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KRISLAI
Besirengiant Kovai. 
“Labor Unity.” 
Pogromai Prieš Negrus. 
Audėjų Vadai.

Rašo Komunistas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

lie’"a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Užeina nauja galinga audra 
Kentucky valstijoj. Aštuonio
lika tūkstančių mainierių ren
giasi į kovą. Jų kova bus prieš 
alkį, prieš badą. Pati valdžia 
aną dieną paskelbė, kad Ken
tucky valstijoj šiandien ba
dauja ?25,-0Q0 mainierių vaikų.

Kentucky mainierių streikas 
yra didvyriškas darbininkų su-

No. 310

GYDYTOJAMS PAKE
LIA ALGAS

_____.................... ......... v _ ( MASKVA. — Sovietų Su
kilimas prieš nebepakeliamą gy- i jungos Liaudies Komisarų 
venimo našta. Jų streikas pra-Į Taryba nutarė pakelti vi
sinės sausio I ri. Jiems vado-1 sjems gydytojams algas ant 
vaus kovinga Nadonalė Mamie-i2g niwšimčiu. Pakėlimas 
IlfUt.Unija........................................ . . .. *■ • -t i4l, , i įeis gallon su sausio 1 dMes sveikiname Kentucky 
mainierius. Mes šaukiame vi- 
sus lietuvius darbininkus padėti I 
jiems kovą laimėti. Pašalpa 
bus reikalinga jų šeimynoms. . 
Nepamirškime savo pareigas. I

•> ;

Čechoslovakija Išteisi- { 
no Savo Agentą, Kuris i

Darė Suokalbį įDarbo Unijų Vienybės Lyga 
pradėjo leisti mėnesinį žurna-' 
lą “Labor Unity.” čia nušvie- | 
čiamos visos Amerikos proleta- j PRAGUE. — Užsienio | 
riato industrinės problemos. į reikalų ministerija pareiškė, 

kad jos delegacijos Maskvo
je sekretorius Karl Wanek 
“nekaltas.” O tas čecho- 
slovakijos valdžios agentas 
darė suokalbį, kad nužudy-

I ti Maskvoje Japonijos am- 
į basadorių ir tuom išprovo- 
, kuoti karą. Pilnai buvo 
i laukta, kad čechoslovakijos i 
valdžia savo agentą ištei- * 
sins. Kaip diena aišku, 
kad Wanek darbavosi pagal 
tos valdžios įsakymus.

Lietuviai darbininkai, o pir
moj vietoj lietuviai komunistai 
tur susidomėti revoliucinių dar
bo unijų judėjimu. Laikas šis 
klausimas plačiai išdiskusuoti 
visose Amerikos lietuvių darbi
ninkų organizacijose, 
reikia apie tai kalbėti 
dienraščių skiltyse.

Daugiau
i mūsų

Amerikos baltoji buržuazija 
šėlsta prieš juodveidžius. Eko
nominis krizis stumia juodvei- 
džių mases linkui revoliucinės i 
pozicijos. Vis daugiau negrų! 
įsitraukia į bedarbių judėjimą. {

Buržuazija nori nukirsti t<‘lAREŠTAI VOKIETIJOJ 
vienybes siūlą, .kuris ri.sa juod-| 
veidžius ir baltveidžius darbi
ninkus. Ji nori išgązdinti juod
veidžius. Griebiasi kruvino te- 
roi/i. Lynčiavimij skaičius ne-

(<*tiškai padidėjo.
/Bet juodvęidžių masės kairė

ję. Šimtai negrų proletarų
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Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
N epral aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimtsite 
Pasaulį!

SVEIKINAME VISUS SKAITYTOM ŠIMPA 
TIKUS, RĖMĖJUS, BENDRADARBIUS 

IR KORESPONDENTUS

Dienraščio “Laisvės” redakcija ir administracija 
su Naujais Metais sveikina visus skaitytojus, simpa- 
tikus, rėmėjus, bendradarbius ir korespondentus. 
Pereiti metai buvo didelių įvykių metai klasių kovo
je. Bedarbės ir krizio našta buvo sunki 1931 metais, 
bet ji ketina būt dar sunkesnė 1932 metais. Įženg
dami į 1932 metus mes klasiniai sąmoningi darbinin
kai turime dar daugiau įsitraukti į Amerikos pro
letariato kovas, kurių priešakyje stovi Amerikos Ko
munistų Partija. Dar su didesniu revoliuciniu atsi
davimu mes turime mobilizuoti lietuvių darbininkų 
judėjimą būsimoms kovoms.

Mūsų šūkis turi būti: “Šalin nusiminimas ir apa
tija! Tegul gyvuoja Amerikos proletariato kovos!”

Eidama Komunistų Partijos vadovybėje, “Laisvė” 
neš augštai iškėlus darbo žmonių kovos vėliavą ir 
rodys kelią lietuviams darbininkams linkui pasiliuo- 
savimo. Mes šaukiame visus mūsų draugus, ir prie- 
telius, visus klasiniai sąmoningus darbininkus su
glausti savo eiles, suvienyti savo spėkas Jr maršuoti 
pirmyn kartu su visų tautų darbininkais į kovas ir 
į pergalę.

S

DEMONSTRACIJOS 
LENKIJOJ

VARŠAVA. — Gruodžio 
! 15 d. Teatro Aikštėje įvyko 
■ darbininkų demonstracija. 
! Policija darbininkus išvaikė 
’ ir suareštavo Komunistu I
! Partijos seimo atstovą drau- 
; gą Rozek.

ŽVĖRIŠKAS BAYONNES POLICIJOS ■ i
UŽPUOLIMAS ANT BEDARBIU 

TARYBOS ATSTOVŲ IR VADŲ
Dar to neužtenka. Poli- .BAYONNE, N. J. — Per-

j eitą pirmadienį bedarbių ta- cija bando iškepti Jbjaunj 
I rybos atstovas John Brown

i ADVOKATAI DARROW IR HAYS BAN
IBERLYN. — Kuomet fa-1 DO SCOTTSBORO JAUNUOLIUS AT 

šistai atvirai ruošiasi prie 
užgrobimo galios, tai bur- 
žujų — socialdemokratų j 
valdžia sū visu pasiutimu

Čhicagoje ir kitur‘įstojo į Ko-įpuola komunistus ir tuom 
munistų Partiją.

__ t t , 
kalas visos darbininkų klasės., šimtas komunistų, O 
Lietuviuose darbininkuose rei-l 
kia kovoti prieš baltąjį šoviniz
mą. Tie, kurie skleidžia neapy
kantą prieš juodveidžius, 
rasę, pasitarnauja buržuazijai, i 350 draugų.

SKIRTI NUO DARBININKU JUDĖJIMO
BIRMINGHAM,'ALA.—i ‘ ‘ 

„,.L t 7 'fašistams padeda. Grudžio Baltosios.ir negrų buržua-įvokatams.
Gynimas negrų teisių yra rei-. is d. Gotha mieste suareš- ziJos pasiryžimas nužudyti Į

į mui ir jo pastatytiems. ad-

Bet štai dabar buržūazi- 
Scottsboro nekaltus, devynis I ja perkalbėjo Darrow ir

kaltinimą prieš John Brown* 
Primeta jam, būk jis esąs • 
tas pats John Brown, kuris 
keli mėnesiai atgal Indiąna- 
polyj nužudė savo tėvą ir

i motiną. Tuo gi tarpu šio 
Browno tėvas mirė keturi 
metai atgal, o motina tebė
ra gyva. Nežiūrint to, poli-

\ Praneštas del Scran-
fftn ir WillrAC biu demonstraciją ir priduo-

i IVI! II ti bedarbių reikalavimus
I miesto valdžiai. Jį tuojaus 
I policija primušė ir uždarė 
kalėjime. Draugas John 
Kasper, nesulaukdamas cija kankina nekaltą žmff.

Draugę
A.L.D.L.D. 12-to Apskri

čio ir L.D.S.A. 4-to Rajono 
Naujų Metų vakarienė, kuri 
buvo rengiama gruodžio 31 
d., delei svarbių priežasčių 
tampa atidėta iki sausio 17 
d., 1932 m. Kurie turėjote 
įsigiję tikietus, jie bus geri 
vakarienei sausio 17 d. Ta 
vakarienė įvyks “Internatio
nal”, svetainėje, 427 Lacka
wanna Ave. ir'prasidės 4 va-

Apskr. ir Raj. Komit.

FAŠISTAI NUSI-
MASKAVO

Hamburge užpultas Komu- jaunuolius neturi jokių ri-1 Hays, kaipo žymius advoka- t 
• . ‘ < /» i • • Iyit biaiHHoma rla.v-lfna Irorl iin Lai c q Įrėžti iI1Ct ! rūstų Partijos funkcionie- 'JLK . r . . . _ _ .

, kaipo iriu susirinkimas ir suimta'^e svarbiausią rolę losią sidėti prie jaunuolių gyni-
■ - buržuazinė negrų organiza- i mo, jeigu gynimas eis po va-

• • . • 1 A • I • T 1 i , • • T—\

inistų Partijos" funkcionie- bu. Tame bjauriame dar- tus, kad jie atsisakytų pri-

Draugas Pat Devine jau iš-1 
deportuotas į Angliją. Drau-l 
gas Murdock jau paskirtas iš-' 
deportavimui į tą pačią Angli
ją. Draugė Berkman bandomaI 
išsiųsti Lenkijon į Pilsudskio 
budelių nagus. O šie visi drau- • 
gai buvo Nacionalčs Audėjų! 
Darbininkų Unijos vadai.

Net ir Biznieriai 
Lietuvoj Bankrutuoja

{cija National Association 
for Advancement of Colo
red People. Tam tikslui pa- 

i naudojami advokatai Dar- 
i row ir Hays. Nuteisti mir-

dovybe Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo. Tai 
bjaurus skymas atskirti 
jaunuolius nuo darbininkų 
judėjimo. O atskyrus juoskJ. X 1 VI VVlkJ VA a a a * A. J M. V J A A A 1 V . K_Z J vi W

• fL j .{tin jaunuoliai ir jų tėvaiInuo masinio judėjimo ,leng- 
1F ZUflOSl | griežtai pasakė, kad ta or- -va bus juos sudenginti elek- 
 • ganizacija nekištų savo na- tros kedėje. Tą supranta 

gų prie jų gynimo, kad jie jaunuoliai ir jų tėvai, štai 
KAUNAS.. — Ekonominis pas'itiki tiktai Tarptauti- kodėl jie kietai laikosi su T. 

Drc Kraucevičius kuris da-' P'?'1! trlu®kln.a n® tlk c!ar' niam Darbininkų Apsigyni- Darbininkų Apsigynimu, 
ui g. aucevicius, Kinis ua ; bmmkus, bet ir biznierius.1

l Vieni biznieriai, kaip pasi-1 ■,

BERLYN; — Bruns wicko 
fe fašistai par 

Jutimą, -kad pareika
lauti iš Reichstago atsaukt 
nepaprastus įstatymus, ne
senai išleistus. Komunis
tai parėmė tą ir padavė pa
taisymą, kad Brunswicko 
valdžia atsisakytų tuos įsta
tymus vykinti gyvenimai!. 
Tuojaus išlindo yla iš maišo 
ir fašistai balsavo prieš ko
munistų pataisymą. Vadi
nasi, jie “priešinasi” tiems 
kruviniems įstatymams tik
tai demagogijos tikslais, tik 
žodžiais, kad apgauti savo 
eilinius pasekėjus.

Bedarbių Demonstraci-

Browno, nuėjo į policijos 
stotį pasiteiraut, kas su juo 
atsitiko.
tai tuojaus suriko: “O, tai i 
tu tas kitas raudonasis.”

gų.
v__ r . Šitas policijos brutališkas

užpuolimas yra desperatiš
ka valdžios pastanga sulai
kyti bedarbių judėjimą. Vi- 

Draugas Kasper tapo bru-1 sur organizuojasi bedarbių 
tališkai sumuštas ir sužalo- tarybos ir todėl valdžia no
tas. ri pastoti kelią.

SOVIETŲ SĄJUNGOS BUDŽETAS1932 m.
MASKVA. — Sovietų Są- sekamai: nacionalei ekor 

jungos Centro Pildomas Ko- nomijai— pramonei, trans- ' 
mitetas priėmė 1932 metam 
budžetą. Įplaukos nustato
mos iki 27,541,966,000 rub
lių, o išlaidos 27,041,966,000 
rublių, tai yra, įplaukos vir-' 
šys' išlaidas ant 500,000,000 
rublių. •. > 

1 ! 4- xz •• .1 j

portacijai, žemės ūkiui irt.t., 
20,078,632,000 rublių; ap- 
švietai 1,403,000,000 rublių; 
laivynui, armijos užlaiky
mui ir krašto gynimui 1,- { 
396,000,000 rublių. Vadi- 
naši, ginkluotų spėkų užlai
kymui teišleidžiama 5 nuoš.

Išlaidos dalinsis maždaug įviso budžeto.

Susidarė Nauja • Daugiau Bankų
Nankingo Valdžia Užsidarė

NANKING, CHINIJA. — 
Po ilgų politinių rietenų 
Kuomintango vadai šiaip 
taip sulipdė naują valdžią. 
Naujam kabinete Can tono 
frakcija turi šešias vietas, 
o Nankingo frakcija pasi
likus mažumoje. Nėra jo
kia paslaptis, kad ši valdžia 
tik laikinas politikierių dar-

lyvavo Lawrence audėji] strei
ke, irgi sėdi už grotų. Vald-, .. . . ,. , -
žia reikalauja penkių tūkstan-' rodo> degina savo dirbtuves, 
čių dolerių kaucijos. Mūs?Bos-|kad išgelbėti savo dolerius, 
tono ir apielinkės draugai per i o kiti bankrutuoja ir žudo- 
r*- v«a gruo^^įo

___________ nusižudė
I Jokūbas Buršetinas, savinin 
i kas parduotuvės, pasikarda
mas. Jo pati taip pat ban- 
i dė nusižudyti. : - • •

Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą turi rūpintis gavimu tos j subankrutavo" ir 
kaucijos.

Vėl Kunigai Žabojami 
Meksikos Sostinėj

- - - - - Sustreikavo 30,000
MEXICO CITY, MEKSI- j 

KA. Vidaus reikalų mi- 
nisteris pranešė, kad nuo 
naujų mėtų Mexico City ka- . HANKOW, CHINIJA. — 
talikų kunigų, skaičius bus į Gruodžio 29 d. čionai išėjo 
apribotas. Visoj Meksikos į streiką 30,000 audėjų. Vi- 
sostinėj tepasiliks 24 kuni- sos audinyčios. apstatytos 
gai. Katalikų bažnyčios; policija ir kareiviais. Val- 
galvos neriasi iš kailio de-. džia kaltina komunistus šu
lei to patvarkymo. . ruošime streiko. Žinoma,

Audėjų Hankowe

PRANEŠIMAS 
SKAITYTOJAMS

nu-“Laisvės” sausio 1 d.
mens neišeis.; Suli^ “L 
^.endrovės nutarimo, tą die- 

duodama įstaigos darbi- 
nkams pasilsėti.

kpmunistai visuomet gina 
darbininkų reikalus.

• HA* vii It " 1 •fUK iduxiiids pu ii u. ja miesto laL Fosedyj bų pasidalinimas.
--------------------- i

GERMANTOWN, N. Y. 
— Gruodžio 29 d. subankru- 
tavo šio miesto National 
Bank. ...—

HARRISON, OHIO. — 
Valstijos bankinis depart- 
mentas paėmė į savo rankąs 
subankrutavusį Bank oi 
Harrison.

HART, MICH. — Gruod
žio 29 d. užsidarė Oceana 

! County Savings Bank.

Chinai Bėga iš 
Chinchow Miesto j

{Jau Nukirto Algas del Id. gruodžio Bedarbių Tary-'^®^^ BsduollllS 
15,000 Darbininkę d15,000 Darbininkę

--------  i miesto tarybą, kuri svarstė 
SAN FRANCISCO. Sou- priėmimą fašistinio įstaty- 

thern Pacific Railroad kom- mo prieš, darbininkus,, už- 
panija jau nukirto savo dar- draudžiant jiems laikyti su- 

patenka į Japonijos karino- j bininkams algas ant 10 nuo- sirinkimus bei platinti la-

PEIPING, CHINIJA. —
Vienas po kitam miestai

Areštuoja ir Deportuos Į Biliono Metę 
’. HAVANA. - Visi atei-1 Skorpionas 

viai, kurie neturi darbo iri " ■
duonos, Kubos valdžios areš
tuojami. Jie bus atiduotij 
įvairių valstybių atstovy-1 
bėms, su reikalavimu, kad 
būtų išvežti iš Kubos. Kol 
ta transakcija bus padaryta, 
suimti Laduoliai ateiviai. lai
komi tam tikslui įsteigtoj 

‘kempėj* ■ ‘

NEW ORLEANS, LA, —į 
Čionai buVo rodoma lieka
nos (suakmenėjękatilai) 
skorpiono, kur buvo iškas
tos saloj ant B ai tikos jūros. 
Prf. Patten tvirtina, kad 
gyvūnas yra ’biliono metų 
amžiaus, ir kad jis pilnai pa
tvirtina jojo evoliucinę teo
riją. O jo teorija sako, kad 
kiekvienas gyvis vystosi pa
gal savo formą, beveik nfe- 
sikeisdamas per milionus 
metų. Viena gyvybės f of* 
ma negalinti pereiti į kitą 
formą.

pę|ius,. į, Įfarybps posėdį su
ėję penki šimtai juodvęidžių 
ir baltveidžių bedarbių. Per

menės rankas kelyje' linkui {Kimčių. , Skelbiama, - kad red
akcinės ūmios vadai šitą! nu
kirtimą priėmei ir. užgyrė. 
Nukapojimas algų paliečia ištisas dvi valandas ėjo ko- 
15,000 darbininkų.

didmiesčio, .Chinchow. , Japo
nijos geležiniai armijoš pul- 

; . ■ i » i ' ( »
kai, sėdami ugnį ir naikini
mą iš armotų ir orlaivių, 
smarkiai artinasi prie’to 
miesto. .Gi gautas praneši
mas, kad Chinij'os spėkų

Penkiolika Žmonių ;.:; • ‘ 
Žuvo Audroje: s ;

va ir darbininkai neleido ta
rybai p'riimti įstatomą. Pas
kui demonstrantus užpiiolė 
policija. Pirmiausia puolė 

i juodveidžius mušti. Bet balt-
Nenubaudė 11 žmogžudžių

LONDON. — Didelėj da- veidžiai darbininkai stojo 
lyj Europos siaučia didžiau- savo draugus ginti.

Penki darbininkai tapo papildyta vienuolika žmog-

LONDON. — 1931 me
tais Londono mieste buvoHctb, Kcm ^nnujub bpuKų sios pūgos> Ypatingai) au- 

komandierius Chang Hsuehįdros užklupo Ispaniją ;
-liang ištraukia savo armi- Į Portugaliją. P a s t arosios' dar pirmu sykiu šiame mies 
ja iš miesto. Vadinasi, pa-j sostinėj Lisbon© žuvo pen-> te darbininkai taip solida1- galėjo sugauti 
siduoda japonams.be mūšio, kiolika žmonių. i ringai laikėsi prieš valdžią, nnus laimėjo.

ir suareštuoti ir įkalinti. Tai žudysčių, kurių kaltininkai 
nebuvo nubausti. Vienu ne- 

i, o kiti teis
imus laimėjo.

Ši vakarą, gruodžio 31, Komunistų Partijos Brooklyn^ sekcija ruošia svarbų ir gražų parengimą pasitikimui Naujų Metų - 
darbininkų svetainėj, 795 Flushing Avė.; taip pat laisvės svetainėj rengia Naujų Metų pasitikimą Aido-Lyros Choras; ragi- 
r ' u i t name visus Brooklyn© darbininkus ir darbininkes dalyvauti šiuose parengimuose

japonams.be
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• Karas Artinasi—Kovokime Prieš Jį
Žpnios Mandžurijos ga

lutinai atidengia imperialis
tų planus^ $aponijbs impe
rialistai Apvirai kalbAj'kao 
jie!nepasitenkins!vien Man- 
džUrijps i užgrobimu. : Jie 
teri apsidrūtinę eįs giliau ir 
puls ant sovietinės Mongo- 
lijoą_įr ;Spyįetų Sąjungos. 
Iš Charbino pranešama, kad 
kaip kiti, japonaj ;im- 

) perialistai bijosi,' kad nebū
tų 4,sėkmingai. užbaigtas, 
Penkių Metų Planas, nes ta
da Sovietų Sąjunga turės

stybė yra pasauliniai gas
kun ai.; ' XrigHja užima
tik 94,284 ie.turkahipių my
lių plotą ir turi 44’milionus 
gyventojų, bet su paverg
tais kraštais turi Apžiojus 
13,226,749 k t. mylių ir 449,- 
726,000 gyventojų. Paverg- 

[ žeme yra 149 
kartus didesnė už pačią Au

Franci j a yra 207,054 ke
turkampių mylių dydžio ir 

... .... .. . . . i turi 40 mil. gyventojų; gi
. •_ Z—41 * i * 1 CH O ! su pavergtais kraštais jos

a°lonijų. Į Chiniją 1913 m. p|0|.as ^ra 5,370,401 kętųr- 
Vnglija įveze 16.7 nuos. vi- (Rampįų mylių su 100,000,000 
;ų perkamų tavoių, o Ame- gyVenįojų, tai yra, jos pa- 
aka tik 6 nuošimčius. Gi vergtieji kraštai 33 kartus 

didesni, negu patį Franci j a.
Iš antros pusės, nepaisant,

rimas nupuolė iki 9.7 nuoš. 
0; Amerikos 
nuošimčių.

Į Kanadą Jungtinių Vals
tijų kapitalistų prekių įve-

pakilo iki 15IO I V,

■ > kiek yra čiulpiamas kraujas
• V T T 1 ' • • *J • • 1 T 1 1 ! 1iš Vokietijos karo kontribu
cijomis, Vokietijos buržua
zija nuo to nekenčia, nes

WKWTU TRIMITAS PRIEŠ LIE- s-P.lerifc!«lki . 
TUVIĮJ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ '

žimas per 5 metus paaugo ant 99 nuoš. kar0 lėšu’den. bą. Kaip ir fašistai, daryda-

Renegatas Pruseika per reikšminga? Pirmu sykiu 
savo “Klampynę” pradėjo mes .apie tai girdime. Su
puolimą ant Darbininkų Su-į sivienijimui vadovauja Pil- 
sivienijimo. Kiekviename nu[ domoji Taryba ir visos joje 
meryj'e varomas atkaklus [vietos yra svarbios, 
kurstymo darbas. Visų pir-1 
ma, žinoma, atakuojamas 
Komunistų Partijos Lietu
vių Centro Biuras,, o pas
kui visi komunistai, kurie 
pasiliko ištikimi revoliuci
niam judėjimui ir nenuėjo 
su renegtaiš ,į kontrrevoliu- 
cijos, logerį.

Iš vienos pusės oportu-'Įdo aiškiai pasisakė, kad jis 
nistai rėkia, kad L.D.S* tu-' 
ri būti “bepartyviškas,” bet 
iš kitos pusės—sušilę bando: 
pravesti savo griovimo dar-

Cportūnjštąms nebegeras i “mirties kariniu laivų”. ,Dak- 
n». i iDoioinZtria . Mq7 i tarai čia išąireiškią, kadį aš 

šiol Palevičius' buvo' linkęs fžymiai Pagerėsiu, flei .jie bM& 
prie prięškomunist. ępozici- 1”ano gy, ynlfP ' . J j
jos, bet’ vėlesniu laiku be-1 Kelionėje iš Maskvos J. čia 
rods pasisakė prieš “Klam-! JįuY° labai malonūs reginiai, 
nvnp ” Matote kas tik neil‘Tai yra lyglų pievų lauMb be‘ pynę. ivi tote, K s tik nei veik visai me(jgjų j tas pri-
na Pruseikos kontr-revoliu- mena man Kansaso ir Nebras-

Bet ką Pruseika tur prięs 
d. Kaškiaučių, kuris nomi
nuojamas į L.D.S. iždinin
kus? ;Drg. Kaškiaučius pa
siliko ištikimas komunisti
niam judėjimui. Kaip no
rėjo .renegatai pasigauti jį

i į savo lizdą, bet nepavyko, 
i Drg. Kaškiaučius iš ;pat sy-

veik visai be medžių; tas pri-
- - —y*,

kos laukus. Praktiškai visi 
ūkiai sukolektyvizuoti. Mes 
matėme didelį skaitlių trakto- 

. . . . z|
stočių. Nedirbamos ipkšinos

cinen balon, tas varomas& v per serengą.
Pagaliaus nuo “Klampy- rjų jr j^įtų ūkiškų mašinerijų 

nes” tenka d. J. Grybui [ 
n o r w o odiečiui. Draugas; tvarkoj sustatytos* ir daugu- 
J. Grybas .komunistų!”10} uždengtos, arba sfcpįi 
statomaš i iždo“ alohėuis ?‘Padaryt!, kas atrodo labai pristatomas į izao g^»ejus,|žiūrim'as turtas ^e3 p 
todėl ir nepatinka oportu-1 žiavome milžinišką trąktorių 
nistams. Pruseika atakuo- dirbtuvę Charkove ir ūkiškų 
ja Grybą, o peršą Jusiu, padarų fabriką Rostove. Jie 
Mat,. Jųsius nuėjo į oportu- įld?.sni 
nizmo. balą murdytis. ju-

Jie

mačiau Amerikoje. Nauji mie-
i i 1.1 i i- • i • štai pabuęlavoti darbininkams, sius dabai atkakliai kovoja kurie operuos tuos fabrikus. 

nni»« ImhniniRhis1 . < ; Tas suteikia man didelio pa- ’
Dro- nrvhnq vm ištiki/ sididžiaviino. ką mano JdM ■' 

daro cionais. Kiekvienas miės- ‘
- . tukhs turi darbininkų kliubM'1 ‘

daug darbavosi ir darbuoja- įr ue namai tarytum plaukioja 
si L.D.S.1 NoLwoodo veikė-Į tarpe raudonų vėliavų. "* ‘čia ’; 
jai ir darbuotojai greitu lai- [ raudona vėliava yra ženklas ; 
ku išauklėjo didelę L.D.S. i darbininkiškos valdžios Amė-; < 
kuopą - proporcionahai mftnJ -jei^ išktų|tum -en^ 
imant lietuvių gyventojų; darbininkų įkvėpimo, 
skaičių, tai bus didžiausia; Tr .. .. . _ . ■
L.D.S. kuopa Visoj Arneil- “Margarita” palydėti mane i , 
koje. Drg. Grybas aktyviai pjatigorską. Ji mane priver- 
dalyvavo A.L.D.L.D., “Lais- tė anksti gulti į lovą ir beveik 

Vilnies” vajuje ir i turėjau per dieną išgulėti. Čia

I ti arbatinį ir užkandžių. Bet 
ant kiekvienos stoties

j karšto maisto pardavinėtojai 

griovimo Ima kelionėj nusipirkti.
Štai kodėl- Margarita, traukiniui sus- 

i, yra pirmutinė ant sto
ties, jinai sugrįžta su karšto 
_____ > arbatiniu ir su -dau
geliu tinkamo maisto. Aš nie
kad nebuvau ragavęs tokios 
keptos, vištienos. Paskui ši 
jauna mergina atpjauna porą

i: ^u- 
kas rejškia vąlgykit. 

Jie turi čia tokį supratiiną: , 
jeigu, progai pasitaikius, . tu 
nevalgai, tai, tur būt, kas noį*s 
galvoj tau negerai. Kada'aš

neišduos Savo idėjų, kad jis 
eis tuo keliu, kurį rodo pro- i 
letariato klasės, partiją. Va-i 
dinasi, Pfusęikai nebegeras i 
d. Kaškiaučius. ' todėl, kad 
pastarasis atsisakė išduoti 
savo principus ir save ide- . 
jas. Ot, jeigu jis būt nu
ėjęs į buržuazinę klampy
nę, tai PVuseika būtų pa
skelbęs jį didžiausiu žmogu-

priėš kofnunistus: • ;
Drg. Grybas . yra ištiki

mas kovotojas. Jis labai

vo senam S.L.A., taip dabar 
! Pruseika ant viso svieto su
riko, kad susekęs baisią “pa 

siekė $1,850,000,000, o J. i kūrentas., Anglija ir Fran-! S”?“’; 
Valstijų $417,000,000. Gi

nuo 54 iki 65 nuošimčių.
, Kanadoje 1913 metais An-I

gia darbininkų klasė. Vo
kietijos buržuazija jau vėluvviuiu ocįjuijgc* imuo “-----------------v y —*—-------~---- i M e y

galingu industry ^.didelius kapitalistų kapitalas j yra didelis pasaulinis kon-i 
m . * •fe* »- * ■« '* a ». z-s.« —. 1 — TT (T* "1 C? i_ l\ t\l\i\ r\f\l\ 1 I -i »/"A tz> 4- r-i /\ "v-\ rv ii i t 11 lJ 't t n •ir gersi-^mechanizuotus fa
brikus ir sugebės pasigamih- 
minti užtektinai ginklų, kad Jau 1^29 metais Anglijos bu- 
atremti užpuolikus. v? $2,234,000,000, o Jungti-

Ch’ini jo j revoliucijos lieps- Valstijų $3,313,000,000!
na .vis plečiasi ir Sovietinei I Pietų Ameriką taipgi 
Chinija stiprėja. Chinų Rau- ■ daugiau įsigauna Jungtinės 
donoji Armija jau pasida-! Valstijos. 1913 metais į Ar- 
rė galinga revoliucinių ko-' Jungtinės Valstijos
vų jėga. Japonai sako:*iveJ^ $47^0,900^ tavoi*ų, j 
“Kas bus* kada Chinijos ma;
Sės susijungs po komunistų 
vėliava ir susilies į vieną jė- 

.^gą su Raudonąją Armija 
Sovietų Sąjungos?” Ir da
ro išvadą, kad tada visa Azi 
ja turės paraudonuoti.

Toliaus tas pranešimas sa
ko, kad imperialistinė Tau
tų Lyga turi imtis griežtų 
žingsnių prieš sovietinę 
Monsgoliją^kuri jau ątsįsky-.. 
rūsį Tuo Chinijos nuo 1920 
mejįų, turi savo valdžią,^scU 
vidinę sistenfa, i& draugi $ 
kalt sugyvena f u^pvjetų 
juri£a. Mangolija platus 
kraštas ir rubežiuojasi su 
m

Toliąus pranešimas sako: 
“Jįponų kaip! kariniai, taip 
ir civiliai vadai Mandžurijoj' 
yra pilnai atviri ir sako, 
kad laikas jau pilnai pri
brendo, kada kitos imperia
listinės valstybės turi pada
rytį tokius žingsnius Chini- 
joįė, kokius dabar padarė 
Japonija Man d žu rijoje.”

Į Pietų Ameriką taipgi

ciia visur jau* susiduria suL. . J 
Vokietijos tavorais. Prieš-islnmkus- 
taravimai ir varžytinės jų | 
tarpe dar daugiau didėja ir 
auga.

Tarpe Jungtinių Valstijų 
ar Japonijos imperialistų 
jau nuo senai eina rietenos. 
Japonija užima apie 150,- 
000' kt. mylių, o turi 64,000,- 
000 gyventojų. Jai ankšta. 
Ji turi jieškoti kitų kraštų.
Ji pavergė Korėja ir vis gi- į •*I.D^ViiZTm^'virtą

’o“ i .
jų j. Pirmučiausia “Klampyne” mi pasaulvie.

Kitas dalykas. L.D.S. iž-

jo Anglija už $110,000,000, o 
gi jau 1930 metais Jungti
nės Valstijos ten įvežė už 
£210,000,000, ,o Anglija tik 
iž $145,000,000. ■

Tas patsai yra su Indija 
r kitomis kolonijomis. Vi
sur Anglijos' įvežimas -puo
la, o Amerikos. kapitalistų 
didėja. i : •

Toliaus eina -prieštaravi
mai tarpe Anglijos, .Frąnci- 
foš, ItaiijošJ Tarpę:šių Im
perialistų 'prieštaravimai be 
^10rdf&ęj|įVidur^emjįp Jū- 
i?oj, *k ur i y fa svafbįąusiasĮ įr .įkaro .pavojus pa-jjį DįD;S. tj 
kelias tarpe Europos, Af- ( “ 1
rikos ir Azijos, j Tarpe ' 
Francijos ir Italijos ei- j 
la į__  _ .( o-—. .t-______

'.enktyniavimas. ’ Anglija rė4

liau veržiasi į Chiniją, nęs 
ten yra plačiausios ir tur
tingiausios rinkos. Man- 
džurija yra turtingas kraš
tas 'gamtiniais turtais. t O 
Chinija su 450,000,000 gy
ventojų yra didžiausia pa-

puola d. Mizarą, kaipo kan
didatą į L.D.S. pirmininkus, i dininko buvimas toli nuo 
Girdi, Mizara “Tiesos” 
daktorius ir dar nori pir
mininko vietos. Bet Pru
seika puikiai žino, kad re
daktorių skirs L.D.S. suva
žiavimas, todėl dabar kiek- 
\ **^*t7^ --- — j r i u&cmčt iuvi

na teisę kandidatuoti bile sutaupyti tuos pinigus na- i 0 o-iria Jusiu.
. T m rįų naudai, o tą ener^m or- [ J

GTZ1 v n . Iganizacijos stiprinimui ir [ Oportunistams nepasiše-
Flampyne peisaBacęvijaukl.jimui? kode[ svar.?kė suplėšyti A.L.D.L.D., ne

vieni. Matote, Bacevičius | b ,ad-iždininKa^,batu ar- pavyks ■ ii- Lietuvių Darbi-

re- ■ Centro yrą visai bereikalin
gas laiko, energijos ir pini
gų eikvojimas. Ir kam keli 
100 dol. išleist bereikalingom 
išlaidoms visokiems per- 
siunti mams, bereikalingiem/.icinuicio, LVUVX vxaucii njk.ii onuiminau^ uvi vuiu-migivKi 

vienas L.D.S. narys turi pil- susirašinėjimam?, Kodėl ne-

vės” ir “Vilnies” vajuje ir i turėjau per dieną išgulėti. Čia 
daug gavo skaitytojų ir na-! yfa paprotys kelionėje turė- 
riu. Tuo tarpu Jusius šmei- , ..v. . .vi . ant kiekvienos stoties yra zia ir niekina komunistines ■ karšto maist0 v„ .
įstaigas ir organizacijas, pa- ir daug tinkamo maisto gąli- 
deda Pruseikai [ ’ 
darbą ,varyti, štai kodėl1 
Pruseika niekina d. Grybą, VJUS 

. 11-——, j—-
b *’ • ' 'vandens

išeio ; nrieš Komunistu Par-1 * ’ ■ < .. . *• c. . . / q .. •...;. t jauna meigina atpjauna porąsėjo, pirns Kjmiunibuį Į ti Centro, kur jjs tankiai ninku Susivienijime. Jude- storu duonos riekiu, prikrauna
ii m iv miRisninvo n n tn na- _ ’ . •’ . . . r . it . . . . * .tiją ir nusispjovė ant to pa
sitikėjimo, kurį jam : Kom
partija hpvn davus. Jis bū
damas. “Vilnies” adminįs-iS-aulyję ;rinką< ;Ir todėl .Chi-. : ■. ■ ■. ; : ; .

nijoje susikryžiavo j o visų! tratoriūm viską dare, kad 
imperialistų reikalai, ten [“Vilnį” išvestį; iš-po Komu- 
,jfoaštW jų. tAbpį/fcriėštą-yPistų PabijosjMovybės. Ir 
•Iwifnai* ir -karo .navolus na-’! į P1 "piriirikus ■ pasta

lė jį ne kas kitas, kaip ko- 
. munistai. ir jų simpatikai

didėjo
; A 1 < -1 ' • • T lllUllAOVCVl z JLL JU OlllljJtXLllYCLl. | į? •

Ahienkos 1 m p e r lakstai 1J3apar jįs skelbia kovą ko-j v
įtemptas ginklavimosi Per NUnkipgo kraugeringą> munistams, mindo po kojų i

galėtu su- Centro dąrbinių- niagogijos nariai neklausys, torielką maisto ir sako 
kais tartis ir rūpintis L.D.S.! Darbininkai nariai atmes |Saite,” 1.........— 1-
reikalais.- Drg.-Kaškiaučius: oportunistinius skaldytojus I 
gyveną Newarke. Būdamas! mūsų judėjimo. Nieko ne- 

'įždinihkU, jiį pAįėtų kuotan- Ipėšę’Am. Lieti Darb. L. D., 
r, -4-1 ' ? ' 4-U<-> 4^.- iin rloTiai’ l'SvM/4či du i ;'1nFzv i

pasitarti bendrais ore-aniza- griovimą sėti L.D.S. Na- valgių kimšifną,'tai mer^A 
“ęijos. reikalais ir
pabai -daug sustiprėtų pat-į ceviciąus: ir Pruseikos grio-

' sai Centras, J
I kūi jį' spiestųsi ne pora Pil- [ mesti.
I -« « i 1 ' * I '

kiaušiai, atvykai ‘j Celiną ii* jie 'dabar pradėjo suirutę ir protestuoju prieš Aėsus^oJ'ntį
■ ' 4 ' 4 VuiKdinz.4- -’ti L.D.S. Na- valgių kimšifną,'tai mer$.

• finansais. ! riai turi budėti ir visur Ba- ak^s sužiba ir ji gatava ran-
InnwlXiona iv PriicniVna n-v!n_ kovės laitotlS. Ji Mane AB’į

. - . tu i .. • , galėjo su spėka ir grasipiriiuikuomet apltn-| vimo darbą pasmerkti ir at- Jinai nekalbsjo angliškai“^a-galėjo su spėka ir grasiniihul 

i no “rusiška” kalba ausims Vje- 
į domosios Tarybos narių, bet i L.D.S. yra darbininkiška, tinių sūnų ir dukterų nekėn- 
in keli Vadinasi, Centro organizacija ir darbininku! čiama, bet mes gana susišhe- 

i kam. Aš turiu rusiškai-anghs- 
.. i TZ v t- • ’ • • . • , , ’ j ka ir angliškai-rusišką žodV-nariams nominuoti d. Kas- Ji neis j oportunizmo-balą. ; n.į. pasirenkant iš jo taipgi su 

; veido išraiška, mosikavimu 
'rankų, mes suprantam vienas 
kitą gana gerai. Maistas čio- 

1 nai paprastas ir užtenkamai 
[yra jo. Duona geriausia, ko- 
, kią aš esu ragavęs. Pasakyk 
, Mykolui, kad aš dabar supran
tu kaukaziečių entuziazmą del

i duonos. Aš niekad neragavau 
panašios, ir pasigesiu jos, ka
da apleisiu Kaukazą.

Edgar Owens.
Vertė K. Arminas iš Daily 

: Worker.

____ ____ _ _____valdžią'bando įleisti giliai ,.............. , 
mia Italijos-fašistui Kaip įhChinijos kūną savo .kru- jeįgll jis šiandien 
[talijoj, taip Francijoj at- vmuosius nagus. Anglija, 
virai kalbama “apie busimą Japonija, Francija, Italija . ......... . ............___________
karą ir tam daroma planai, į"kitos imperialistinės vals- naj0, įaį kodėl jis to nepa- 
šimtus milionų dolerių iš-^y^os ten turi savo koloni-< jaryS rytoj ant fo paties

Japonijai l.D.S. ir io narių teisiu ir 
yra arti Chinija ir jį ją ro- interesų? Tas, kuris išduo- 

Prie to, ja. Komunistų Partiją, ne

leidžia apdrūtinimui rūbe- Į Jas nU(? senaL 
žiu. Daromi visų karo jė 
gų manevrai. Italijos fa

Reiškia, kad Francijos, An-|šistinis diktatorius Mussoli- 
gl^os, Amerikos ir kitų ša-|nis pareiškė; “Geri žodžiai 
I-iii.. imriav<iolicTni vwixrolr. no * geras dalykas, bet gėri kųl- 

kasvaidžiaų dar geresnis.” 
Į jo prakalbą Frančijos mili- 
taristai atsakė dar aštres
niu tonu. Toliaus eina prieš
taravimas Italijos, Jugosla
vijos. Sęr.biją (dabartinė 
Jtfgosjavįją) pirm pereito 
karo turėjo 33,600 /ketur
kampių mylių žemės plotą

lių^ imperialistai privalo pa
siųsti savo galingas armijas 
ir Užgriebti Chiniją, kad su
naikinus revoliucinį judėji
mą ir chfnų. Raudonąją Ar
inį ų, o paskui pulti ir ant 
ScHiejų Sujungęs. Tokie 
tariimperialiktU; planai prieš 
Sovietų Sąjungą ir revoįiu- 
cirię Chiiljją^tmė juos kol, _____ , .
kagneg4H#HWlikUi-to-J? b^lfį daūgjąų 3 mįįionų 
dew kad ijS. faąfcH • tarpe eina'’ ■ĘJįYMtbjų. . /. Kį ; kayo' jį ią-,.

"dr § ji i' dabąL/il^irną *96,-“
. ■' > J___ ii.-

ii..ikįpžmų .gy.veHlfli-:’ į Ądj 
t iktikę: jūromis- jr|sąųš||-į 
mife ii riunsiaŠi su ?faŠistmd

asp_ JT kQ_p_„_—_______ -r - 1 ■ -..... j'” j ■"•i 

kas ir piMHnę; ywtffl'L kovįt SK’Wt;pylių 
tape Ain^wj|j^lij< 1 au

in^erialiįtiįĮ? /įĮę^nominis 
prięštarįy|ųTm-f ląrpe did- 
žiąiisių 5ęą|ą|lio; j draskūrių 
a M k i ą i i Mj'toj tiesioginiu 
leijjctyni^jįJUti f rinkas.
Jungtinį , jtijū Imperia
lizmas perf M^kspfngtopo ir 
Londono ttiwfiti kbnfe'ren- 
cij^įs atšiltojo gtėta Angį, 
kai’o laivelio ^spekų. An^^“ 
ja buvo priVėrsta atsisakyti 
mib viešp&taujahčios pozi
cijos ant jfltų ir net sutikti 
lėifti Jungtinėms Valsti-

• e u) . — 1 • -4 1 — »»•

l>rpe did-

^Vaj^jo apie* pavertimą Ad*
“ ’f ’ re^erą..
tam planai s&vi’ Aht

1

f

j

visą tai, ką pirmiau gynė.;

ant Komunistų Partijos ir 
ant Komunistu Internacio-

. _ jų keli. v cvuiiiicioi, v/cixn w iji n uai oniiiini
spjovė jgįuras> patardamas L.D.S. klasei ji pasiliks ištikima

kuoja veik savo.
tarpe Japonijos ir Jungti
nių Valstijų imperialistų ei
na niovynės už. Philippinus 
ir kitas Ramibjo Vandeny
no salas. Japonija seilę t?y- 
ja ir linkui Anglijos koloni
jos — Australijos.

Japonijos imperialistai 
skaito, kad didžiausias jų 
priešas yra Amerikos impe- 
Halištai) kurie visada stovi 
japonams ant kelio ir nelei
džia jiems plėstis^ Kaip vie
noje, taip ir antroje šalyjė 

. M^Jrai kalbįmk /aipie te- j^.; tįtelfifc bariai skildami jp'-o^ensa^itroiS 
1 ;nkos — Japonijos-karą’ jK' .

>’ Fit wit Į VI A Aiif-dsiT
W » y- v • ■— •

llpygos' ir dą’iThįi 
'?|fiiiaiV j ,
I-?;Apart čia suminėtųpallkyf 
tąfavimų, jwJyrą ’ idąu^įųu 
tarpe imperialistic grupių įr 

• Valstybių. Pavyždžlii, Lėii- 
fcijos —- Vokietijos, ‘ Bulga
rijos —Graikijoj Graikijos

gali gauti jokio pasitikėji
mo klasiniai sąmoninguose 
darbininkuose.

Bacevičius, Pruseika ir 
visa oportunistų kompani
ja nori paversti L.D.S. į an
trą S.L.A., kur visokio plau
ko avantiūristai ir karjeris
tai galėtų savaip elgtis. Jie 
nori, kad į/.DiS. te -'-- po 
revoliucine' vadovybe, bet 
kad būtų gūšta“ delei sau
jelės viršininkfi. Bet L.D.
.. nariai puikiai^u^nta • igšoko du policistai h. llusiten}

kiaučių į iždininkus, gero 
trokšta visai organizacijai, 
iš širdies rūpinasi L.D.S. 
nariu reikalais. • 'c-

Ji nestatys savo viršinin
kais tokių žmonių, kurie iš
davė revoliucinį judėjimą.

Komunistas.

DRAUGO OWENS LAIŠKAS
Gegužės naktį 1931 m.,

draugas Edgar Owens, vienas 
iš mūsų senesniųjų darbuoto
jų, išžengė iš užkandžių vietos 
į sulytą slidžią San Francisco 
gatvę ir patraukė į “flapau-, 
zę” (labdaringą bedarbiams 
pastogę,” kur utėlės mand.rą-’ 

; voja) pernakvoti.. Karštos 
šuninės dešrukės ir seni cibu-, 

|.liai gadino orą. Šlapia įr pur? 
I yina gatve atūžė trekas; iš jo

Dabar lai pats d. Owensas 
tą nuotikį tęsia:

Piatigorsk C. KAB.
Sanatorium 3. Cottage 35.

October 12, 1931 
Brangus Drauge!

Nuo spalio .1 d. aš esu Pia- 
tigorsko Sanatoriume (Sovie
tų Sąjungoj). Imu maudynes 
.Čionai/ Mes gyvenam žiemių 
Kaukaze, apie 1,000 ar dau- 
,giau! mylių nuo Maskvos. La-

MINERSVILLE, PA.

iiUnbL^" tuomi 5 j rj

R-

nūbT .fašistų pą$įšSk^; ;kad $ 
L.D.S. jus grynai darbiniu- r

WWH!tai

Prakalbos Paminėjimui Nužu
dyti' Lietuvos Komunistų Par

tijos Vadų Gerai Pavyko
Gruodžio 27 d. įvykę 1 prai-’ ‘ 

kalbos, surengtos vietok prieš- J 
fašistinio komiteto, , patatrtfVi-! 
mui penkių1 metų sukaktūVių,,! 
kaip Lietuvės kruvinieji fąšis-1 
tai nužudė keturis darbininkų ° 
vadus. ' ‘

Gerai kalbėjo d. P. Buknys. 
žmonių buvo nemažai/ bet

jtfrieš jįJ dantis. TŠ kitųš pų- 
gės, pifpi pereito' karo Fran
ci j a sa'ū f talkininkiis prieš 
Vokietiją turėjo iš rytų ca- 

___ o._____ 'Tistinę Rusiją; dabarT-vie- 
jojįs turėti 18 krūzerių po!ton Rusijos, prieš Vokieti* 
10$Q0' tonų- įtalpos prieš;ją- jį turi reakcinę Lenkiją; 
Ar<Hjos 15 tos rūšies karo i (įprie^ Italiją turį Jugosįa- 
laifų/;_____________ .. . . f f.

Jungtinių ’ Valstijų \ kapi- ’ Pb inipei;įajįstinio kūro 
tafet^i, srųarkiai stumią an- būvį sąjubgihįnkęš ’ Anglija

tai griežia — JugošlaVij.osį FraricijoŠ 
zrk ■ i J y i • j • ♦.t’.i' j ' • .'r> 4

buvo ir yra ištikit^Į pevb'liu- 
ciriiam judėųm^į|^uįieį pil
do proletariato^ ^į-įijęs li
niją ir disci 
Išduoda dari
'/Dabartinį įŽdjiį|^k|M.: Sa
la vėicfk'ą “KWrfipyrie”5 jau

;bai. čia . gražu. Pirmiau tik 
[aristokratai jįr kunigaikščiai 

u; T j. ■ . > /, . : ; i šita zehję .čia,mindžiojo. Da-, Jo draugai paskui rado 1, •‘J • ’• -- i • r- '; į 1 i* - A j . bar, .šitoj galingoj šalyj tieĮpuiida kruvinu skarmalu, pri- Ų v .A i us v. ■ . - -j • • ; • r . sveikatos daržai pavestą dar- dengiančiu žmogaus (Owen-į „ 'šitie malantis re
iso) visaip sulamdyta l;ūna. Su į . ■ . ... ■ , i ■' ,L 1 . .. G -■ .. v girnai 1 ir. paloviai, dabar tar- 

/. >- ° .■ nauja darbininkų poilsiams iri
sveikatnanųams., Minerališkų j galėjo būti dar -daugiau, kad 
vandenų ..apielinkė. užima 30 ne didžiumos Taikymasis kalė

jai' 35 mylias į ratą, t" 
1 . . » rt •» f < K

Ii

inipeięįąlistinio kdro

riešais.
fe.^-

Vokietijbs ir t.t. į Karas la
bai greitai ’ artinasi. Ne
svarbu/ ktir jis prasidės, jis
bus pasaulinis. V T [“broliu” vadina ir apgailes-

Prieš• karą reikia nuola-! tauja, kad jis komunistų 
■tos! tęsti kovą, o tą kovą ve-

-da. tik »Komunistų Interna
cionalas ir jo sekcijos. Dar
bininkų pareiga jungtis po 
Jungtinių Valstijų jęomunįs- 
tų \ Tarti jos ko Vos . vėliava, 
neš tik .tąjį) galėjime įębvoti 
prieš imge^ąlįstįi Vųošiajri.jį

nominuojamas į vice-prezi- 
dentus. Tai, girdi, “nereikš
minga vieta.” r O kbįje.l nė- 
—r-1----' •—------ —pa

kąrą ant' Soyiętų Sąpųngoą 
ir karą jų paeiti btafpe /už 
pasaulines rinkąs. .. . ’ ' "

. . U M/ AoJomskas... . • : • i ,-Mt ; <*>1 '

U ’ V. ■ .'.gailesčiu ir
■nuneštas į kaimynų’ namusį ir 
daktaras jam pašauktas. Dak
taras p a s' a k ė , . kad yrk 
šiokia-tOkia *• viltis draugo ©w- 
annso gyvastį išgelbėti, bet jo 
I' ................................ .. ’ * ‘

iŠ ne- jog mirtis jam gal. būti. malo-! >0 h. maudy)nosi. čionai 
rikalų. 11* i ■ *1 irt* rA . į "y i a r*■ keliu valandų laiko, Owens at-r . ■ .. <■ , .\ \ ; v apie 15 myliu nuo Piatigorsko,sipeikejo ir kovą Už gyvastį i - - . r... -

pradėjo. • 1
Į šį, nuotikį buvo atkreipta ; del sveikatos. Ąš gaunu dum-į 50c; smulkių $4.20. ' 

atyda Sovietų Sąjungos, kuri, i bio maudynes kas antrą die- / ’ 
kaip paprastai, < • - 
masėmis rūpinasi.

< K . Šitoj vie- dinių ceremonijų?';Tūli/"nors
amiso gyvasų išgedu, ueu jo?/ gamta sukoncentravo skai- ir iabai suvarginti l>e<M>Šs,> 
kūno sanariai taip sukapoti, ?l,n«?ls mmerahskus saifnius negali apsieiti bė tų relinių“ 
ir.o- mirtis inm Jli būti main-1liarsto lr salto, vandens, del apeigų-vaisiųr O kuomet^ž-■ 

.. ....---- e----- čionai nuodina savo protą, tuomet
gydanęio dumblo ežeras užmiršta savo klasės reikalus.
... .j - > Aukų surinkta $XĮQ.2O. A,Ū-

* ir šis dumblas triubomis varo- Rojo—S. Pečiulis $6.00 į M. 
mas yra Į maudymosi vietas j Yurkšas ir A. ArbaČaulskas po >

nuodina savo protą, tuomet
.....

Aukų surinkta $10.20. Au-

Aukos, likę nuo padengimo 
dirbančiomis ! na ir taipgi sieroje maudausi, lėšų, bus skiriamos parĮėhH&bi 

Tuojaus[šis pakartojama gydymuisi. Lietuvos darbininkų judėjimo, 
-ligęninės medikalė pagelba [ Mano nesveikatoj ims mėnesį Nemažai išplatinta Darbi- 
<u.;.----- ;ar jp^esj jr pusę> Aš. neimu j ninku Kalendoriaus.- : /

gyd.uolių idabar, nes man jos į 
pereikalingos gūžtai as jų į V a-; »"t ! SwMfr,
lias ėmiau, būdamas Krem
liaus ligpninėj, karpę per du 
mū.nęsius .prisiėjo , plaukti

■būvo pasiūlytą, jeigu drg. 0,w- 
iėns: galėtų būt pristatytas į 
;Maskvą. Aukų parinkta, ir 
'paralyžiuotas žmogus, < nuneš
tas į traukinį, jausnjiųgai at-. 
fevęUpnarip- kęlioiiet ? j. ,

Nemažai išplatinta Darbi

Biznieriai, Parses
“Laisvėje, .

I
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ap' 1 | x L J

Ketvirtad. Gr'uodž. 31, l1931 Puslapis Trečias

Kova prieš Oporiunizmą-Kova prieš Bur 
žua&jos Įtaką Lietuvią Darbininku 

Judėjime

• tI nes valdžios pasimjo’jimą 1 ant | tačiads man' atrodo', kad kon- bus daugiau į)įtsekmių.;. Tas 
j ateivių ir tt. Nutarta da'u- ferencijoj galėjo būti daugiau turėtų būti daroma ir ateityj, 
giau rūpintis mūsų vaikučių ir svečių. : Nauja rajono valdyba iš-

Jeigu šiandien tie darbininkai' 
ir pyksta ant “Laisvės”,4 jeigu

■ jie šiandien dar pasiduoda ma
jorams, Kriušinskams bei Pru- 
seikoms, “Laisvė” vistiek

i duos komunizmo 
nepataikaus jiems.

. leidžiama tam, kad šviesti dar-į svarstė 
i bininkus, o ne tam, kad padėt i 
; majorams ir kitokiems'' buržu-! 
Į jams juos apgaudinėti. i

vej. Mes norime kad tie di au-Vaizduote Apie Chinų Sieną j 
gai tatai suprastų, loks yi a | 
komunistų ir visų revoliucinių; Kitr 
darbininku nusistatymas. ! siena.’

R**B Phot'K Pop'nr 75JA

A. F. STANKUS
GRABuKIDb-UNDKHI AK KM 

l*balM»N>aujk (r laidoja naMiruaiua ant 
<i«okių kapinių. Nork.tia,i’ garaanl® pa- 
tarnavtMO ir at tania kainą naliftdiaao 
valandoje laukitta paa wane Paa wane 
salite gauti lotua ant viaokiu kapinių kue 
(•riauan.aa rieuiee Ir ui teaae kalną. _

1 <1 II l. upillbio v n vt VI XX

jaunimo traukimu Į k omu pisti-; 
nes organizacijas, Pionierius j

Komunistų Lygą. I 
rūpestingai i 

šiandieninius i 
ir tikiu, ' 

dės i

rinkta iš darbščių draugių. 
Linkėtina laimingos darbuo
tes !

Mes grįžome namo kupinos 
vilties ir įsitikinimo, kad pasi
seks mums laimingai priešus 
pergalėti •,kad darbininkų pa
sišventimas ir solidarumas yra 
nesunaikinamas, kad visos 
atakos iš priešų pusės priduos 

j tik daugiau energijos su Jąis

Konferencija buvo draugiš
ka, ir pirmesnėms mūsų abe
jonėms nebuvo pamato. Rajo
no iždininkė, drg. K. Petrelio, 
nors ją sklokininkai savinasi, 
pasielgė labai teisingai ir 
žmoniškai. Iždas liko per
duotas naujai iždininkei iki 

konferęncijoj buvo i vienam centui, ir aš iš širdies 
- Vienas dalykas | tikiu, kad ta draugė, būnant 

■! teisinga ir t i ! | V .
kad gių dalyvavo diskusijose. As-1 dytojais,: bet ------ -

------ ‘ ‘pasikalbėjime rei- • kreivais darbais (kaip kad Ja- 
atsisako tarnauti į kia stebėtis, kiek! draugės tu- 

(nes skelbimas mi-j n gerų -minčių ir? gerų suma- 
rąginimąs kad i nymų, tačiąus viešai nedrįsta i tj galima pasakyti ■ 1 Ii----- • • V • 1 V I • ri5 • 11 • i T + 1 I • I ' \ X.

neis
principų ir ■ ir Jaunųjų
‘Laisvė” iš-j žodžiu, draugės 

visus' 
darbininkų reikalus 
kad taip pat rūpestingai 
pastangas visą tą įkūpyti.

žinoma, ' 
ir trukumu.'

Mes Norime Pertikrinti komunistu ir visų revoliucinių; Kitas klausimas, tai “chinų I tai labai mažas skaitlius (Irau-' teisinga ir atvira, neis su ar- į ęnCIKJjW
Draugus darbininkų nusistątymas. ‘ I siena.” Draugai mano, kad į gių dalyvavo diskusijose.. As- į dytojais, bet pasipiktins jų J kovoti ir juos galutinai įveikti.

x ' (“Laisvė” ansitveria chinu šie-•meniniame pasikalbėjime rei-Mes norim jt.kmt. tuos drau-. paveikslas Nieko Nereiškia1 na hornet ji ■ ' ~ '
gus, jog- ,jų nusistatymas šiuo, 
klausimu yra perdėm priešdar- 
bininkiškas, žalingas ir pragaiš
tingas.

Paimkime virš cituoto laiško 
mintis skyrium. Iš jo -matosi, 
kad minėta bendrovė ištikrųjų 
yra darbininkiška, jeigu ji re
mia mūsų judėjimą. Mes tik 
galime ją pasveikinti. Ir dien
raštis “Ląisvė” visuomet su 
mielu noru jai patarnaus. Taip 
pat nekalti bendrovės .nariai 
darbininkai. Priešingai, didžiu
moje; jie pritaria revoliuciniam 
judėjimui, 
komunistų 
Ir nereikia 
bininkus. 
tai yra, 
draugai 
Neturime 
šai. Vertimas bėdos ant dar
bininkų yra tik bandymas pa
teisinti savo klaidingą nusista
tymą. Juk beveik panašus atsi
tikimas buvo su Paterson u laike 
streiko. Tada irgi 
užkomandavojo savo pasekėjus, 
kad jie surengtų prakalbas jam 
ir jųjų klerikalų vadui Krušins- 

J<ui. Kuomet mes juos pradė
jome smerkti už tai, tai jie su
vertė bėda ant eiliniu darbiniu-; 
kų. Girdi, streikierių tarpe bu- i

.1. Bimba.

(Pabaiga)

jeigu jie pasitiki 
simpatikų vadovybe, 
kaltinti eilinius dar- 
Kalti esame mes, 
mūsų vadovaujami 

toje organizacijoje, 
bijot to pasakyt vie

žadėjimas pakabinti 
paveikslą tokiame ; 
nieko nereiškia.
f razė. įsivaizdinkite,
d ra u gų pa k v i ėst a s 
darbininkų priešas 
Lenino paveikslas kabos! 
įžeidimas Lenino atminties.

i Lenino buržuazijai
atsitikime j neto majoro ir

Tai tik tuščia , lietuviai darbininkai eitų 
mūsų j prakalbų klausyti, būtų tarna'- 

;, j’vimas ne minėtai bendrovei, nei 
o į darbininkams,; beti Amerikos- 

Tai plėšikiškai buržuazijai).’, ;o mū-

buržujus 
kalbės,

kelionės vaizdai dabai’ 
atrodė ne tokie slė-;

, ir juocįi debesiai I
kur pranyko. Kelią į 

aiškihi apšvietė menu- j

Ir 
mums 
gianti.

tužiėnės) ir pasirinks kelią su 
revoliuciniu judėjimu. Tą pa- 

'• apie dd!„ > 
tai yrą Idai- j Vogonibhę. ir- šapranauskienę.

da. Nežiūrint, kiek gkli, mums I Nežiūrint, kiek jas sklokos va
lai apgavo, mano. įsitikinimas 

„ra, kad tos draugės teisingai 
Mes esanię darbi-( dirbo mūsų judėj^m’o labui, ir 

.kaipo tokiorps nę(yieta joms j 
•'su skaldytojais. Jos sugrįš 

Draugei Petrelio raportu o-, 
jaut is Camdeno kuopos vei
kimo, iškilo lįdomus dalykas. 
Pasirodo, kadį Jktužienėj ne- 

Į būdama Camdeno kuopos na- 
o yra tos kuopos iždinin- 

Ant rankų turime iš Cen- j 
visų kuopų narių 

hj- IJatužiene nėra mūsų
Aš tikiu (tas buvo ir kon- zacijos nare, Centras 

i ferencijoj tarta), kad draugės i priėmė, tačiaus ji turi 
’susidomės daugiau savitarpi-| chališkumo
niu lavinimusi ir visos kuopos 

į laikys lavinimosi susirinkimus, 
i ir tuo būdu daugiau drauges 
1 pripras išreikšti savo mintis ir 
I įgaus pasitikėjimą savim.

jo1 tą visą išreikšti.

su draugai, kurie sutinka duo- 
i buržujui apgaudinėti 

darbiniu., tai neapsitveria chinų 
siena! Draugai, mes stojame už 

ti ne eiliniai bendrovės nariai, tokį apsitvėrimą, nės‘ tai ap-. 
kuriems primetamas užsimany-j sitvėrimas nuo buržuazijos, o 
mas majoro, bet mūsų draugai? į ne nuo darbininkų. Nuo majo- į 
štai kodi I: Jeigu taip būtų bu- i rų, nuo buržuazijos agentų, mes į 
vę, tai mūsų draugai būtų ne-j turime apsitverti dar augštes-j 
parašę tokio oportunistinio laiš-r! ne, negu chinų siena.

“Nesusipratusi ,Minia”
Toliau, girdi, mums

paniekinimas visko, ka Leninas į ti progą
mokino ir skelbė.

Kodėl mes spėjame, kad kai-

h Ii, mums 
j būtin'ai reikid daugiau lavintis d 

ątsistoti ir pasakyti, tas,' 'kas- 
reikalinga, j 
ninkes ir darbininkai, ;iie 'kd- | 
kie profesionalai kalbėtojai, ir Į 
nežiūrint, kaip silpnai būtų iš-Į 
reikšta mūsų mintis, draugai j 
supras ją ir įvertins, jeigu ji į 
tik naudinga mūsų judėjimui,! 
naudinga darbininkų klasei. Į _ 

! Todėl nedrąsa tegul nesulaiko i 
i nei vienos draugės nuo spi’en-ijčė !, 
■dimo mūsų kasdieninių reika-Į tfo

mums
lis, o per galvą, lakstė linksi
mos, pilnos• optimizmo mįntys 
ir planai ateities darbui. (

■ ' . Eugenija. 1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia. Pa

HOLLANDIJOS
GYVENTOJAI

ko, bet tuojaus būtų atsikreipę į 
prie “Laisvės” arba prie Cent-į 
ro Biuro prašydami patarimo, I 
kas daryti, kad bendrovėj tokia pinga maišytis su nesusipratu-Į 
padėtis susidarė, kaip nug— 
tuos buržuazinius “užsimany 
mus”.
šę į “Laisvę” ir pasmerkę tuos ' minią 
“užsimanymus”. Bet nieko pa-įjimas 
našaus nepadarė. Priešingai,ir padėjimas 

Pi’useika jie dar užpyko, kam mes drį-i palaikyti -tame

••alėt1 šia minia ir mokyti ją.” Ot tai ;
! pamokins minia, jeigu pastatys I 

Jie tuojaus būtų para-j buržuazijos šulą apgaudinėti'tą I 
Draugai, tai pasityčio- i j 

nesusipratusių minių , 
buržuazijai jas • 

nesusipratime. ' 
some parodyti jų klaidą. Jie; Komunistai negali sekti paskui i 
stačiai 'sako, kad jeigu “Lais- j “nesūsifrratusią minią.” “Nesu-j 
vė” nepadės garsinti darbiniu-j sipratusią minią” rasime baž-1 
kų neprieteliaus majoro, tai > nyčioj. Na, tai eikime ir mels- Į 
reikš, kad “mes neturime savoikimės1 sykiu su ja. “Nesusi-j 
spaudos.” 'pratusią minią” rasime karčia-į

Draugai, mes turime spaudą, moj. Tai eikime ir pavirskime Į 
vo katalikų ir jie užsimanė sa-Bet mūsų spauda yra komunis- į mes patys tokiais! 
vo kalbėtojo. Bet nieko pana- i tinę, 
šaus nebuvo. Kaip tik tiems1 nių 
darbininkams pruseikiniai opor-‘Į<rib 
tunistai įpiršo streikierių ir vi- • Pruseikų.'ji nėra del jokių bui

IŠLAIMĖKITEAMSTERDAM. — ,
tarpu .Hollandija turi 8,006,-1 Ekskursiją į Sovietų Sąjun

gą Dykai

ŠIUO

600 gyventojų. Buržuazija 
susirūpinusi, kad gyvento- 

organi- j j’O skaičius mažai teauga.
surašą

jos ne- | 
tiek na- ■ 
76 kuo-;

pos nare ir dar iždininke! Ir | 
drąsa tų p rusei k i nių gaivalų. ! 

Konferencija, išaukavo gana ! 
stambią sumą pinigų įvairiems 
darbiu, reikalams. Paaukota

Kitas dalykas, kas man at- Į Komunistų Partijai $5, Tarpt. ,
rodė keista, tai kad draugės , Darb. Apsigynimui $10, Alka- į
labai mažai interesuojasi mū-jnųjų Maršavimo Komitetui I
su konferencijomis, štai kon-į $5, Daily Workeriui $5; “Lai- 
ferencija tokiame didmiesty 
kaip Philadelphia, kur gyvuo
ja didžiulė 11 kuopa, 
draugių, apart delegačių, veik 
nedalyvavo, išskyrus dvi-tris 
ir keletą draugų vyrų. Kodėl 

į taip ? Rodos,1 : būtų žingeidi!
Dar sykį pabrėžiame. Komu-1 dalyvauti savo organizacijos 

paįdomauti rajo- 
Galimas' 

dalykas, kad drauges sulaikė.

sakytis
Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenčs Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :BALSAS”

Ji nėra eželei kapitalisti-i 
majorų. delei klerikalų i nistai neseka' paskui “nesusi- | suvažiavime 
inskų ir delei renegatų : pratusią minią.” Priešingai, jie:lw metine darbuote.

^ stengiasi ją apšviest ir patrauk-
i savo pusėn. Kaip? Ogi 

t per savo spaudą, per; savo lite- 
pi’atūrą, per savo susirinkimus,

"ų darbininkų priešą Krušinską (žuazijos šulų ir delei darbiniu-! ti 
o obhlsiu, kad jie “eina su ma- kų apgavikų, 
amią”, “rokuojasi su minia”.
kemunistai yra “užsidarę nuo 
T'birįįnkų.” Jie pasmerkė “Lai- ! 

jv^’. <ad ji atsisakė ‘ skelbti j 
pr..Kaibas renegato ir klerikalų ! 
vaao. “Laisvę” pasmerkė ne j 
katalikai, bet Pruseikos ištiki- į 
mi pasekėjai, kalbėdami darbi- į 
ninku vardu. Tie katalikai dar
bininkai niekados paskui nė ne
prisiminė, kad į streiko lauką 
būtų atkviestas klerikalas vadas, 
bei klebonas su atbulu kalnie- 
rium. Jeigu jie būtų norėję 
klerikalo iš sykio, tai būtų rei
kalavę ir paskui. Bet nereika
lavo. Vadinasi, pruseikiniai su
darė bendrą frontą su klerika
lų vadais, kad užduoti smūgį 
Komunistų Partijai ir dienraš
čiui “Laisvei”, o apkaltino ei- 
inius - katalikus darbininkus, 
šėjusius į kovą prieš algų ka
bojimą. Tai buvo tikras poli- 
inių raketierių darbas, žino- 
ia, augščiau cituoto laiško au- 
>rius ir kiti tos kolonijos drau- 
« nieko bendro neturi su 
ruseika. Jie tuos žygius da- 

o būdami, taip įsitikinę, įsitiki- 
ę, kad jie tarnauja darbinin- 
ams. Bet jų argumentai tie 
atysr -*-oportunistiniai argu- 
icntai. Jie vadovauja bendro- 
ei 
yhią, jie sudaro programą, o 
altipa kokius ten narius, už- 
:mąftiusius majoro. Na, o jei- 
u ptys nors” rytoj užsimanys !"uuz"ų. s“,nuh’ I joj nedalyvavo

„u • - ii savo juodus atvaizdus sidab-1rmetonos arba popiežiaus agen- _ . . . ,, Ai- ._  • A,- -A nniamė upes veidrody, o tam
„Ai’. Lf J t J,M 1 ;sh‘ kalnu viršūnės dingsta kaž 
ymas butą >sP1 Idytas? O juk.paline,.damcs lietingam ... 
najosasjie kiek ne.geresnis. , ,.nlfA v)gkas tag sl)daro kokį i mai, po Pruseikos įtaka joms;

kial slėpsianti mus vaiz- ‘ ci’ganizacijos dalykai paliko j

svei,” “Vilniai,” “Darbininkių 
Balsui” ir “Working Woman” i 

Bet i po $2.50; Agitacijos Fohdan !
$5. Visų $40. •

A.L.D.L.D. 6 Apskričio at- j 
stovui pakėlus klausimą rengi
mo maršruto d. Mizarai, drau
gės nutarė, .kad 5 Rajonas 
rengtų bendrai su 6 Apskri
čiu. Tas labai puiku, nes jau 
senai tekis' bendras darbas bu

stos dienos įvairūs .susirinkimai, 1 vo apleistas. Bendrai rengiant-,;

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Labotius. Germany.

t *
Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuoin pat remia i Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės 
darbų.
darbininkas ir darbininkė pri-
: valo

Oficialia organas Lygos delei ; C ‘ 
Gynimo Negrų Teisių

■ 10,000 NAUJŲ SKAltYTOJŲ

ši dovana bus duodama tam 
darbininkui, kuris gaus dau*.lD 
giausia prenumeratų.

: (Matykite Liberator, kad su- .
; žinojus sekančias dovanas)

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE

gyvenimo ir fašistų
Kiekvienas Amerikos

užsisakyt “Balsą.” :(
KAINA AMERIKOJE:

. $1.50
. .80
. .05

“BALSO”
Metams i . . . . 
šešiems mėnesiams 
Pavienio num. kaina

Kainos: $1.00 už metus, 60c. 
už 6 menesius, 30c. - už 3 me- 
nesiūs it 3c. už vieną kopiją. 
Specialės kainos tiems, kurie 

. užsisakys pluoštą virš 200 Ko
pijų. ‘

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City
Laisvė’* 'neišsi

žadės komunizmo principų už 
visus Amerikos majorus sūdė- <'pastatydami kalbėt ne buržųazi- 
jlis į daiktą ir už' visus, pašau- n’ius valdininkus, bet revoliuci- 
lio klerikalus. 
vė 
šokių “ 
liniją, 
Part i jo 
cionalo ik maršuoja ja.

“Laisvė” jokiu būdu nesutiks ! savo komunistinių 
virsti katalikų ar kitokiu darbi- Štai kaip mes einame prie 
ninku apgaudinėjimo organu. Į susipratusių minios.”

Taip pat “Lais-jnius proletariato kovotojus; per 
niekados nepildys norų1 vi- kovas už kasdieninius tų minių 

užsimanytojų”. Jį turi: reikalus, pėr kovą prieš alkį, 
patiektą jai Komunistų < prieš algų kapojimus;;savo at- 
š iT Komunistų Interna-1 sidavimu ir pasiryžimu, 

griežtu atsisakymu
savo 

atsižadėti 
principų.

"neĮSPŪDŽIAI iŠ LMA. PENKTORAJONO. KONFERENCIJOS
Sekmadienio rytas, 20 gruo

džio. Oras nejaukus, šalta ir 
lietus pila, kaip iš kibiro. Va
žiuojame keturiese, dvi drau
gės delegatės, mūsų “šoferis” i 
ir aš. Prieš mus kelias atda- i 
ras, dar perdaug anksti del di
delio trafiko, ir nuo smarkes-1 
nio važiavimo mus sulaiko tik j 
kelio slidumas ir pavojingi už
sisukimai, kuriais atsižymi i 
Easton-Philadelphia vieškelis. ; 
Liūdni žiemos vaizdai greit i

Pa-į

Tačiaus prisiartinant prie Phi- 
ladelphijos, ir oras pradėjo 
prasiblaivyti ir mūsų ūpas pa
kilti; pradėjome juokauti 
vieni kitus “užtikrinti,” 

į veikiausiai ši konferencija 
'•rami ir draugiška.

Mūsų spėjimas pilnai 
oildė. 
buvo tokia.
vavo 13 nuo keturių kuopų. 
Camdeno kuopa delegatės no- 
prisiuntė. Taipgi dalyvavo vi- 

-••vy’. Jie vaao vau j a penaro- rajono valdyba, išviso 17
i, jie rengia svetainės atida- pi, mums pro s. _ snrendžiamuiu balsu Nors gal kelio, garsi Delaware upe j sprenaziamųjų oaisų.

' tingiai vingiuoja savo žalsvai- į rajono komitetas susideda iš 
i sidabrinį kūną. Apnflogintos ; devynių draugių-, • tačiaus, ap- 
medžių šakos, nusilenkę žiūri I arT valdybos, jos konferenci- Į 

------- h Nesimatė čia j 
į nei Kutrienėsj nei Vaidžiulie-1 

; nes, nei Sirutienės nei kitu I 
pasinerdamos lietingam ' m„usU s<!nU veikėjų. Mato-į

ir 
kad 
bus

išsi- j 
Konferencija išti k r ų j ų 

Delegačių daly-

Koncertas ir Balius
RENGIA L.D.S. III APSKRITYS

Nedelioje, 3-čią Sausio-January, 1932
•HAVEMEYER IR GRAND BROOKLYN, N.

Pradžia Koncerto 4:30 vai. po Pietų
ŠOKIAI 7-tą VAL. VAKARE ĮŽANGA KONCERTUI 75c. ŠOKIAMS 50c.

rūke.
tai sunkiai slėgiantį mus vaiz-I . 
dą. Rodos, taip malonu va- svetimi. 
žiuoti konferencijon, kur bus! 
brangūs draugai, draugės, kur j 
darysime bendrai planus mūsų 

i organizacijos gerovei, kur pa- 
sinersim svarstyme klasių ko- 

Tačiaus 
po smegeninę, žaibo greitumu, 

. _____  ____ Prieš akis sto-
a /9*10 neleidimo negali; v, paveikslas nesenai įvykusios

Ęet daleiskime, atsirado to- 
cių, l$urie reikalavo,, kad darbi- 
dnkų neprietelius būtų pakvies
tą kalbėti. Tai ką mūsų drau- 
ai dąrią kad tam pastot ke- 
ą? Čia reikėjo bandyt tuos' 
arius įtikinti, kad majoras yra 
irbininkų neprietelins. O jei-1 ‘iššauktu Tėikahi.' 
j būtų nepavykę juos įtikinti, 
u reikėjo stot j griežtą kovą. > gaudo mintys 
a, jokio nusileidimo . ___

ut. Čia jokio pasitraukimo ne- a.lKl.K
---- j šiuo rencijos. Vienas po kitam ky- 
nusileidimą ja klausimai ir abejonės. Na, 

ar atsiras skaldyto jos šioj

ali būti. Nusileidimas 
laušimu reiškia 
uržuazijai.
Ant to klausimo neturėjo bū-1 konferencijoj ? Kokia atmos- 

i jokio nusileidimo, nors jei- fera viešpataus, ar bus daro- 
u didžiuma bendrovės būtų pa-; mi žingsniai, kad suardžius 
sakius prieš mus, nors jeigu mūsų spėkas? Na, o kaip su 

būtumėme netekę vadovy- iždu, ar rasis kitos Jatužienės, 
Mes negalime išsižadėti kurios taip nachaliŠkai pasisa- 

cipy delei jokios vadovybes j vintų organizacijos iždą? Ir 
m kliube, jokioj bendro-'taip juodos mintys kankina.

Padaryta daug gerų tarimų ; i 
kad tik jie būtų gyvenimai! ; 

j pravesti, būtų puiku. Pasiža- 
' dėta daugiau dalyvauti klasių 
kovoje, Komunistų Partijos 
kampanijose, daugiau rūpintis > 
bedarbių organizavimu ir šel
pimu, daugiau veikti tarptau-1 
tiniai ir tt.

Pasisakyta už darbininkų! 
vienybę mūsų organizacijose:! 
tuo klausimu 
cija, pasmerkianti < 
skaldymo politiką ir prieš 
smurtišką užgriebimą organi
zacijos pinigų. Taipgi pasi-j 
žadėta daugiau susidomėti ir i 
šelpti politinius kalinius, akty
viai dirbti delei Tarpt. Darb. 
Apsigynimo, ir veikliai daly
vauti kovoje prieš kapitalisti-

išnešta rezoliu - i 
opozicijos !

Aido-Lyros Choro Merginų Sekstetas

<- ‘v

ų susivienijimo ill Apskritys, iviusų i_.D.b. dar yra tik jaunute organizacija. Šitas parengimas 
s parengimas LDS. III Apskričio. Mes kviečiame visus lietuvius darbininkus dalyvauti šiame pa- 
Dalyvąudami šiame parengime, paremsite ir naują pašalpos ir apdraudos mūsų oi’gatiizaciją.

BUS PUIKI PROGRAMA:
1. Aido-Lyros Choras. 2. Aido-Lyros Choro Merginų Sekstetas. 3. L. Kavaliauskaitė. 4. A. Velička. 5. M.

I 1 : Paruliutė iš Worcester, Mass. 6. V. Dilovas, žymus dainininkas.
Lietuviai Darbininkai! Kaip rnatqte, tai programa' bus labai gera ir graži. Šį parengim 

Darbininkų Susivienijimo III Apskritys. Mūsų L.D.S. dar yra tik jaunutė organizacija, 
yra pirmas parengimas LDS. III Apskričio. Mes kviečiame visus lietuvius darbininkus 
rengime.
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Puslapis Ketvirtas ĘętvirtacL Qruodž.; 1931

------------- --------------- - ----- ------------------------------------------ ----------------------------- --- ---------------- .SUBMARINAI i A. S. Nttkvikov-Priboj
Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa) . v
—Kur tik sau nori! Tai jau ne mano da

lykas! Greičiau, kol kaulai sveiki!
Gyvenimas pasirodė tokis baisus, tartum 

mane apsiautė ne žmonės, o krokodiliai, ku
rių atvaizdus mačiau paveiksluose.

Kas man buvo daugiau? Apie tai žino 
tiktai jūros. Tiktai jos neleido pražūti. 
Jos supo mane ant savo bangų, dainavo 
dainas apie saulės grožybę ir pasakojo ne
pabaigiamą istoriją.

Vėl atėjo-mintis—kada buvau žvejų tar
pe. Tai velniškai ■ sunkūs darbai. ?Bet ką 
gali jausti jaunuolis 18-kos metų amžiaus? 
O vakare pasimatymai su jauna žuvininko 1IVx^vuvU iu
dukrele Maryte įpildavo į mano krūminė», p^aiįaį atsimuša jūrų bangos ir savo pu- 
naujos energijos. Sunkų gyvenini ą • uz* l - - 1
miršdavau greta su ja. Su šia mergintas 
kartu pažinau meilę, teisingą ir kvepiančią, 

' l|aip liepų žiedai...
Smarkus povandeninio laivo dūdos su- 

kaukimas nutraukė mano mintis. Tai dųo-J 
da žinoti apie save povandeninis laivas į 
Trigla.” : “ ‘ “

mes paskui vėl laimingai išplaukėme į vir
šų. Bet nuo to laiko -mano .sieloje, kaip 
nuo žagrės, pasiliko gili vaga.

Dabar aš tarnauju ant kito povandeninio 
laivo “Murena.” Jis tokio pat subudavojk 
m o, kaip ir “Trigla.” Kiek dar teks plau
kioti po jūras? Kiek dar. pergyventi pavo
jų? Gal būt gilumose jūrų bus baigtas 
mano gyvenimas—nutrukus gyvenimo siū
las.

Vis tiek pat. Dabar pavargusi mąno sie
la ilsisi. Sėdžiu ant jūrų kranto . vienui vie- 

inas. Taip, vįenas. Mažytis taškas ant jū- 
į rų kranto. Ir nieko man dahgiau1 nereikia, 
kaip gėreties jūros gražumu. Jos tolis su
silieja su dangaus Hdrizontu (regračiu). 

ltomi^ plauja mano nuogaš kojas. i 
, J atusis atsimuša jūrų bangų ūžimas. Tai 

’ jūros' tęsia shvo pasakojinrą įr niekados jo 
\ nebaigs... I į , ; ■

Sėdžiu.. .h , r
Po kiekviėpo plaukiojimo-jūroj, povande- 

“Trigla.” šis submarinas tiktai sugrįžo iš ‘ niniame laive “Murenoj” paliekame tiktai 
karo srities į prieplauką. Aš džiaugiuosi vieną sargą, o patys persikraustome ant 
del jo laimingo sugrįžimo. Ir kaip nesi-, povandeninių valčių “motinos,” didelio lai- 
džiaugti,—ant šio povandeninio laivo juk j vo vardu “Amur.” Tas laivas ir yra mums 
aš gavau “pirmą krikštą.” ' kaipo prieplauka. Prie jp stovi penkios

Kaip tiktai baigiau kursą, kaipo specia
listas minų (torpedų) išplukdyme, pasky
rė mane ant povandeninio laivo “Trigla.” 
Niekados neužmiršiu pirmųjų įspūdžių. Iš 
lauko pusės submarinas panašus į didelį 
cigarą. Ant jo viršaus yra tiktai du bokš
teliai, šriubinės durys, du žiūronai ir dvi 
kanuolės. Viduje nustebau nuo daugybės 
visokių mechanizmų, prietaisų, aparatų ir 
t.t Visur jie: prie šonų, viršuj įr ant grin- v ,
du ir šalimais lakų. Mašinos, kranai, dra- i ^}a kortomis ir be galo koliojasi. Daugelis 
tai, ventiliatoriai, vandenį varančios maši-1 skaito romanų knygas. Labai, retai kas j- 
nos, dangčiai, krumpliai, kambarėliai,—ne- į domauja .mokslinėmis knygomis. Iš tokių 
galima būtų nei perskaitliuoti. Tik mirga ■ Kiti juokiasi: . . ,
akyse. Ir kiekvienas įrankis turi savo' —Mesk,.mokslą, ar girdi,—vis tiek grei- 
svarbias pareigas. Povandeninis laivas, tai i velniui į gerklę pateksit. O ten visiems 
stebėtina mašina su daugybe mechanizmo, i viepa kaina ir mokytiems i'r bemoksliams, 
pagimdvta žmogaus vaidentuvės karo tiks-! . As tiktai pabudau ir dąr .nenorėjau kel
iams. " " tLS. Amur -laivo,didysis laikrodis išmušė

: ketvirtą va'lahdą. Per langus veržiasi pa- 
Po to,—pirmas plaukiojimas po vandę- ’ vakario šaulį spinduliai. Karšta.

Tnii į jnvoc, Didis, bet MaĖ6 kąįinįynas įš desinios, radio- tele-
iis. Padaryta reika- grafistas pac&icierius Zobov,: jįs guli ant 
.4gĄpJįraukta^paskuti-ųpĮiyb ir,studijuoja fiziką. Kartais'jis at- 

Tartum užgulė di-^ymi, ąpt popierėlio kokius 'taf dnatematiš- 
plyta. Nuo komandiėriaus tiltelio pa- į;Us išękaitlia^imus. =• Saulės spinduliai krin- 
do žodžiai: fa -ant io Plikės. ' ! ’ 1 ' ’

■ r-T. . .... . .
ROCHESTER, N. Y.

L.D.S.A. 26 kuopos metiniu susi
rinkimą^ bus ' antradienį. 5 sausio, 
Gedemino svetainėj, 575 Joseph Av., 
8 vai. vakare. Visos narės dalyvau-

Sekretorė.
310-1

DETROIT* MICH.
. „ ų , i i L.D.B. 86 kuopos susirinkimas bus

Lietuviai bedarbiai būtinai dalyvau-1 sekmadienį, 3 sausio, Rusų svetainėj, 
kite. Kartu ir tiem praneškite, ku- 9212 Russell St., 2 vai. po pietų. Vi
ne nepngulr prie Lietuvių Darbiniu- sį nariai ateikit ir’užsimokėkit mo- 
kiškų draugijų; stengkimės ir juos I ]ces£jus. 
įtraukti, neaplepkdami ir svetimkal- : 
bių darbininkų/ ' Šitame susirinkime J 
bus suorganizuota šios aUielinkes be
darbiai, »kurie laikys 'susirinkimus 
Liet. Darb. Svetainėj. Toliau gyve
nantieji ,bųs priskirti jiem arčiau 
esančių kuopų. t

Šis susirinkimas šaukiamas todėl, 
kad jiupažindinus lietuvius bedarbius ■ < 
svarba ir. reikalu visiems ■ bedarbiams 
ir dirbantiems organizuotis. 
Liet. Darb. Pašalpįnės Draugijos na
riai, kurie1 1 v ' "j"' '
rinktą komisiją dalyvaukite^.

310-1

Darbininkų-. Susivienijimų. , 
310-1 1 ’ ‘ " LD^. Sekr.

' i ,—,.; ; į !. .
LIETUVIŲ BEDARBIŲ SUSIR1N- 

i KIMAS
Sausio 5 d., 2 vai? po pietų, Lie

tuvių Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79th St., yra šaukiamas Lietuvių be
darbių susirinkimas, kurie Lietuvių 
draugijos buvo suregistruoti. Visi i

kit.

Sekr. A. Varaneckienė.
------------------------- «—i—*----------------- .

CLEVELAND, OHIO
Visi į Masinj Rinkimų Mitingų. 
Kalbės Komunistų- Kandidatas 

Į Majorus
Sausio 4 d., 7:30 vakare, Lietuvių 

Darbin. Svetainėje, 920 E. 79th St., 
t ............... U.-.j... ___----  -------- ---- ; Lietuvių Komuhi'stų Frakcija rengia 

su Bedarbių Tarybos organizacijos didelės’masines prakalbas,' išplėtimui

PHILADELPHIA, PA,
L.D.S.A. 11-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, 4 sausio, po 
No. 995 N. 5th 8-tą vai. vaka
re. VigOs nares' ateikit, bus išduo
tas raportas iš dietinės 5-to Rajono 
konferencijos, 
bių

(CHESTER, PA. , g
A.L.D.L.D. 30-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadieni, 3 sausio, Lie
tuvių Kliube, 339 E. 4th St.; 10-tą 
Vai. ryte. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus renka
ma nauja valdyba. Atsiveskit nau
jų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.

. Prie jo stovi penkios 
povandenines sesutės—submarinai, prira
kinti retežiais prie krašto.

Laike stovėjimo submarinų prieplaukoj, 
mes atgauname savo spėkas. Darbo ma
žai, jūreiviai miega, valgo, vaikštinėjasi 
po miestą, be galo kimba prie merginų ir 
moterų. Prieplaukoje ir ant laivo “Amur” 
tai tartum karčiamoje, griežia muzika: 
oficierių skyriuje pianas^ o pas mus jūrei
vius—harmonika, gitara ir. mandolina. Lo-

miesto majoro rinkimų kampanijos. 
Be kitų kalbėtojų - kalbės ir d. O. 
Ford Kompartijos, kandidatas j mie
sto majorus. Lietuviai darbininkai 
nemažai prisidėjo ribkime peticijų 
padėjimui Kųmunistų-Partijos kan
didato ant? 'VaFoto. ■ Dabai’ Lietuvių 
darbininkų organizacijos, dalyvauja- 
padeda paskleisti Kompąrtįijop pro
gramą. Lietuvių Darb. ' Pašalpos j 
Draugija ętoyi, pijrpipj ^vietoj: išpla- i 
tinus 300 pYčgraibų; Laisvės Pasai- i 
pine Dr-ja—200 ir kitos) po mažiau. ; 
ALDLD. kuopos- ir jų nariai taipgi 

___ _______ _______ platina. Darbas varomas gerai. Bet I 
Lietuviai darbininkai turi j dar galimą geriau išplėsti prieš pat 1

50 “udarninkų”. | rinkimus. Taigi virš nurodytos pra- I 
Komunistų Par- i padėti niūsų partijai, pasiekti kuo- I 

......... ..................... plačiausias darbininkų mases,. Daly-
Lietuvių Frakcijos Biuru šaukia jus į vaukite visi šiose prakalbose ir atsi- po pietų, 
y .! —   * __ _ — - •_ 1 ‘ _ 2.2 * _ 2 ? * * 1 1 I ’n Ir 1 4z"l I\I1 I 1»1 <> 1 Ir «-» i , 1 -<.L 1 4 2

tynęs. Katroji kolonija geriausiai i 
pasirodysite rinkliavoje . su didesniu 1 
skaičium ‘“udarninkų”? Coreletie- 
čiai per d. J. Graibų tikrina, kad 
jieji abiejus sumuš: colinwoodiecius 
ir centro-clevelandiečius. Draugai 
ALDLD. nariai ir visi simpatikai 
subatoie ir nedėlioję, 2 ir 3 dienas 
sausio dalyvaukime Kompartijos 
RINKLIAVOJE! Lietuvių rinkliavos 
stotis, 920 E. 79th St. (Lietuv. Dar
bin. Svetainėje). Parodykime bo- 1 
sams, kad lietuviai' darbininkai turi I 
savo partiją ir moka ją remti. Kat- I 
roji kolonija laimės lenktynėse? ' 
Darban prie gerų rezultatų! i

Lietuvių Komfrakcijos Biuras.
310-1 i

Ypač

kurie1 užsiregištravote per iš-
Lieti. Darb'.' Pašelp.' Dr-j’os 

. t i ■ • ( 1 Komisija
CLEVELAND? OHIO

-LIETUVIAI DARBININKAI 1 
DARBA SAVO PARTIJAI

Sausi’o' 2 ir 3 d. ^ra rengiama Tag 
Day Komunistų Partijos miesto ma
joro rinkimų kampanijai, šiai rink- ; 
liavai reikalinga 500 ’ “Udarninkų”-i 
rinkikų. T..................................
duoti mažiausiai 50 “uaarninKų "• j nimiuius. migi vjis nurou-ytos pra- | 
Colinwoodieciai, coreletiečiai ir cent- 1 kalbos ir bus generale mobilizacija ! 
ro-clevelandiečiai! Komunistu Par- -padėti r " . 
tijos Rinkimų Komitetas bendrai su plačiausias darbininkų mases. Daly-

visus į socialistinę kompeticiją-lenk- ' veskite būtinai po kaimyną darbinin
ką, kuris dar nėra, buvęs mūsų . su
sirinkimuose. Tai mūsų pareiga, tai , tas. 
mūsų darbas!

Lietuvių Komrakciįa. 
319-1 .

WILKES-BARRE^ PA.
A..P.L.A. 51-mos kuopos komisija , . 

surado svetainę susirinkimų laiky- j 
mui del 1932 m. Dabar susirinki- j 
mai visada įvyks! prieš pietus, nes ' į 
po piet nebuvo galima gauti svetai- ‘ Į 
nes. Sekantis susirinkimas bus sek- j ' 
madienį, 3 sausio,' Lee Park Fajer-j H 
monų svetainėj, 10 vai. ryte. Visi | 
nariai įsitemykit ir ateikit į susirin- | 
kimą. Komisija. i

(309-310) 1 ■

Vi^Os nares ateikit, bus išdūo- 
Yra ir kitokių svar- 

reikalų aptarti.
B. Ramanauskienė.

(309-311)

' NANTICOKE, PĄ.
A.P.L.A. 16-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 3 sausio, J. Pil
velio svetainėj, 112: Pine St., 2-rą 
vai. po pietų. Visi nariai ateikit, 
yra svarbių reikalų aptarti, Atsives-

■ kit naujų narių. Sekretorius.
•' ■ ‘ (309-310) l

GRAND RAPIDS, MICH. i>IDELIg IR LINKSMAS BĄLIUS 
Savitarpinio lavinimosi mokykla ia L s ir D D Š€gtadieni. 2 

įvyksta kas sekmadieni 7:30 vai. sausi (January) 1932> Labor ■ L^- 
yakare,_ Liet Sūnų ir Dukterų Dr-jos ceum svctainėj,.7 29 Lawrence St. 
svetainėj, 1057 Hamilton Ave. Vic- prat]^ja 7:30 val. vakare'.-—4jterbiami 
ną .valandą skaitoma ir aiškinama 
Koriiunistų Manifestas, 6 aųtfą -va
landą diskusudjama įvairiais bėga
mais klaųsįmais. Kurie mėgstate 

. Stbdijuoti ir kitiems pagelbėti ’ la- 
' yip|is, atsįląpkykit įr savo pažįsta
mus atsiveskit. Įžanga veltui.
- »■ - (Mokyklos Komisija.
; I u/ •' ! ,<309-310),

A.P.L.A. 1 APSKRIČIO 
KONFERENCIJA '

-' Mėtinė A.P.L.A. 1 Apskričio • kon- 
fcįrencija įvyks 24 sausio, A.P.L.A. 2 
kuopos svetainėj, 24 Locust St., Mc
Kees Rocks, Pa.' Pradžia 2:30 vai. j 

Visos kuopos pasisteng- 
kit prisiųsti delegatus, nes- bus ren
kamas Veikiantis Apskričio Komite- 

Pąsirūpinkit suteikti gerų su- į

manymų organizacijos labui. Taip- j 
gi delegatai atveškit metines kuopų i 
duokles į A.P.L.A. 1 Apskritį.

Org. Geo. Urbonas. '
(309-310)

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84-tos kuopos ffosirinki- 

mas bus sekmadienį, 3 sausio, po 
No. 130 Lafayette St., 2,-rą vai. po 
pietų. Yra labai svarbių reikalų ap
tarti, tat visi nariai dalyvaukit. De
legatai išduos raportą iš antro apsk
ričio konferencijos.

Org. i S. Aliukonlą.

HARTFORD, CONN.

draugai ir draugės.! Gal ne veįnas 
iš jūs dalyvavote Liet. Sūnų ir Duk
terų draugijos parengimuose ir Žino
te, jkadiL.Sj ir D.D. visądųs suren
gia geriausius parengimus, todėl ir 
šį Marta stengsis,: kad visas užganėi 
dinti. > Bus puikiausia, orkestrą 
šokių.* Įžanga 25c. : ‘ ,ET'

l J ; > ’’ ’ KontitetiM. ’ <

DETROIT, MICH. •••>;
BUDA VOK IT DARBININKŲ 

SPAUDĄ!
Tarpi autinis Koncertas ir šokiais į 

rengia'bendrai Bulgarų Biuro Centr 
Komitetas ir Komunistų Partijos -7 
tas Distriktas naudai Daily. Worke 
ir Soznanie laikraščių, New Work 
ers Home, 1343 E. Ferry, Penktadk 
r.j, Sausio 1 d., 19,32. Programe ds 
lyvaus: Ukrainų, žydų ir lenkų cho 
rai ir rusų, lenkų ir ukrainų šokiką 
ir orkestros. Programos pradžia 
3-čia vai. po pietų. Įžanga 35c.

(309-340)

X.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS j 
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- . | 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. | 

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH, , I
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TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
RAUKIA JO '

REIKALAUKITE?

niu. Toli išplaukėme į jūras. Didis, bet 
ęamus buvo jūrės plotis. 

_ lingas prisirengimas..
niai kranai. Ant mūšį 
dėlė ' 
sigirc— ______
—Pripildyt vandeniu galutinus kamba-[ —Na, argi'tau neatsibodo toji fizika?— 

0USl . . , ; klausiu jo. -
Abiejuose galuose pradėjo ūžti vanduo, | Jis pakelia didelį veidą ir pavargusiai 

kaip sukdamas malūnus. Dreba geležinis pažiūri į mane. Pajudino didelę nosį, tar- 
laivas. šnypščia oras. “Trigla” povaliai tum paustydamas mane.

—Puiki knyga—poilsis smegenims.
Antras mano kaimynas iš kairės, jūreivis

bias iš dęšinios, i;adio tele- 
Tcierius .Zpbov, jįs guli ant

7?-‘—Kartais* jis at

laivas, šnypščia oras. “ 
leidžiasi, j jūrų gelmes. Taip, visam pasau
liui sudie! Pasaulio gyvenimas rodosi la
bai tolimas ir jau mums žuvęs. Mes slap- Zaleikinas, juokdaris ir smagus, kaip žu 
tingame jūrų dugne. Taip jaučiausi, tar- vėdra, sako: 
tum stovėjau ant gyvenimo ir mirties ru- j —Ot, 
bežiaus. Šaltis perėmė visą kūną. ; sielos.

Suprantama, nieko blogo neatsitikę— i

gera muzika—tai nuraminimas

(Bus daugiau)

ROSELAND, ILL A.L.D.L.D. 10 Apskričio 
Reikalai

Gruodžio 25 d. pas draugus 
A. E. Pažarskus ir J. J. Ur
monus buvo susirinkę būrelis 
draugų; bosisnekėdami apie 
dienos klausimus ir klasių ko- 
voa reikalus, prisiminė ir apie 
Lietuvos djraugų sunkią kovą 
prieš fašizmą ir apie tos ša- 
lieš politinių k»knių gelbėji
mą; taipgi nusitarė parinkt 
saVo tarpe aukų politiniams 
Liętuv.os kaliniams ir aukojo 
sekančiai: po 1 dol. K. Apol- 
skis, P. Apolskienė, J. Slan- 
čapskas, M. Sląnčauskienė, A. 
K. Tamašauskai, J. <S. Pažars- 
kai, K. ž. Klibai, J: 4. Urnlo-‘ 
ndj); T ’ " ~
Jžtksis 25c.

j Visos aukos perduotos drg, 
J. Milleriui, “Vilnies” admi-< 
nistratoriui, persint ten, kur 
jos paskirtos, i . =

A.. Pažarskaą 50c;
Viso $8.75.

Bedarbiu Tarybų Naujas 
Laikraštis “Hunger lighter”

CHICAGO, ILL. — Chi- 
cagos bedarbių tarybos iš
leido pirmą numerį savo or
gano “The Hunger Fight
er.” Pirmas numeris paro
dė stebėtino pasisekimo. 
Tuojaus tapo išparduota de
šimts tūkstančių kopijų.

IŠ KITUR
MONTELLO,, MASS.

A.L.D.L.D. 6 kuopos susirinkimas 
bus pirmadienį, 4 sausio, L. T. Namo 
mažam kambary, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit, yra labai svar- 

reikalų aptarti. i ; f
Org. G. Shimąitig. , 

310-1

MONTELLOMASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- i 

mo lietuvių skyriaus 44-ta kuopa nu-! 
tarė laikyti Susirinkimus kąs pirmą į 
sekmadienį kiekvieno mėhėsio, Liet. 
T. Name, 10 vai. ryte. Pirmas su
sirinkimas bus sekmadienį,! 3 sausio. 
Visi nariai dalyyąukitr- > ? r 3 r■ . i

G. Sbimiaitis> { 
. : • (309-311)

^ORCESTER, MASS. ” s 1
Suvienytų lietuvių draugijų . meti-: 

uis . susirinlčmaą bus, ketvirtad 
sausio, nuosa’ . . .

1cott' St., 7:30 vai. vakare. Visi šė- 
rininkai ir draugijų išrinkti; atstovai 
malonėkit dalyvauti. Bus išduoti 
svarbūs raportai ir renkama komite
tas ir board direktoriai. • i . v ; 1 ’ > 

Sekr. V. Motiejaitis.
310-2

PHiLADELPHIA,PA.
Lietuvių Bedarbių Tarybos sųsir 

I rinkimas bus sekmadienį, 3 sausio, 
' po N04 928 E. Moyaftiensirig Avė., 

3 vai. po pietų. Visi bedarbiai kvie
čiami atsilankyti.

Bedarbis.

bių

Pora mėnesių atgal buvo pasiųsta 
visų šio apskričio kuopų sekreto
riams raportų blankos ir buvo rei
kalauta, kad išpildytų ir sugrąžintų 
iki 10 gruodžio. Taciaifs iki šiol tik 
dviejų kuopų sekretoriai tęsugrąžino. 
Draugai, tai-negerai. Tųpjau išpil- 

; dvkit ir sugrąžinkit mąn. Aš turiu 
, sutraukti visų kuopų- raportus ir pa- 
, siųsti Centro sekretoriui, kaip rodo 
konstitucijos puslapis 7, 'paragrafas 
12 ,bet kuomet kuopos neatlieka sa
vo pareigų, tai ir aš negaliu suda
ryti raportą. Tat dar sykį prašau 
tuojaus išpildyti blankas ir prisiųšti 

; n^an. * ‘-r i ; ■
ALDLD. 10 Apskr. sekr.

St. M. Leesis, ■
" 20$ Gtasby St. " ' : 

Sa^inavy, Mieli.
■■ ■ ~ ’1 : '■* : r f 31-č-i’

DĘJR0IT, W£H,

uyių lietuvių uraų^iju . nipu- 1??^ «
rinkmas bus < ketvirtadienį, 7 }?’ įr ofertk 
nuosaWj svetainėj; 29 Endi- ir

b 
’ ’ C M '. '. r, ’. ’ lupos, rųętinią sųsiąiųki- 

I. sąuąįo,j į !vaĮ. ;po> pie- 
įvetąiyej,. Vjernop (Higp-

l J j • i . ( Į 'J- ' ■ i 1
Nariai ir narės: riepamirškite' šito 

syarbaus susirinkimo, Kiekvienas 
turite būtinai dalyvauti šiame Isusi- 
ripkime. Taipgi turite užsimokėti 
sąVo mokestis, o ypatingai užvilktas,' 
Žiūrėkite, kdd būtumėt visuomet ge- • 
ram stovy. Nepamirškite atsivesti 
ir naujų narių, o ypatingai jaunuo
lių- 1 ‘. Kp. Nut. Rast.liti

HAMTRAMCK, MICH.
L.D.S.A. 130 kuopos susirinkimas 

bus ketvirtadienį, 7 sausio, 3014 
Yemans Avė., 6:30 vai. vakare. Yra 
labai svarbių reikalų aptarti, todėl 
kiekviena narė būtinai turi dalyvau
ti. Kuri neatsilankys, |urės užsimo
kėti 25c bausmės.!

Sekr. Palevičienė.
, . ■ : i . 3 C 310-2

CLEVELAND, OHIO 
gausio 7 d. įvyks L.D.S. 55 

pos susirinkimas, 920 E. 79th St., 
Liet. Darb. svetainėj, 7:30 vai. va- 

Visi nariai dalyvaukite. Nes 
bus svarbus susirinkimas. Naujoji 

_ / ' Rus
nominacijos Centro valdybos. Bet 

reįga atsivesti nors no vieną naują 
narį. Kada fašistai yrd-byra ir 
niąujasi už gferklity mes budavokime 
ir traukime darbininkus j Lietuvių

kuo-

karę.
bus svarbus susint
kuopos valdyba u^ims vietas.
svarbiausia, tai kiekvieno nario pa

vada fašistai yrd-byra ’ir
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VISA GALE , 
PROLlTARlATUl!

DARBININKU
■ v • • .- I I j. • »• • . ■ . ... -I . ._____ .

KALENDORIUS

A.6IUMĄN

IŠLEIDO “ LAISVĖo

z

o"

IR TUOJAUS 
PLATINKITE

KAINA 25 CENTAI 
PLAtlNTOJAMS i 
GERA NUOLAIDA

46 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N.Y.
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Dr. Bladas K. Vencius 
’Dantistas r

49.9 Grant! Street

William Norris ‘ 
Gera Muzika Parengimams 

66 Bay 8th Street
• • <». • I •s '”

Shrupakis
'Bek erne, 

,6'4-66 So. 2nd Street

Avenue NEW YORK CITY

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUtOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite Šoferiu ar mechaniku. If» 
mokite šio amato seniausioj ir ge, 
riau.^oj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikbniška Automo
bilių Mokyki#, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automo^i-

liays. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
•y Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara -šiokiomis'dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 Vai. vakare. Sekmadie
niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

i NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
"228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

7
A

Ketvirtą^. XrruodA 3 J,' 1931

! 368

Aukojo:

Glendal ės

•)

i

areštuotu

drg.

Eisenberg ir M. P. Kasman ,

aLenkija Uždėjo Muitus

ja apsitvėrė

eta keli doleriai; i sias smflgiš tekfev tavorą^įš i pVeij 
dliteratūroj Pu’ ifedbenąiįiM t,,
iiu buvo neSiab j * CechoslovalUj93.| į ■. > ■ Į , f .' *

i

ON, N. Y
T rub. ^50 ką p

i

be T. 
klasei 
labai 
tiktai

•4

George Wilos 
BuČernė ir Grosernė 

942 Fairmount Avenue

sunku 
daug 
strei-

be-,

Vladislovas Znaidukas
Restaurantas

1408 W. Girard Avenue

POTTSVILLE, PA.
Dr. C. J. Berger

114 East Norwegian Street

1. -i

avė svetainę be 
reikia ištarti 

rtteikimą svetai-

Olum Furniture Company 
8&-90 ’Člititim Street

A. Pagiegala, į
Jasilionis, I

nuo nužudymo5 Lietuvos 
Požėlos, 

Greifenbergerio • ir 
Tačiaus, tas nužudy-

PRENUMERATORIŲ, PLATINTOJŲ IR 
rėmėjų domęi!

LITERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLŲ 
DARBININKŲ ŽURNALAS

1023 Mt. Verndh Streef 
J. Kavaliauskas, 

Lietuvis Graborius 
1439 S. 2nd Street

reguliėrus išėjimas ir visų šių uždavinių išpildy- 
iktingo mūsų skaitytojų, platintojų, 
b. Todėl ^cikaliųga is anksto iižsi- 

; jam pi'entnheratas, visapusiai 
1 ■» .1 » f i i '

/ 1 Adolph Rehųtek - * ;
; Pataisau 4ęė^^ry|cus
6 4 L GI e ri 6 0^ / Ąy e n u e, <

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salėg del Balių, Koncertų, Ban- 
Icietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir 

j tt. Puikus steičius su Tiku jau- ‘ 
i aiais itajsymąis. Keturios bo- 

lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-989 Willoughby Av«.
Tel., Stagg 3849.
- . t . "• į

Puslapis Penktas •
*======

TLKES-BARRE APIELINKES
BOLŠEVIKAI PRADĖJO VEIKTI

sekretorius j Jaunųjų Komunistų Lygą, 
ielinkės lie- “Komitetas nutarė, kadilkes Barre apielinkės lie-

vdų komunistų frakcijų 
komiteto, raportuoja apie 
veikiamus ir užsibrėžtus 
darbus. Iš pranešimo ma
tome, kad tenykščiai lietu
viai pradėjo gyviau brūzdė-, 
ti. Tarp kitko, raporte skai; “Laisvės 
tome:

u

kožna kuopa steigtų lavini
mosi mokyklėles. Drg. S. 
Pietaris mokyklos organiza
torius ir visais reikalais! 
kreipkitės prie jo.

“Svarstytas A.L.D.L.D. ir 
'—""V’ vajus. Dar spa

liu mėnesi buvo išrinkta va-
Komitetas laikė susirin- jininkai ir nutarta pabaigai 

kimą ir nutarė šaukti Ko- vajaus surengti balių. Tam 
jnunistų Partijos vajinin- tikslui buvo išrinkta komi
kus, kurie likos išrinkti spa- sija, bet pasirodo, kad ta ko- 
lių 27 d., 1931, del gavimo ; misija nieko neveikė. Tai | 
naujų narių i partiją. Susi-j labai negerai. < Jeigu drau- > 
rinkimas įvyks sausio 3 d.,; gai bei draugės apsiima į i 
1932 m., partijos kambariuo j komisijas, tai turi ir veikti, j 
se. j “Plymouthe lietuviai ko-

“Komitetas svarstė be- ■ munistai laikė susirinkimą ■ 
darbių klausimą ir ateivių j gruodžio 27 d. ir suorgani-' 
jynimą. Susirinkime ra- j zavo lietuvių frakciją. Frak- 
portuota, kad Pittstone gau- į cijai išrinktas organižato-! 
tas vienas narys į partiją, Į rius ir sekretorius. Taipgi | 
o Plymouthe vienuolika dar- Wilkes Barre susiorganiza- i 
bininkų įstojo į Komunistų vo frakcija ir išsirinko or- 
Partiją, o šeši jaunuoliai į ganizatorių ir sekretorių.”

Apie Tarpt. Darbininkę Apsi 
gynimą ir Kentucky Valst. 
Mainieriy Terorizavimą

i ne visi šios šalies darbininkai 
i tegali valgyti. Daugelis dar- 
j bininkų šeimynų tiesiog ba- i 
[dauja. Sumanyta parinkti au-1 
kų ir pasiųsti j Nacionalį Dar- |

---------  « j bininkų Tarptautinės Pagel- i 
Draugo Jim Grace Prakalbos I bos ofisą, kuris yra pačių dar- i 

Gerai Pavyko i bininkų įsteigtas ir .darbininkų I
CĄRNEG1E, Pa. — L. ’ 

gruodžio buvo prakalbos, ku- 
riaą surengė 
darbių taryba. Prakalbos pra-i 
ridėjo 8 vai. vakare. • ”■ 

Pirmas kalbėjo dig. Fred
»ell, International Labor De- 
?nse 5 distrikto organizato- 
us. tyurodė plačiai, kas yra 
arptautinis Darbininkų Ap
gynimas, kad 
□tų darbininkų 
ivoti, nes yra 

Tuojama ne 
bet dar daugiąų 

larbių, km T.D.A. visus teis- 
nuošė gina, rūpina- kaucijas 
r teikia pagelbą 
eimynoms.

Antras kalbėjo 
4race, kuris labai 
pasakojo apie Kentucky mai- 
lierių baisią padėtį, kaip ten 
uos bosų valdžia terorizuoja: 
galėjimuose kankina ir sau- f 
Io. Ir taip pat bosams į tai-' 
:ą eina U. M. W. of A. ir-I.! *Pie Jll0S’ ... - 
iV.W., kur reakciniai vadai i ia^stų įsigalėjimą^ nepasaky- 

unijų gelbsti 
j rius i 
h- kitaip terorizuo- >

Ignas Merkelis
Duonos ir Keksų Keptuvė 

1315 S. 2nd $tree|
R. Samuolis ir J. Birbilas
BuČernė ir kitų Valgomų 

Daiktų Krautuvė 
649 N. 12th Street

M. I. Dumša
Atlas Platmg Works 
5013 Mirose Street

Jos. A. Wurster 
Wholesale Groseriai 

817 Vine Street
J. Gegžnas 

Restauraptas
412 Susquehanna Avenue

J. Stankus
Visokį Gėrimai 

2010 Sargeant Street
A. F. Stankus 

Graborius

Klimas Photo Studio
315 Clinton Street t

Žvirblis ir L. Šimoliunas
Čeverykų ir Drabužių

Krautuvė
346 Clinton Street
Joseph Greskovic

Graborius •
131 Clinton Street
J. Vaicekauskas

Kvietkininkas
48 Mygatt Street
E. H. Laskowski

Graborius
Clinton ir Glenwood Ave.

i i ’

D. F. McManus
CoAl Company

323; Clinton Street
, J. M. Kaminsky

Kontraktorius

Joseph Dobrow
Insurance Ągentas 
580 Grand "Street

> A. Meltz ’ '
Kriaušius

408 Lorimer Street
Hymon Berger

Saldainių Krautuvė
47 Stagg Street
A. B. Arlauskas
Puiki Valgykla

907 Wyckoff Avenue
Steven ^rpdes, Jr. 
Lietuvis Advokatas

197 Havemeyer Street

Dr. John Waluk
161 North 6th Street

I (-'HiJosęph Garpžva | 
Grab oriu s

231 Bedford Avenue

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 

žemą *kainq, 

nuliūdimo** va

landoje šauki

tės pas:

162 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Residendja: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

EASTON, PA.
Easton Baking Company 
Ruginė ir Kvietinė Duona 

34-36 N. 7th Street

NEW YORK CITY, N. Y.
Dr. Meer

Kraujo Specialistas
156 W, 44th Street
Levinson Brothers 

Vyriškų ir Vaikų Drabužių 
176 Bowepy

Art Bindery & S. C. Co. 
Bookbinders

. 52 E. 19th Stre’et

JUOZAS KAVAU* WS5AS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jerady1 Valstijoje’ 1 

Užtikrinu, kad mano patarria-’’
i ; 5 . i ’ . *•[ »‘f. *-■yiirias bus atatinkamiąuąiąs ir i 

už prieinamą, kainą. (b!uiiUdi- Į 
mo valandoje, prašau ^reiptių. 
prie manęs sekančiu ąntrąšu:
1439 SOUTH 2ND STREET

PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Bell — Oregon KUI6

Keystone — Main 1417

2 j d 'šelpimu rūpinasi.
2 Ignas žvirblis—$5;

j kauskas—65c;
1 E. Pagiegalienė, S.

.. i P. Jasilionienė, J. Krasauskas, j 
!N. Judikaitienė, M. žvirblienė,! 
■J. D. Chamo, J. Palilionienė 
ir A. Chamo—po 50c; J. Iva- \ 
nauskas—30c; J. K. žvirblis, ' 
'A. žvirblienė ir J. Palilionytė, 
—po 25c; N. žydonytė—10c. j 
Viso $11.80. ’ PinigdP pasiusti į 
į Workers InternatĮiphĮil : 
Ijef, New Yofkarį. p p 

j * ’ Pas/caita j P

27 d. gruodžio, A-^D.L.d] 
ir L.D.S.A. kuopos buvo,ben-:' 
drai surengę vakarėlį neva mi- 

jim J nėjimui penkmetinių sukaktu-* 
daug pa- Kompartijos vadų,

Giedrio,
Čiornio.

Į tų draugų minėjimas—tai ne
buvo minėjimas, nes .. nieko 

nei apie Lietuvos

SHENANDOAH, PA.
Max Levit 

Madingos Kepurės 
Kampas Main ir Center Sts.

Dr. C. J. Kolonauski 
Shenandoah, Pa.

J. Vablansky 
Grosernė ir BuČernė 

183 Schuylkill Avenue
Harry Levit

Vyrišku Drabužių Krautuvė 
22-24 So. Main Street

1NEWARK, NEW JERSEY
A. Stasiulis

Užkandžių Užeiga 
4 33 HaHison Street * • 

‘ į \ L. į 1 ' *Jurgis Kaminskas
Pęptytmeht Store, ;

e i f
GRANTWOOD, hl. M

J. Stasiukaitis 
Barbeni e ir Beatity Parlor 
'35 Green Mount Avenue

CLIFFSIDE, N. J.
M. Mažeika

Patogi Svetainė 
185: Jersey Avenue

Elektros ..Kontraktorius 
524 Grand Street

• I ■ : ) C ’ ,Y 1 .

į Juozas LeVanda
. • Graborjus

.107 Union Ąvenije
i ’■ j S. 'Tūba i ! >
Lietuvių! Užeiga - «

49 Ten Eyck Street /
John Stelmokas 
Kvietkininkas

262 Graham Avenue
t “ Varpo” i Keptuvė 

Duonos Kepykla • ;
į 38-40 Stagg'Street

K. Depsas 
Sveikas Maistas 
62 Union Avenue

Manhattan Hat Stores 
499 Grand Street

J. Ginkus
Saldainių Krautuvė 

495 Grand Street 
T ♦ 1 :

’ V. Lukpšcvičia
Bekernė ‘

10 Scholes Street
Viktoras Januška

Auksų ir Brangakmenų
Krautuvė 

127-17 Liberty Avenue 
Richmond Hill, N. Y.

SegilI’s Baths 
Rusiška ir Turkiška Pirtis 

72 . Seigel Street •
Horowitz-Lowey, Inc.

Grand Assembly Ball Rooms 
318-24 -Grand Street

A- Balčiūnas
Namų . žaliavot,o j aš

' • 321' Cljaunc'ėy Street
P. Bieliauskas *

( : Nąmų Malįavotojas j 
390 Crescent Street
Alfred J. Vencius 
Lietuvis Advokatas 

219 S. 4th Street
A. Kundrotą 

Grosernė ir Delicatessen
428 Lorimer Street

B. A. Zinis
Real Estate Broker 
499 Grand Street

Antanas Šūkis ir P. Baniulis
Lietuvių Užeiga 

281 Lorimer Street

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NA^TJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

. M. TElTELBAUMi Maiiadžeris 
' ' '• '.v • f • **
Įžanga Pieną-Naktį 50c

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gdrįnimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimai veltui! 
MOTERIMS' ĮPANEDĘLTAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 Aalandųsr dįeną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai d.ėlci išsįpėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- 
rd Vanojimosi kambarys. Didelis', oringas niiėgojimui

, kambarys,•> taip pat RESTORANAS iu geriausiu -ga- 
rdntu^tu '.jjaĮąrnąvimii. } yt. y
29-31 Merrell i *įt, tarpe Coek ir. Deveboise Streets 

\ 'Tilte RROAbWAY IR FLUSHING AVENUjS, BROOKLYN, K Y. 
į fc^LROPIS: B. M. T. eleveiCeriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;

B. M. [£>. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 
Broadway ^ karais—išli-pt ant Flushing Ave.

BROOKLYN, NEW YQRK
Devoe Hand Laundry 

545 Lorimer Street
Louis Berlin 

Maliavų. Krautuvė 
624 Grand Street

R. H. Levine
; Lietuviška Aptieka 

400 Lorimer Street
Louis A. Goodman 

Aptiekprius f 
Grandb Street 

i

, M. Simanavjcia ir
W. Alisaus/fas, 

Lietuvių Užeiga
426 ;South 5th Street

[’• 1 jPodell’s Pharmacy
i Receptų Specialistai ■

'410 S. 2nd Street
s «j?; Retikevičius 
Parduoda Muziką 

107-06—129th Street 
Richmond Hill, N. Y.

; > J • '. Wallach
Moderniška Grosernė 

112 Union Avenue
Jenas Stokes 

Fotografas 
512 Marion Street

J. Marčiukienė 
Restaurantas

417 Lorimer Street
Dr. Milton Munzer 

46 Stagg Street

’7“’3vi bo-i net nužudytųjų drau- 
padėti ant I vardai nesuminėti. Baskai-1 

ta buvo skirtinga tema. Klau- 
Kentucky valstijoj ' syl°jŲ buvo apie 40. Išlaidų j 
proras nripš mai 1 padengimui buvo rinkta au- ( 
vartoja kapitalis-1 Kos. Surinkta $3 10. Jei bus | 
tik vien už tai 1 Padaryta bent kiek pelno pne 

ai paskelbė strei- bufeto, tai tas pelnas skiltas 
ir prieš iš bado Lietuvos Kompartijai.

3, kur mainierių 
tingai vaikai la- 
o išbadėjimo. 
dm Grace pareis-1

iu dviejų 
tots. maini 
uodo listo 
L Dabar 
ra tikras 
ierius, kur 
inė valdži' 
ad maini 
ą prieš b 
ylančias J 
dmynos, y 
it' miršta i

su lįrirma diena sau- ■ 

 

eina į ftreiką Kentucky 

 

maklerių; jis ęako, 
ronams ir kapi- i

i prezentas I „ . , * i-..
- Kvietė visus'Su sausio 1 d. bus. uždėti 
Kentucky mai-1 augšti muitai ant -visų įga-;

jbenamų produktų. ’ Didžiau? ['

BINGHAMTON, N. Y.
A. W.

Restaurantas 
341 Clinton Street

o i
. .. 

tai angies 
ilistinei vljdžiai 
at naujų mlų.” 1 
ęriiti būsianti ; 
ienų streikii 
Aukų surim 

eVažai išpa< 
ender ir kite; 
likos šiuo syc, 
.aug, tik ape šimtas 
■aaitaikė pra 
alėdas, kur 
au “užšvent< 
os) priežastie 

>88. į
oftiš prakalboms A.P.L.A. 
a kuopa 
lokėjimo; 

jai už 
veltui;

Vaistinyčia 
45 Court Street

Hoiieran & Onufrak
Coal 

Emma Street’
I

Binghamton Florist I
101 State Street I

VARŠAVA. — Ir Lenki-j Kovarick Hardware Company J
muitų siepbi.l

iu buvo nelabai 
i šimtas. Mat, 
ta dien'a,' ]
aug darbininkų j
’ kalėdas, ir iš unciuiumi muu i/aivuuir 
neatsje j t>ia Kalendoriuje už 1932 M.

u,7ky j Žemiau Paduotą Biznio jstąir 
gu Skelbimai Tilpo Darbiniu-

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

PHILADELPHIA, PA.
Petras Puodis
Restaurantas 

2570 Reese Street

* 284 Clinton Strėet
J. Undrejunas 

Bardčiskutykla ir Bolinč 
; Į į 336 Clinton Street 

įi Electrical Company 
Stelbęs .Kpntrąktorius

Visokis Apdraudimas 
Kampas C6ųrt ir State Streets

Anthony Gilewski
Įvairiausio Skonio Sode 

24 Emma Street

1932 m. Pradeda Eiti Kas Mėnuo. 40 pusi. Didumo, 
Gausiai Iliustruojamas

“PRIEKALO” perėjimas iš dyimėnesinio į mėnesinį, o taipgi 
platesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato 
sustiprinimas duoda galimybes 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurie buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“PRIEKALE” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, 
vaizduojantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
ko^ą ir atsickimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Ame
rikos ir kiti: kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių 
gyvenimą ir kovą, rašo visais" 'aktualiais proletarinės literatūros 
klausimais, i ■-

“PRIEKALAS” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė ■ SSRS. Staty- 
b«l” kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statybą, kul
tūrinės -revoliucijos laimėjimai ir apraširiėjama svarbesnių SSRS, 
šotialiftt’lnės pramones, sovehozų ir kolchozų gyvenimas1 ir augimas, 
j “PRIEKALAS” daug domės skiria ‘aSitileliginei propagandai ir 
turi pastovų skyrių “Bedievis,” .plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku- 

, nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbuš. <■ ' ,
‘’■PRIEKALAS” nesitenkina' vien dailiosios literatūros, SSRS, 

sociąlės' statybos ir antireliginės propagandos sritymis;, savo skil
tyse ji.d rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi sky
rius: ‘Kapitalo šalyse,’ ‘Iš Revoliucinio Judėjimo Istorijos,’ ‘Biblio

grafija Ir Kritika’ ir kit. ' V
/Priekalo” j ..v.

niąs pirmiausia priklausė nuo a 
beridrądarbių ir rėmėjų paramos, 
prėųumeruoti “Priekalas,” rinkit 
fėrtiti‘jj. >
“PRIEKALO” Kaina:
§SRS.: Metams—3 rub.
Q mėn.:-^!' rub. ?50 kfcp.

Atskir, egz; 30 kap; 1 
am^ukqj jAwiT# ^^r’’ Ą Men.-4-l

Atskir. .egz.—20( cent.
VOKIETIJOJ; ARGENTINOJ

■ BRAZILIJOJ ir kit.; ' 
Meidins 1 dol.

6 mėnesiams 50 centų
Atskiras niimėriš 10 cehtų

Įvairių karštų gėri
mų, ypač k' u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos į v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto' pa- 
rertglmamš ir t. t., 
tik 3. blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

į

r <77. T-"

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau- 

. čiams virš 20 metų.
Taip pat laisyduotas 
Real Estate^-plrlri- 
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus. ‘

69 š. Park st., kampAs front street, Elizabeth, n. j.
Tel. Trinity 8-8720

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
128 E. 14lh STREET, Near lai

‘‘PRIEKALĄ” išsirasyt .
galima:
7 4 ‘ ‘ z

Redukcijos . adresu:
Moskva, Nikplskąja % 

Izd. “Inostrąnriij Rabočij,”
Redakcija “J’RIEKAI.\S.”

AMERIKOJ “PRIEKALAS” 
gąliih'a’ ^šfr^šy^I/^r ‘‘Laisvę.’’ .;

Wm. Widginis 
karike, . prisi- ', ir Groserių (Krautuvė 
tajTvnKhrtonos. 43.8 Jefrdrsbn Street i

drėbs ir Auka 
inei Pagelbai
io Jievos Pali- 

. ii ir giminės 
jrizo vakarėlį, i 

:it laiką ir vai-1 
i!

Trumpu laiku iimokiname 

rinka kaa link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 

Praktika ant vietos.
IlardymM. auttfelyaan*, auprait elektriku Ir Magnetic**, ir vaiiayi**,
tr pipn* automobilio; mokina* dieuomik ir vakarala lietuviu It
Mokytojaia yra žyiafla ekepertai—LXTICIINIAVIC1U3, B. J. VĄJTĘUNĄ3
Latdhąaa, ĄLlpanaa). Ir Diplomą gyarautuojaaae už mažą užmolCMt|. Km ’ padeda* 
klektlanani pne pirkimo kerbi užairaiynaae | mokyki* kiakvlep* dieną nao • pde 
iki " k-tai yaiaMdal vakaro; Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
m M. 14th STRETT Near l«t Avenue NEW YOI^ CITY 

-F7■■rWi.’ ,n. t ęphona,; AlfonquIn A-494*



te

Pusla^s šeštas
* <«>

; : / ' ■ * : h •*>»i

NEW YORK.— Anksti

Williamsburgh

PRIEINAMĄ 
KAINĄ

Tik trys dienos beliko iki 
apvaikščiojimui

Neužmirškite ir Manęs
Dovanom ar patys sau norėda- _ 

daimantus Į 
daiktų ži- 1 
pigiau nu- į

g
Imi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
s sipirksite.

and friends of. 
will meet ,at | 
workers’ orga- j

I Taipgi taisau visokius laikrod- . 
| žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
a Taigi kreipkitės pas mane, o ašį 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. j 
1 
d

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Ave 

Tarpe, 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.

| ĮVAIRŪS LAIK- 
I RODŽIAI . NAU- 

R

JjAUSIOS MADOS 
j Už 
«
I

VIETINĖS ŽINIOS
Pasigrobė Troką su ■ 

į $40,000 Vertes Šilko

L.D^. 3-čio Apskričio Tik Trys Dienos iki 
KoncertasSekmadienį gai|y Su. 

kaktuviy Minėjimo

tre
čiadienio (rytą žemutinėj mie
sto dalyj, trys plėšikai atėmė 
šilkų prikrautą troką, važiuo
jantį į Philadelphiją. Vienas 
plėšikas nuvažiavo trokų sa
vais keliais. Kiti du įsimetė 
troko šoferį‘P. Heney į savo 
automobilį; surišo jam rankas 
ir kojas, užrišo akis, užkimšo 
burną; išvežė, ant 75-tos gat
vės ir 1-st ;Avė., ir išmetė lau
kan. Jį paskui rado .vienas 
praeivis begulintį ant gątvės 
surištą. Minįmam troke .buvę 
šilko $40,000/vertės.: V. • 

turi : ’,l

• Ateinantį sekmadienį, sau
sio 3 d., įvyksta didžiausias 
šiuo tarpu koncertas su šo
kiais. Rengia Lietuvių Darbi
ninkų • Susivienijimo Trečias
Apskritys. Tam paimta di- jubilėjiškam 
džiojj- Grand Assembly svetai- Daily Workerio aštuonių me- 
nė.J<ajnpaą Grand ir Haveme- tų sukaktuvių,! sausio^ 3 dieną, 
yer • St.l Brooklyne. • Koncer- Bronx Coliseum’e.
tas prasidės 4:30 vai. po pie-! milžiniška svetainė __
tų, taip kad liks apsčiai lai- kimštinai užpildyta ' dar- ......
ko . pašokti ir šiaip pasižmo- :bin}nkais. ’ Svarbiausia, I tai REIKALAUJA PAVARYT 

kad visbs darbininkiškos or- GRĄŲrem šerifą .... 
ganižacijos ‘’ masiniai dalyvau-1 ‘ ‘ ‘
tų, visi narihl iki vieriahr. Dai
ly Workeris to’ užsitarnauja, 
kaipo vyriausias klasinės' ko
vos organas1 UŽ bedarbių ir 
dirbančiųjų reikalus. Patiems 

! gi mobilizuojantis .į tą Daily 
Workerio iškilmingą apvaikš- 
čiojimą, kiekvienas tūri šią ži-

nėti. >
koncertas turės įvairią pro

gramą. Dainuos d. M. Parų- 
liūtė iš Worcester, Mass.; Di- 
lovąs, labai geras dainininkas, 
Ąido ’ Choro Merginų Seks
tetas,’Aido Choras, L. Kava
liauskaitė, A. Velička ir kiti.

Patys būkite prisiruošę da
lyvauti ir kitus raginkite, kad 
išeitų didžiausias parengimas ‘^skleisti"tarp” visų darbi-
mūsų organizacijos.

Komiteto Narys.

Aido-Lyros Choro Balius 
Pasilikimui Naujų Metų

Aido-Lyros Choras šiandien 
vakare turi Naujų Metų pasi
tikimo balių su dainomis ir 
šokiais iki 1 valandai naktį, 
“Laisvės” svetainėje. Vakaras 
prieš naujus metus bus pra
leistas linksmai. Bus gera or
kestrą, kuri grieš visokius šo
kius iki po vidurnakčio.

Nepamirškite, kad tai bus 
šiandie vakare; pradžia 6 va
landą; įžangos tikietas 35c. 
pašaliniams; choristai gi visi 
užsimokės tik po 25c nors vie
ną kartą.

Rengimo Komisija.

Proletmeno Trečio Apskričio 
Metinė Konferencija

Proletmeno ,3-čįo Apskričio 
metinė konferencija įvyks 
sausio 3 d., 10 vai. rjjte, “Lai
sves” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyne. Visi priklau
santi chorai, Sietynas, Banga, 
Pirmyn ir Aidas-Lyra, prisiųs- 
kite delegatus nuo kiekvienų 
10 narių po vieną ir nuo cho
ro po vieną. Turime konfe
renciją padaryti kuo skaitlin
giausia. Taipgi patersoniečiai 
privalo dalyvauti), valdyba 
yra kviečiama ir visi chorų mo
kytojai. Turėtų dalyvaut ir 
Centro valdyba. Prisirengki- 
me kuo geriausiai.

Organizatorius.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
LENKŲ FAŠISTŲ TERORĄ 
., šeštadienį, sausio 2 d., per 
pietus bus demonstracija prieš 
Lenkijos konsulatą, 151 East 
67th St,, New Yorke, protestui 
prieš pakorimą septynių revo
liucinių darbininkų, prieš pa
smerkimą mirtin dar dviejų, 
prieš didėjantį Lenkijos f ašis-

NEW YORK.— Seabury

ninku, kuriuos tik sueina, pa
raginant juos dalyvauti., Visi 

i turi būt suinteresuoti Daily 
iWorkeriu ir jo plačiausiu pa- 
Jskleidimu tarp darbininkų.

Apart drg. Fosterio ir kitų 
žymiausių kalbėtojų prakalbų, 
bus turininga programa revo
liucinių dainų, vaidinimų ir 
muzikos.

Newarke, N. J., Daily Wor--- 
kerio aštuonių .metų sukaktu-į 
vės bus minimos sausio 30 d., 
1932 m., 7 vai. vakare, Rusų 
svetainėje, 53 -Broome St. 
Skambins Freiheit Mandolinų 
Orkestrą, šoks Raudonieji Šo
kikai ; bus perstatomi revoliu
ciniai vaizdai ir kt.

Reikalauja Kriaučių, kad 
Nusimuštų 15 iki 25%

„This will be. the Third Year
ly Ball, arranged by the Com
munist Party every New Years 
EVe, and will be the biggest 
entertainment this season. The 
whole income will be used for 
Party work in 
this winter.

All workers 
our movement 
this ball. All 
nidations will be represented, 
English, Lithuanian, Russian, 
Jewish, German,. Spanish, etc. 
There will be Negro and 
white workers, young and 
old, members of clubs, bran
ches, Womens’ Council’s, Li- 
:tjerary Societies, Young Com- 

. imunist,'League, and others.
Arrangements are all comp

lete. A good dance orchestra 
• is-prepared. There will be 

dancing and singing till late 
ty-iin the nite. The price of ad-

rįnėjįmo. :kqmigįją i;ęi.Kęilauj a, | mission is- .only 35c. Buy your 
kad ; valstijos ; gub'eVhatorius , tickets now at 61 Graham ■
Rooseveltas išmestų iš vietos Ave., or from your own orga-, 
šerifą T. M.' Farley, kuris per nization, or at the door of the | 
keletą metų ‘/susitaupė” pusę hall, 
miliono dolerių., Ląike tardy- ; ball, 
mo, jis ąakės.i nežinąs, kas jam 
tuos pinigus dėjęs i jo didelę -----
blekinę dėžę. . .

when going in to the

K

MIRTYS - LAIDOTUVĖS i

Bertha Eineke, 76 m. amž., 
40 Grand St., Brooklyn, N. Y., 
mirė 29 d. gruodžio, 1931. Bus 
palaidota 2*d. sausio, 2 vai. 
po pietų, Cedar Grove’ 
nėse, Flushing, L. I.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

L.D.S.A. 132-ros kuopos metinis I 
j susirinkimas bus sekmadienį, 3 sau- j 
i šio, pas d. Načiunskienę, 296 Suy-; 

dam St., 1-mą vai. po pietų. Visos! 
narės dalyvaukit, bus renkama kuo- I 

pos- valdyba. ;
Sekr. S. Kazokytū. I 

(309-310) Į
kapi-

metųKazimieras žerolis, 45
amž.; 38 So. 2nd St., Brook
lyn, N. Y,, mirė 12 d. gruo
džio/ 1931’; buvo palaidotas 
15 d. gruodžio, šv. Traicės ka
pinėse. •> ’ • '

PAJIEŠKOJIMAI i
PAJIE.ŠKAU brolio Mykolo Karo

so, kuris atvyko Amerikon 1910 me
tais ir keli metai atgal gyveno 
Johnston City, III., po num. 1107 
Fallis St. Meldžiu ji patį atsiliepti 
arba žinantieji jo adresą malonėkit 
pranešti. W. Karosas, P. O. Box 

Canada.
310-1 i

. -, . • . » • •' cl I Ivo vi • C VI O •) CKj

Laidotuvių apeigas prižiūri 652, Kapuskasitig, Ont. 
graborius J. LeVanda (Le-1 
vandauskas). i _

BROOKLYN.-—' Wnii-P; 
Goldmah siuvykla-1 antradienį 
pareikalavo, ’kAd jos darbinin-t 
kai. priklausanti prie Ąmalga- 
meitų Unijos, nusimuštų už
darbio 15 iki ,25 procentų. Jei
gu jie fo nepadąrys,- tai bosai 
rengiasi paskelbti ’ lolca'Mtą, vi
siškai uždarant tanh tikrįpai- 
ką savo dirbtuvę visiems ne- 
pasiduodantiems darbinin
kams. Tuo tarnu siuvyklos i 
manadžeris .Rosenberg jau ve
da derybas su kitomis Arpaiga- 
meitų kontroliuojamomis dirb
tuvėmis, kad jos atliktų .Gold
man© darbus, jeigu jam prisi- » 
eis laikinai uždaryt savo siu
vyklą.

Darbininkams nieko kito ne
lieka, kaip tik organizuotis ko
vai vadovybėje 
komiteto. Jie
origauti save Hillmano gize
liams Monattams ir Reichams, 
kurie stengiasi užkalbėt Go1 d-! 
mano kriaučiams dantis žadė
jimais daugiau darbų, po nu- 
simušimui algų. • !

Com. Party New Year s 
Eve Ball Tonight i
,. The - grąnd bąltL ąnd enter-1 

fcdmhent' 'of, Thįv Communist 
Party^ Section SbuvWilji^ms- 
Btlrgh, ^ill- 1 -*beį h'eld Honite, 
Aew Year’s Eve. at the Work
ers Club, 795 Flushing Ave., 
Brooklyn.

. PARDAVIMAI
PARSIDUODA kriaučių štoras, ku

riame valoma ir taisoma seni dra
bužiai. Biznis Įdirbtas, galima pa
daryti gražų pražyvenimą. Likau 
našlė,, tat priversta parduoti. Kai- Į 
na. jielįrangi. Pasinaudęk-it proga. J 
Mr,s. O. Lucoshk, 253 Linden St., i 
Brooklyn, N. Y.

(309-310)

PARSIDUODA Lunch Room arba i 
reikalingas partnerioJ Geras biz- ! 

nis ir gera proga. Kreipkitės po 1 
No. 991 Flushing Ave., Brooklyn, i 
N. Y. (309-311) !

(toto

26-tas Metinis Balius
Rengia Dr. Martin Lutherio 

Draugyste

neluri duotil Šeštadienį, 2 d. Sausio, 1932
SCHWABEN HALL

Knickerbocker ir Myrtlę Avė
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 vai. vakare

ST sdDarbininku Mokyklėlė 
jungą.. , Atsidaro Sekmadienį
DEPORTUOJA DAUGIAU , 
ATEIVIŲ ' \ ;

Į Ėjlis Islandą, atvežtą de
portavimui. iš Amerikos dar 
devypi ateiviai/ kuriubs , areš
tavo Long Beacfiyje, kaipo 
slapta įvažiavusius į Jungti
nes Valstijas.

R A Afl M M M M M M M M M M M
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DAILY WORKERS 
Aštuoniy Mėty Sukaktuviu 

Apvaikščiojimas 
SU KONCERTU 

|vyks Subątoje 
9 d. Sausio (January)
GIRARD MANOR SVETAIN. 

911 West Girard Avenue 
Philadelphia, Pa. 

Kalbės Drg.
W. W. WEIN5TONE 

Dalyvaus ketuęi chorai : Lie
tuvių, Rusų, Ukrainų ir žydų. 
Taipgi bua J^ohn Reed Kliubo 
tyegrų ?KvArteiaš. ’ i

Šokiams grieš Prof. Otto 
Schmitt ir. jo Radio 

Orkestrą

ĮŽANGĄ $1.00
Daugelis darbininkų ir dar- '• . .,.,

bininkių jau senai reikalauja 
įsteigti ; partijinę mokyklėlę^ > • ‘ ' ’ ; ' ' ' p ' ■ ■' '
Th mokyklėlė dabar atsidaryš ‘ '• ' 
ateinantį sėkmadiėhi, šadsio'3| 
d., 10 vai. rytą/ “7 
tainėjė. Kurie ] 
vauti josios pamokbsė 
eikite į šią atidaromąją moky
klėlės sesiją. Čia mokytojai 
su jumis ‘bendrai ■ apsvarstys 
reikalingiausius lavinimosi da
lykus, ir bus suorganizuota re
guliariai mokyklėlės kursai.

Liet. Kom. Frakcija.

LaisvlT^sVe ■

BROOKLYN.— Iš ligoninės 
sugrįžęs, 4 bėdarbisj, > Morris 
Friedman, mdtytį iš nervų su
irimo, briįva suraižė, savo mo
terį'; kada du sūnūs, vienas 
11, antros ^15 metų amžiaus, 
bandė apgint nibtiną, ,tai tė
vas panaudojo >brityą! ir prieš 
juos. Tapo areštuotas , ir yra 
tyrinėjamas, ;kaip “kriminąįis 

"7; -yjį- .

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau imlias ir chroniškos vyrų ir 

, moterų ligas kraujo ir odos, 
ištyrimą kraujo ir Slapumo.

DR. MEĘR
44th St., Room 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

uo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lack wanna 4-2180

Padarau

156 w. 302

Ryto n 8

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
ęas, patinimus, 
narių įdegimus 
jos taipgi ir 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

gyslų ir są- 
be operaci- 
kitas ligas.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos sfu X-ray ir 
patinusias gyslas {čirškinimais

FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

savininkai’ MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avė.

Tarpe 12 ir 10 gatvių
GYDAU: KRAUJO lit LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dieQomla nao' 11 
ryto iki 1 po pietų. VakataU nue 5. iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo Ji ryto iki 
2 vai. no pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St,,Brooklyn, N.Y.
X-SP1NDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas ‘ 

šiuomi pranešu. saVp kostuma- 
riains, kaęl perkėliau savo studiją 

naujpn vieton, 
po ’ n u m e r iį 
512 Marion Sfc?

j ji a 4- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj *yietoj 
studija daug 
geriau . įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
ptiikiausiai.

JONAS STOKES :
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVŲ.”

I
 Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER ’ 
j LABDOTUVIU DIHKKTORHJ®

Uiftal/.amuoja ir laidoja numlraslua 
itnt visokių kapinių; parsamdo au- 
tormbtlius ir karietai veselijomo- 
kjU fitynomu tr pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, ftagg 2-4411

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
, t 'r >

(Arti Marcy Avenue), 
BROOKLYN, N, T.' .

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliuhas i 
laiko sau už garbę pranešti Brookly- 
no lietuvių visuomenei, suaugusiems 
ir jauniems vyrams, moterims ir ■ 
merginoms, kad nuo lapkričio (No
vember) 7 d., kas šeštadienį, lygiai 
7-tą vai. vakare, per visą žiemos se
zoną, bus rengiami šokių bei pasi
linksminimų vakarėliai savo nuosa
voj svetainėj, 80 Union Avė., kam
pas Stagg St., Brooklyn, N. Y.
. Įžanga vyrams 35c, moterims ir 
merginoms tik 25c.

; Kadangi visi žinote, kad šįs kliu- 
; bas kiekviename savo parengime pa- 
1 tenkina atsilankiusius, todėl visus

• j nuolankiai prašome remt šią suma- 
! nytą pasilinksminimų pramogą, o 
j mes esame tikri, kad kiekvienas at
silankęs bus užganėdintas.

j Pasilinksminimuose grieš gera or- 
I kestra lietuviškus-angliškus šokius.

Nuoširdžiai visus, užkviečia 
Parengimų Komisija.

P. S. Jei draugijos, kurios norėtų 
I turėti savo 'parengimus by kurį šeš- 
I tadienį Kliubo svetainėje ,tai Kliu- 
|bas uęleis svetainę tokioms drau- 
j gijoms.

MEDICIN. DAKTARAS

o

223 2nd Ave. & 14th St.
Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerkles, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos nuo 10 iki 1 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

IB»IBIHBIHSIII0IHBIIiaiUaillBlliaillBlliaillBIIIBIH3HIBHiaillBHiam0lllūluaiU

DĖK A VO JU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y,

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki <

Telefonas, Midwood 8-6261
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Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigary

vakare

MDHIDIII

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford A ve., Brooklyn

■ Tel. Greenpoint 9-783'
t, Geriausia Studija liroohl^ne. Ateikit 'erviiht :rn

ketinate daly- K 
okbsė.' Visi su- jį < *

BRITVA SUPJAUSTĖ 
ŠEIMYNĄ

I t VN0T6RV 
PUBLIC

INC.

Cfe...r

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIU? • DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM KUR KAM. REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINEI IR 
parvežtu Turim moterį mirusioms moterims 
PRIŽIŪRĖTI. duodam' GRAŽIA^ V1ETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

: VISAIS TA(S REIKALAIS KREIPKITĖS '1 MUS, O MES 
KUOGERIAŪSlAI PATARNAUStM.

; ; MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTE MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Petras Naujokas
Savininkas

' 'Jai
LIETUVIŲ 

(ŠDIRBYSTfiN
CIGARAI

/ONO ARBA 
PETRO

Kainos po . 
10c ir 15c

Mūsų išdirbystė . savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, \N. Y.
LiLHmTWim i>nnTrmrmTiiĮ»'CTB-CTTO-.i»iiiMi«Mii«»ri'iiii Imn.il |

BIZNIERIAI GARBINKIT
ĖS “LAISVĖJE”

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaiyta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Ciemikalų
Šiais vaistais neužtraakia papročio ir atliuosuoja viarius Ir -pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia rirint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult, Visifcai nekenk^ 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai "ka? ir suaugu 
siems. Kaina .................................................... 60e.. ne našta «5cKaina 60e.f pc paštą 15c

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia aistinl. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir už tikri
nam, kad sudėtines šių receptą dalys, gydyti ų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausio^

Mes
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taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gy< 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

rą sandėlį gyduoli'. Kiekvift

KUNDROTO APTIEK
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Broc
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-20

Itkirpkit i| skelbimą ir prieiąskit karta bu >ž

. A ’ A




