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Gallipolis, Ohio.—Albert 
Reymer, 15 metų ir Els- 
zorth Mowyer, 17 metų, 
irisipažino, kad jie pade- 
ė vasarnamį ir sudegino 
įme aštuonis žmones. Jie 
eršijo tiems žmonėms, 
rieš padegimą namo, jie 
iris užkalė vinimis.

New York.—Ponia Tutle, 
idovė Tautų Susivienijimo 
7gos, praneša, kad poniu- 
s surinkę milioną moterų 
įrašų po peticiją, kurioj 
skalaujama valstybių nu
ginklavimo. Ta peticija 
ūsianti priduota nusigink- 
vimo konferencijai, 
yks vasario mėnesį.

Nukapojo Algas dar del 
6,500 Geležinkeliečių

i HOOVERS IR SENATAS SKIRIA
! KAPITALISTAMS DU BILIŪNU DOLERIU

100,000 Naujų Narių 
Komunistų Partijai.

kuri

Brooklyn, N. Y.—Susirin-1 
> giminės, atkalbėjo pote- 
us už Pasqualle Costanzos 
dūšią”, įdėjo į karstą ir 
iu rengėsi išlydėti. Bet 
.aiga, a t s isveikindamas, 
ostanzo sūnus pažino, jog 
ii ne jo tėvas. Tuomet vi- 
susiprato, kad jie laidoja 

sai kitą negyvėlį.

CHICAGO, Ill.—Atvi
rai ir begėdiškai Ameri
kos Darbo Federacijos 
unijos padeda geležinke
lių kompanijoms nukapot 
darbininkams algas. Štai 
paskelbta, kad Illinois 
Central geležinkelio “dar
bininkai” priėmė algų nu- 
kapojimą ant 10 nuoš. O 
tas reiškia, kad reakcinės 
unijos vadai algų nukapo- 
jimą priėmė. Nukapoji- 
mas paliečia 6,500 darbi
ninkų.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

New York.—Bankrūtuo- 
smulkiosios ir urminės 

ekybos firmos. Pereitą 
vaitę smulkiųjų firmų su- 
mkrūtavo 453, arba 124 
lugiau, negu savaitė anks- 
au. Urminės prekybos 
mų subankrutavo 627, ar- 
128 daugiau, negu savai- 
anksčiau.

Californijos Valst.
Alkanųjų Maršavimas

OAKLAND, Cal.— Cali
fornijos Valstijos Alkanųjų 
Maršavimas į San Francis
co smarkiai progresuoja. 
Visur kelyje darbininkai 
skaitlingai ir entuziastiškai 
pasitinka maršuotojus. Dar-

Gary, Ind. — Užsidarė 
st National Bank, nuneš- 
nas $2?,900,000 depozitų.

ashington, D. C.—Ank- 
•yto ant 16th St. pieno 
iotvjai ir _ _ ,
sugavo vilką. Iš kur jis 

laladojo, niekas nežino.

; WASHINGTON.— Sena
to Bankinė Komisija užgy- 
rė Hooveris pasiūlytą pro
gramą delei “atbudavojimo 
finansų.” O tas reiškia, 
kad valdžia įsteigs tam tik
rą korporacija su dviem bi- 
lionais dolerių ($2,000,000,- 
000), iš kurios bus šelpia
mos kapitalistinės firmos ir 
kapitalistiniai bankai. Tai 
niekas daugiau, kaip val
džios dovana pertekliuje 
tunkantiems Amerikos ka
pitalistams.

Tuo tarpu bedarbiams

nieko. Tiesa, kongresas nu
tarė pirkti iš Farmų Tary- i 
bos 40,000,000 bušelių kvie
čių ir padovanoti “varguo
liams.” Bet tą padaryti pri
vertė padidėjęs bedarbių i 
bruzdėjimas 1 po vadovybe 
Amerikos Komunistų Parti
jos. Tačiaus ir tie kviečiai Į 
skiriami ne tik bedarbiams, j 
be.t ir farm^rių “varguo
liams” gyvuliams. Vadina-

Bėrlyn.—Vokietijos Ko
munistų Partija veda va
jų už gavimą 100,000 nau
jų narių. Ruhr o anglies 
distriktui buvo paskirta 
kvota 10,000 naujų narių. 
Bet tas distriktas bėgyje 
10 savaičių savo kvotą iš
pildė su kaupu, būtent ga
vo 10,360 naujų narių. 
Vajus dar tik įsisiūbuoja.

uanis gyvuiianis. vėLaiiiči- o • . c • 
si, valdžia oficialiai ir atvi- kviety Sąjungos 
rai bedarbius pastato ant Darbo Unijų Kongresas 
vienos papędes su gyvu
liais!

Japonija Veržiasi Link
Miesto Tientsin

Nudegė Nagus, tai

Maskva.—Sovietų Darbo 
Unijų Pildomasai Komite
tas nutarė sušaukti visuoti
ną 9-tą darbo unijų kongre
są kovo 5 d., 1932 metais.

Pasitraukė iš Kiangsi j Svarbiausias klausimas, ku-

Pranešama iš Mandžuri- 
jos, kad Japonijos kariuo
menė, užgrobus didmiestį 

.. . . . . _ . Chinchow, pradėjo traukti
bimnkų masinis kovingu-1 giliau į pačią Chiniją ir ei
mas privertė Oaklando mie
sto valdžią suteikti maršuo- 
tojams maisto ir prieglau
dą.

Amsterdam. — Dr. W. 
taxMraive-1Keesom * iš Leyden Uni ver

siteto praneša, kad jam pa
vyko mokslišku būdu su-

na prie užėmimo miesto 
Tientsin. Iš ten kelias ves 
į, patį Peipingą. Šiek tiek 
japonams priešinasi revoliu
ciniai partizanai. Gi Nan- 
kingo valdžia nieko nedaro 
prieš Japonijos plėšikių.

Be to, Japonija pasiuntė 
karinius laivus ir girikluo-

Shanghai. — “North Chi
na Herald0 ?
praneša iš Kiangsi provinci
jos, kad Nankingo valdžios 
kampanija prieš Raudonąją 
Armiją toj provincijoj ofi
cialiai uždaryta, nes ji sus
muko. Militaristai nutarė, 
kad tolimesnis karas per
daug brangiai lėšuoja, todėl 
sugrąžinę kareivius atgal į 
Nankingą,

rį kongresas svarstys, tai 
bus mobilizavimas darbo 
spėkų užbaigimui Penkiųkorespondentas įįeU; plano 1932 metaig_

Washington.— Vien tik 
federates valdžios užlaiky
mas kiekvienam Jungtinių 
Valstijų žmogui (skaitant 
taip pat senus ir jaunus) 
atseina po $34.01. Prieš ka
rą lėšuodavo po $8.

DARBO UNIJŲ VIENYBES LYGOS PRO
TESTAS PRIEŠ SUAREŠTAVIMĄ KY..

MAINIERIŲ STREIKO VADU
neprivers juos pasiduoti 
vargui, badui ir žmogžuditi- 
gų mušeikų režimui!”

Toliau D.U.V.L. pastebi i 
gubernatoriui, kad šitas te
roras prieš mainierius tiK* 
tai daugiau sukietins jų ei
les, tiktai padės streiku’ 
plėstis po visą an'glies srį-

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga mušė protesto telegra
mą Kentucky valstijos gu
bernatoriui prieš policijos 
kratas Nacionalės Mainie
rių Unijos raštinėj mieste 
Pineville ir prieš suarešta
vimą devynių streiko vadų. 
“Mes reikalaujame, kad vi
si suareštuoti vadai tuojaus tį Kentucky ir Tennessee 
būtų paliuosuoti,” sako D. 
U. V. L. telegrama. “Ken
tucky mainieriai parodė, 
kad joks policijos, valdžios 
ir anglies baronų teroras

valstijų. Lyga šaukia visus 
Amerikos darbininkus eiti 
talkon Kentucky rųaihię- 
riams jų šioje sunkioj ko
voj.

SOVIETINE TOTORIŲ RESPUBLIKA

t

lantic City, N. J.— Po- 
Ortlip savo archyvuose 
do dar 1844 metų bilą, 
)j kalbama apie juod
žius vergus. Vergų kai- 
okia: $25 už kiekvieną 
veidį virš 10 metų am- 
j, o po $12 už dešim- 
netų amžiaus ir jaunes-

IS LIETUVOS
ION” FABRIKO DAR- 

b^JNKĖS UŽSTOJO SA
VO DRAUGĘ

Savininkas norėjo vienai 
darbininkei nusukti 13 litų, 
bet toji darbininkė nesidavė 
ir pradėjo reikalauti savo 
tikx O uždarbio. Už tai dar
bininkę atleido nuo darbo, 
mat, savininkui nepatinka, 
kad darbininkės priešinas, 
jom nusukus algą. Visos 
darbininkės Jtuo labai pasi- 

ir pradėjo kalbėti 
•j)e gavęs, kad reikia dar- 

ę užstot ir reikalau- 
3 grąžinimo atgal į dar-ti

bą.l Taip ir padarė. Visas 
darbas fabrike sustojo. 
Nieks nedrįso pasipriešint. 
Savininkas nusigando ir pa
sišaukė policiją. Bet tuo
met pati darbininkė, už ku
rią užsistojo visos kitos dar
bininkės, nusigando ir iš 
fabriko išėjo. Dėlto darbi
ninkės labai pasipiktino: 
mes ją užstojam, o ji pirma 
išbėgo. Darbininkės gerai 
padarė, užstodamos savo 
draugę, bet toji darbininkė 
turėjo pasilikti su visomis 
fabrike, o ne bėgti. Del to
kio atsitikimo darbininkės 
netur atsižadėt solidarišku- 
mo.

šaldyti orą iki 0.75 laipsnio tus jurininkus į pietiiię da- 
absoliutiškos temperatūros lį Chinijos ir išsodino mies- 
skalės. Tokį šaltį padaryti te Foochow.’ Veikiausia ruo- 
dar niekam nebuvo pavykę, šiasi užgrobti patį Cantoną.

Beja^ Portugalija.—Anto
nio Dias Matos nužudė sa- 

i Houston, Texas^—iBroliai vo šeimynos penkis narius, 
Young, pabėgę kriminalis^ nušovė pplicistą, kuris ban- 
tai, vienas kitą nušovė; kuo- dė jį suareštuoti ir paskui 
met pamatė, kad bus suimti, pats nusižudė.

MASKVA. — Sovietinės 
Torių Respublikos Liau
dies Komisarų pirmininkas 
d. Abramov darė praneši
mą apie savo šalies indus
trinį pragresą. Visų pra
monės produktų vertė 1931 
metais buvo 210 milionų 
rublių, o kuomet prieš karą, 
1913 metais, pramonės pro
duktai Totorijoje tesiekė 81 
milioną rublių. 1928 metais 
tebuvo 16,000 pramonės 
darbininkų, o šiandien jau 
yra 37,000. Bėgyje lp31 
metų darbo išnašumas paki
lo ant 29 nuoš., algos ant 12

nuoš. Gi 63 nuoš. visų 
smulkiųjų ir vidutinių že
mės ūkių jau sukolektyvi
zuota. Prieš revoliuciją bu
vo tik kelios ligoninės, o 
šiandien Sovietinė Totorių 
Respublika turi 80 ligoninių 
ir 65 “dispenserius”. Perei
tais metais įvesta lotynų 
raidėmis rašyba.

Bosy Agentas Woll Duoda 
Lekcijas Socialistų 
Mokykloj New Yorke

A

PENKI TŪKSTANČIAI MAINIERIŲ DE
MONSTRAVO PINEVILLE, KENTUCKY

PINEVILLE, Ky.—Gruo
džio 5 d. čionai susirinko 
penki tūkstančiai juodvei- 
džių ir baltveidžių ir de
monstravo prie miesto sve
tainės, reikalaudami paliuo- 
savimo suareštuotų streiko 
vadų. Demonstraciją su
rengė Nacionalė Mainierių 
Unija. Vyrai, moterys ir 
vaikai, baltveidžiai ir juod- 
veidžiai, susimetė į eilę ir 
maršavo dainuodami “Soli
darity Forever.”

visas miestelis drebėjo iš 
baimės prieš šitą galingą 
mainierių spėką.

Ši demonstracija parodė 
Nacionalės Mainierių Uni
jos įtaką.’ Darbininkai suė
jo į protesto demonstraciją 
nepaisant baisiausio teroro, 
kurį prieš juos veda valdžia 
ir anglies baronai.

Streiko vadai tapo suareš
tuoti laike puolimo ant uni
jos raštinės ir laikomi po

Tartum $5,000 kaucijos kiekvienas.

J

POPIEŽIUS PIUS XI APDOVANOJO 
KRISTAUS ORDENU DU MONARCHU

Vatikano Miestas.— Dar 
kartą Romos papa parodė, 
kad katalikų bažnyčia ir 
kruvinos valdžios eina ran
ka rankon. Juo kruvines- 
nis monarchas, tuo.gerbia- 
mesnis taip pat kruviniems 
Romos popiežiams. Štai 
sausio 5 d., 1932, papa Pijus 
XI apdovanojo Italijos ka
ralių Victor Emmanuel ir 
karalaitį Humbert “Kris
taus Ordenu.” Tai augščiau- 
sias katalikų bažnyčios or-Vokietijoje.

denas. Dalinimą šių orde- 
nų įvedė 1319 metais papa 
Jonas XXII. Iki šiol tas 
ordenas teko tiktai 14 žmo
nių ir visi jie buvo krūvinį 
monarchai, išskiriant Bis
marką, kuris irgi gavo 
“Kristaus Ordeną” nors ne
būdamas kataliku. Mat, ir 
Bismarkas pasižymėjo sa
vo reakčioniškumu kovoje 
prieš revoliucinį judėjimą

KA NOMINUOTI l LIETUVIU DARBININKU 
SUSIVIENIJIMO PILDOMĄJĄ TARYBĄ

DRAUGAI, L.D.S. NARIAI, DARBININKAI!
Lietuvių Darbininkti Susivienijimo gerovė, jo bujojimas ir augimas, 

turi rūpėti kiekvienam lietuviui darbininkui. Komunistų Partijos na
riai, simpatikai ir komunistinė spauda stovėjo priešakyje tų kovų, 
kurias vedė pažangieji darbininkai S.L.A. prieš skilimą ir po skilimui 
už steigimą Lietuvių Darbininkų Susivienijimo. Mes stovėjome ir te
bestovime, kad L.D.S. būtų darbininkų susišelpimo ir apdraudos or
ganizacija ir podraug, kad ji būtų pilnai darbininkiško nusistatymo; 
kad ji remtų bendras darbininkų kovas su išnaudotojais? Tik tuomet 
ją .darbininkai rems ir ji bujos.

Todėl reikalinga, kad atsakomingiausieji L.D.S. Pild. Tarybos nariai 
būtų tokio nusistatymo. Kita, kad dauguma viršininkų gyventų arti 
Centro raštinės ir dažnai galėtų susieju^ pasitarti organizacijos reika-:

■ Jais bei atlikti reikalingiausiųfei.dąrbus gteit^i ir be ekstra išlaidų, šiuo 
tarpu -! Pild. Taryboj randasi žmonių, kurie spjovė ant revoliucinio 
darbininkų judėjimo ’ir: isštdjb/prleįšį jį ko^dit < Jie* neturėtų būti no- 

J minuoti. K. P. Frakcija pafaria 'visiems L. D. 'Š. nariams nominuoti 
sekamus kandidatus į sekamas vietas:

Prezidentu R. Mizarą, narį L.D.S. 1 'kp., iš Brooklyno, N. Y.
Vice-prezidentu B. Salaveičiką, 53 kp. narį, iŠ Chicagos, III.

Sekretore E. N. Jeskevičiutę, narę 1 kp., iš Brooklyno, N. Y.
Iždininku Dr. J. J. Kaškiaučių, 8 kp. narį, iš Newarko, N. J.
Daktaru-kvotėju M. Palevičių, 21 kp. narį, iš Detroito, Mich.
Iždo globėjais: J. Grybą, narį 3 kp.; J. Mikitą, 11 kp. narį, iš 

Rochesterio, N. Y.; arba J. Bimbą, 6 kuopos narį, iš Patersono, N. J.
šie draugai yra atsižymėję kovose, kaip S.L.A. prieš fašistus, taip 

ir organizavime L.D.S. ir todėl visų L.D.S narių pareiga juos nominuo
ti ir išrinkti į busimąją L.D.S. Pild. Tarybą.

. , K. P. Lietuvių Frakcija.

NEW YORK.—Bjauriau
sias darbininkų pardavikaš 
ir didžiausias reakcionie
rius kapitalistų agentas 
Mathew Woll buvo pakvies
tas duoti prelekciją socialis
tų Rand School mokykloj.' 
Jo prelekcijos tema buvo 
“The problems and program 

j of the American Labor 
į movement.” Jis gynė Ame- 
; rikos Darbo Federacijos po
litiką broliavimosi su bo
sais ir niekino revoliucinį 
darbo unijų judėjimą.

Brooklyno Lietuvių
Organizacijų Atydai!

BROOKLYN, N. Y.—Be
darbių Taryba šaukia labai 
svarbią visų organizacijų 
konferenciją sausio 14 d., 
po num. 795 Flushing Ave., 

i delei kovos už bedarbių ap- 
Idraudą ir tuojautinę pašal
pą. Visos lietuvių organi? 
zacijos Brooklyno, Maspet- 
ho ir Great Necko privalo 
išrinkti ir pasiųsti delegatus 
į šią konferenciją kovai 
prieš alkį.

Komunistai ir jų simpati
kai turi konferencijos klau
simą pakelti visose lietuvių 
organizacijose—net ir tose, 
kurias kontroliuoja tauti
ninkai bei klerikalai.

Draugai, aplankykite or
ganizacijas ir kovokite tiž 
pasiuntimą delegatų į be
darbių konferenciją.

Drg. R. Mizara Raportuos apie Sovietų Sąjungą Sausio 8 d., Ateinantį Penktadienį,7:30 Vai. Vakare, Didžioj Grand Assembly 
Svetainėj, Kampas Grand ir Havemeyer Sis., Brooklyne; taip pat Kalbės Drg. Siurb a, Nesenai Sugrįžęs iš Chicagos

■
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Prūseikos-Butkaus Skloka 
Siuntinėja Provokacinius 
Lapelius

Štai kokius provokacinius 
lapelius JPruseikos-Butkaus 
skloka išsiuntinėjo savo 
esamiems ir numatemies 
šalininkams:

, "Sausio 3, 1931.
Drauge:

Veikiausiai jau žinote iš 
skalbimą, kad šią seredą, sau
sio 6,^Mąspethe, 60-32 Peny 
Avė., V:30 vai. vakare, įvyks Į 
ALDLD. 138 kuopos rengia
moj drg. Prūsęikai prakalbos 
bedarbės klausimu. Vos tik 
dabar gauta pranešimų, kad 
tūla žmonių grupe rengiasi 
padaryti užpuolimą ant šio su
sirinkimo. Kad to galima ti
kėtis, tai rodo nesenos praei
ties įvykiai. Todėl šių prakal
bų, rengėjai prašo jūs ir visų 
“Naujosios Gadynės” draugų 
viską metus atvykti į prakal
bas ir būt įvykio liūdipinku 
ir tvarkos apgynėju.

Prašome nesivėluoti.
/. . KOMISIJA.”
Jie nieku būdu negali 

darbininkų akyse apginti 
savo kontr-revoliucinį dar
bą. Jie bijo kritikos. Jie 
bijo, kad atėję į jų prakal
bas komunistai darbininkai 
jų nenumaskuotų*. Del to 
jie sugalvojo skymą, būk 

~“tūla grupe žmonių” 
prask, komunistai) rengia
si juos užpulti.

Kiek, laiko atgal, kada 
renegatas Pruseika kalbėjo 
Amalga meitų svetainėj, 
Brooklyne, tai jie buvo su
organizavę ginkluotus geng- 
sterius, kad sumušti darbi
ninkus, kurie atėję į jo pra
kalbas bandytų pasmerkti 
jo kontr-revoliucinį darbą. 
Dabar vėl tą patį daro.

Kada Pruseika kalbėjo yra viena dirbtuvė (Assabet 
Wilkes-Barre, tai pasišau- Mill) American Woolen kom- 
kė policiją, kad išvyti iš Pa.nJ.J0S; . 
svetainės drg. Bimbą ir 
mainierius darbininkus, ku
rie reikalavo, idant drg. 
Bimba atsakytų į jo šmeiž
tus ant Komunistų Partijos.

Renegatas Pruseika su 
policijos ir gengsterių pa- 
gelba bando varyti kontr
revoliucinį mūsų judėjimo 
griovimo darbą. - ,

Tas turėtų atidaryti akis 
kiekvienam lietuviui darbi
ninkui. Tie darbininkai, 
kurie per savo nesusiprati
mą dar remia Bruseikos- 
Butkaus k ontr-revoliucinį 
darbą, turėtų kuo greičiau
sia nuo jų atsikratyti.

Vienas darbininkų, ku
riam Pruseika prisiuntė4 tą

nai.: : Vienas: grįžęs iš Rusijos 
inžinierius pasakoja, kad So
vietams gręsia tikrus badas. 
Prie tikrojo krizio dar nepri
eita, bet einama gana skubo
tai. Bet ir normalinis sovietų 
darbininkų padėjimas yra 
prastas. Kuomet to inžinie
riaus (Downs) vienas rusas 
darbininkas paklausė, ką Ame
rikos bedarbiai gauna kai sto
ja į "duonos eilę” ir sužino
jo, kad gauna ne tik baltos 
duonos, bet ir sriubos ir mė
sos ir kavos, tai "bolševikų ro
jaus gyventojas” nenorėjo tam 
tikėti. Jam tas atrodė kaip 
sapnas. "Aš, girdi, priversti
nai dirbu, nieko savo neturiu 
ir niekada ne nesapnavau apie 
tokį maistą, o pas jus bedar
biai gyvena kaip ponai.
Kiekvienam šiandien yra 

aišku, kad, smarkiai būda
vo j ant šalį pramoniniai,; matyti. Maskvbj/ įalp* ir 
šiandien daug dalykų sto- ■ visoj Sovietų Sąjungoj, dar-

Sąjungoj, bo lengva gauti, ypač ame- 
Bet ten dabar darbininkai rikiečiams. Kur tik nepa- 
nebadauja, neskursta ir ne- sisukau, ten darbą gavau. 
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mą ir jei matysite reikalą,' h’jų^gyyenimas ne- 
m alonėkite 
“Laisvę.”

LAIŠKAS IS SOVIETŲ SĄJUNGOS Vadovybė į Pesimizmą

aš esu vienas *iš tų, kurie 
yra pasiryžę vesti kovą su 
tais atskalūnais nuo abelno 
darbininkų judėjimo.

Sklokininkai man prisiun
tė pakvietimą daryti tvar- 

jųjų rengiamose, prakal
bose ir būti liudininku, kaip 
jie griaus Kdmuijistų Parti
ją ir abelną darbininkų ju
dėjimą. Žingeidumo delei 
čionai įdedu jųjų pakvieti- ■

Gruodžio 5 d., 1931. 
Novo-Orsk.

P. Janiūnui,
Bayonne, N. J. ‘ ' 

Brangus Drauge:
Šiuomi pranešu jums tik

tai apie mūsų gyvenimo vie
tą. Apie kelionę ir patyriu 
mus parašysiu vėliau. . Aš 
žinau, kad draugai laukiatė 
nuo manęs žinių. O kodėl 
aš šiuo laiku nerašiau, tai 
turiu suminėti priežastį. 
Maskvoj ; pragyvenom de
šimts dienų, ir visąs diepas 
buvau labai užimtas jieško
jimu darbb ir kaip ką pa-

kuoja Sovietų

vargsta, kaip kapitalistinėse

uatalointi ’i blogėja, bet gerėja. Gi kapa a p m i pitalistinėj Amerikoj, kur 
A. Budreika.” yis^° pilna, visko perdaug 

d 
klasiniai są- badauti.

moningas darbininkas pri- Hkalų organas bando neva 
tūlo “ruso darbininko” lū
pomis pasakoti, jog Ameri
koj bedarbiai gyvena kaip 
ponai, tai jis bjauriai me-

Ar Ištikrųjy Bedarbiai Kaip
Pnnai Cvvona? i rlk?s darblnlnk>i galma lab’ l
i uuai uy vena. i daringose įstaigose šiokio-

Klerikalų spauda sistema-j tokio maisto, bet ir tas mai
giai varo bjaurią šmeižtų ■ stas dažnai būna netinka-; 
kampaniją prieš Sovietų Są- mas: .mėsa prasčiausia, są
jungą. Bariękr s?avo skaity- gedusi, sriuba iš sutrų, 
tojams darbininkams įpasa- Abelnai milionai bedarbių 
koti, primeluoti, būk Sovie- randasi labai vargingoj, o 
tų Sąjungoj didžiausias ba- ue poniškoj padėtyj. Yra 
das, skurdas ir vargas, būk j tūkstančiai katalikų . darbi- 
ten darbininkų padėtis bai
si. O kad apginti kapitalis
tų Ameriką, bando įpasakb- 
ti darbininkams^ 7)ūk;i Ąme- 

įrrikdj ir bedarbiai “poniškai 
gyveną.” BoStoąo įlerikajų 
organas “Darbininkas”* (No.
1) £tai kaip bjauriai; rašo:

i “Bet neužilgo * gal išgirsim 
gan įdomių naujienų apie bol
ševikų susmukimą. Bet ir to 
ką jau girdime, yra užtekti-

Kiekvienas

valo vesti kovą prieš 
renegatus, darbininkų 
nybės skaldytojus.

tuos' 
vie-‘

darbininkai prigamino, turi
Kuomet tas kle-

Abelnai milionai bedarbiu

ninku labai vargingoj padė
tyj, ir- net Jie darbininkai 
gali sąvo • .mųlkinįojarhs iš 
VD^rbiįiihkp^ ir j• “Rr^ugo” 
lizdų pąsąkyti^&ih Tponj£-

fe gyvena: t ?] Fy v j f
Tie bjaurūs \ klerikalų 

spaudos melai tųrėtįų atida
ryti akis katalikams darbi
ninkams ir jįe turėtų maty
ti, kaip begėdiškai juos 
mulkina “dūšių ganytojai.”

BAISUS DARBININKŲ IŠNAUDOJIMAS
MAYNARD, Mass. — čia

. Bosai ją uždarė lap
kričio 1 d., 1931, ir dabar te
belaiko uždarę. Bet čia yra 
bosų skymas prieš darbinin
kus. j Pirmą dieną, kai užda
rė dirbtuvę, nieko neleido vi
duje pasilikti, išskyrus bosus 
ir jų pagelbininkus. Bet ir jie 
paskui išėjo laukan, nes nebu
vo kas veikti.

t

Už poros dienų pradėjo jš- 
veždinėti stakles ir mąšiųąš 4 
New Hampshire vąlstiją, kur 
darbininkai dirbą ilgesnes va
landas ir Už mažesnį’ atlygini
mą. Pradėjo’ t feOdiftti. MAy- 
nardo darbinjųUd^I krtd visas 
mašinas- išy^^Hda^Ję /dar
bo. yisaį ijdb^likst i 7 < j 
, Bet; už į ki^k < Hifcoz pr'adejo 
kai kuriuos 'darbininkus; šaukti 
į darbą. > žihoma, pirihįausia 

\ šugaukė bosus ', ir /boselius^ - ir

daryti su darbininkais, ką bo
sai nori. Jis sušaukė visus 
darbininkus dirbtuvėje ir per
skaitė 7 prisakymus. Pirmuti
nis, kad jis visai nepripažįsta 
jokios darbininkų organizaci
jos, nežiūrint, kokia ji nebū
tų, net U.T.W. Antras, bosai 
turės imti tokius darbininkus, 
kurie jiems patiks. Reiškia, 
jeigu bosas nužiūrėjo, kad tas 
ar kitas darbininkas yra bo
sams neištikimas, tai tas dar
bo daugiau negaus. Bosai pil
do Templetono įsakymus. Yra 
tokių, kurie keli metai nedir
bo šitoj dirbtuvėj, o dabar 
dirba. O katrie dirbo prieš 
uždarymą dirbtuvės, tai dabar 
tiems vietos nėra. .

Iš viso dirbtuvėj dabar ..dil
ba gal kokie 200 darbiinirikų. 
Tai takiame, padėjime šian
dien rąndašr ^ąyhardo darbi
ninkai. ‘ .1; ' • ••7.x 7 //'

•Am.įW. Darbininkas.
supu uite puBus , ir zpusenus ur f Į

-- - x pasakė jiem, kad jūs turite Pranešimas Visiems Connec-
provokaenų lapelį, štai ką husiimti kalnierius ir apsireng- .• . „ i Anclririii

ti darbinėmis drapanomis, s£o- “CUl . VaiSlIjOS ApSKnClŲ
,tLi,diirbę fr dirbti. Kadajbo/ Valdybų Nariam.' ‘J 
sai nepajėgia darbą atlikti, tai Į

Pagelbą Griauti Komunistų pasišaukia nuolankesnius ..dar-Į. Narius L.D.S.A. sUo Rajono, 
Partijos bimnkus jr duoda jiems darbo. ■ • J

//fl? ■ 11 . . [Dabar vis daugiau ir daugiau
B r ooklyno sklokininkai j pasišaukią. tv. tie,, kurie dir- 

tiesiog neriasi iš kailio ir ba, dirba pilnąj laiką, o kiti 
įpuolę desperacijon, bijoda- vaikštinėja gatvėmis ir laukia, 
mi klasiniai mminratn^n ! nežinodami, ką sulauks. Dir- rni Klasiniai susipratusių bantieji verčianli vienas ati- 
xhetos darbininkų, saukiasi ] dirbti už 2-3 darbininkus.

O kada ; kuris cįarbininkas 
būna “laimingas” ir pašaukia; 
į darbą, tai bosas jam pali
ko: “John, žinai, kur aš‘tave 
statysiu ir kur siųsiu, neturi 
atsisakyti ir negali priešintis?' 
Dabar kompanijos agentas 
Templeton pavelijo ? bopąmš

sako:
‘•Neisiu Sklokininkams |

Partijos

pas tuos, kurie, jųjų many
mu,. yra jiems ištikimi 
griauti lietuvių darbininkų 
solidarumą ir tuom pačiu 
sykiu vesti kovą prieš Ko- 
rmjstų Partiją, bet tokių 
f rentų čionai daug nėra, ir

ru’j

kąip atrodo, buvo labai ge
ros. Jis man atsakė: '“Nė
ra pakankamai darbininkų. 
Šiandien reikia 1500 darbi
ninkų, kad bent kaip būtų 
galima produktus nuo lau
kų nuimti.” 

f

Mano supratimu, kitais 
metais ir su tiek darbininkų, 
kiek šiais metais buvo, dar
bo padarys daugiau, nes bus 
daugiaus patyrimo.

Čionais randasi cerkvė. 
Paklausiau su martini esan
čio darbininko, kaip, ar vi
si piliečiai eina melstią. At
sakė, kad ( ’ėerkvę / palietė 
krizis —uždaryta; ’Del žin
geidumo, nebijodamas nei 
Jdievo, nei velnio, ėjau pa
žiūrėti. Priėjęs prįe durų— 
žiūriu pilna grūdų.; Dievo 
nebėra. Yra kaip kur kry
žiai, ' bet ir tie aplaužyti, 
ar tai patys savaime susmu
kę. Žiūriu ir senukas atei
na. O tai buvo sargas, ku-

“'piešoj” Nq. 18* drg. R. 
Mizara straipsnyje “Biskis 
žinių apie Jungtines Vals
tijas” rašo apie Jungt. Val
stijų vergiamas kolonijas, 
kur Wall gatvės imperialis
tai įvesdina kapitalą į ko
lonijas. Paskui, kad tas ka
pitalas būtų apsaugotas, ten 
kapitalistai pasistengia, kad 
valdžios jų interesus gintų. 
R. M. rašo: “Washingtonas 
labai domiai stebi Lotynų 
Amerikos revoliucinį darbi
ninkų judėjimą ir jei tik 
numąto, kad jis kyla ir gra
sina ne tik ‘saviems/ bet ir 
J. V. kapitalistams revoliu- ' • a t J. . • * a a •

Pirmiausia buvau gavęs to
kį pat darbą, kaip kad dir
bau būdamas Amerikoj. Bet 
kambario gyvenimui tai jo
kiu būdu negalima gauti. 
Sunku ir įsivaizdinti, kaip 
stoka gyvenimo namų. To- 
kiuo būdu ir mums prisiėjo 
išvažiuoti kitur, ir dar la
bai toli nuo Maskvos.

Nuėjau į taip 'vadinamą 
kantorą. Pasitaikė įeiti į 
skyrių, kuris atstovauja to
limas kolonijas. Išklausinė
jo, kokį darbą geriausiai 
moku. Paskyrė mane prie 
padarymo sugadintų trak
torių dalių, į milžinišką 
kolchozą. Davė 150 rub
lių ir važiuok. < Na, tai ir 
išsikraustėm iš garbingos 
Maskvos. Kelionė tęsėsj^ ,Matai ’ mielas

ei j a, tuoj aus imasi žingsnių 
tą judėjimą sutrėkšti. Duo
dama visokeriopą pagęlbą 
vietinėm valdančio jom kla; 
sėm sunaikinti revoliucinį 
darbininkų j udė j imą”!

Negana pąsakyti, kad J. | 
V. kapitalistai imasi žings
nių revoliucinį darbininkų 
judėjimą triuškinti. Bet

Į darbininkais ir; valstiečiais 
kovoti už Wall gąty£s1impe- 
rializmo nuvertimą ir įstei
gimą , pačių darbininkų ir 
valstiečių valdžios Sovietų 
formoje!

Ar drg. R. Mizara, būda
mas Komunistų Partijos at- 
sakomingu nariu, nežino ko
munistinės linijos, kaip iš 
alginės vergijos darbininkai 
ir valstiečiai gali pasiliuo- 
suoti? Kodėl straipsnį be 
komunistinės išvados nu
kando? Ant to jis pats 
teiksis atsakyti.

Tokio turinio straipsnia 
buvo toleruojami praeityje 
kada rašė Paukščiai, Prū- 
seikos, Seni Vincai ir kiti. 
Pasekmė to —' Komunistų 
Partijos darbas tarpe Ame
rikos lietuviškai kalbančiu 
darbininkų apleistas, o pe 
simizmo varputis įsišaknė 
jęs. •

K. Arminas.

WORCESTER, MASS.
ris kviečius vėdina'. Jis ma- reikia nurodyti darbinin-

. Klausiu jo, kamS; kaip tą triuškinimą 
kaip atsitiko su cerkve, kad atmušti.
kviečiai supilti. Ar tai bol- Drg M.

taip padarė, ir ar i^įgja statistikomis.
piliečiai už tai nepyksta. Se- ^oj (pinigų įvezdinimai. — . ...... . . ,

” ‘ 1 ’ 1 • 1 M ; mn mllmnn- nu* pnsinnko pilna svetaine
• v m!H0nU’!Aido Choras atidarė vakar; 

virs 40J milionų; užtraukdamas Internacional 
— apie ir sudainuodamas keletą kit 

’ dainų po vadovybe drg. Meš- 
kienės.

Kalbėtojas buvo drg. Bie 
denkap iš New York. Po kai*

ne jau pažino.

Drg. M. savo straipsnį 
, “Afri-

Miesto 
surengė 
20 d.

T. D. Apsigynimo 
Centralinis Komitetas 
prakalbas gruodžio 
1931 metais, Mooney, Karlai 
ir Scottsboro klausimais. Va 
karas buvo tarptautinis ir žm*

nelis atsako, kad niekas pik- vįr§
tumo nereiškia, nes buvo vi- Azijoj, 
suotinas balsavimas cerkvės Naujojoj Zelandijoj 
klausimu, ir didžiuma nu- 150 milionų. 
balsavo uždaryti. Dabar 
laikinai supilti javai, 
greitai bus išimti

n
Liberališki buržujai ir so- 

bet cialistai irgi kritikuoja ka-
iv hue -4. 1- 4. v •• J U- • aeiiKap is iofk. ru nair bus pitahstus, kam jie dąrbmm- bos buvo prašyta aukų dek

įrengtas kliubas ir rodomi fcų judėjimą;triuškina. Ki- 
jųdžiai. Mes seni, . sargas tais žodžiais sakant, kapita-

vedimo Mooney-Harlan 
Scottsboro bylų. Aido Chor

sako, norėtume pasimelsti,; listinė sistema nieko sau. I aukavo $5; L.D.S.A. 2-ra ku 
bet jaunesni nenori. (Nes anie ia kaino Driežas- Lpa -ir Du

, ___ ‘ i drauge, 4 to tnuskinimo, drg. Mi- į rįnkime sukolektuota $3
apie 65 valandas traukiniu. Ambrikdj ir Sovietu Sajun- izara nieko nesako.) Tik tie 
Pribuvom į vietą netoli Ka- . . ------ <_•
žakštano, į pačią širdį kazo- 
kųU 7 7 7 : 7 ■ i
7 Kiek čia gyventojų yra, 
dąr' nesužinojau. Gyvento
jai; susidėję: į kolchozą, ku
ris apima \35,Či00 / hektarų 
žemės • plotą/J Žemė lygi— 
be kalnų ir bČ miškų; yra 
upių. Yra daug laukinių 
'ančių ir zuikių. Sakoma, 
ir vilkų netrūksta. Šie gy
vuliai pasirodo tiktai žiemos 
metu, šiaip paukštelių ne-j i — • v -i !

bet jaunesni nenori.

goj yra yra krizis. 'Tik So
vietų Sąjungoj krizis palie
čia dangaus agentus,; o Ame- 
r i ko j darbininkus.

■Lapkričio 7 d. turėjome 
apv.ąikščidjimą J4 metų su
kaktuvių Sovietų Sąjungos 
gyvavimo. Diena buvo iš 
ryto šalta ir snigo. Apie 11
vai. nustojo snigti ir lyti.j? ~ 
Vienok buvo šalta. Einant 
į paskirtą vietą, kur demon
stracija prasidėjo, dar buvo 

• bjaurus oras. Žmonės gat- 
daug, nes nėra* miškų/ že-jvėse vieni grupėmis sustoję 
mė—-juodžemis su smėliu, j kalbėjosi, kiti vaikštinėjo 
Žemė apdirbama mašinomis.- skubotai. Kazokai ant ark- 
Yra 65 traktoriai, 
yra kitokių ūkio

J V i A. v

smėliu, j kalbėjosi, kiti vaikštinėjo 
, skubotai. Kazokai ant ark- 

Taipgi lių tik civiliais drabužiais, 
mašinų. Raudonų vėliavų, irgi daug 

Avižų didelis plotas stovi, plevėsuoja.
nesuspėjo nuimti nuo lau
ko. 7 ‘ ‘ ‘ ‘
daug ant ląuko, ir man at-

Artinantis į paskirtų vie-

A.L.D.L.D. 3-čič Apskričio ir 
L.D.S. Valdybą 

waterbury;, comi.—vl 
sų trijų apskričių valdybų yra 
šaukiamas bendras posėdis 10 
d. sausio, 1-mą vai. po pietų, 
svetainėj 774 Ban-k,Sf., Wat- 
erputy, Conn. '

# ? išiąmę#,posėdyje reikės galu
tina? aptarti,, kas. mums yra 
skirta per konferencijas atlik
ti ; reikės sužiūrėtu kur ir kaip 
rengsime’' išvažiavimus vasaros 
laiku ir kaip gėlbėsim vieni ki-

Bulvių, ^burokų taipgi tą jau būriai darbininkų 
_ traukė. Viskas svarbiau- 

rodo labai dideli. Kopūstų sja buvo atlikta aikštėje, 
taipgi visų nesuspės nuimti buvo nemažai kalbėtojų nuo 
nuo lauko, nes Jiems jau ir į skyrių, kokie tik čia randa- 
šaltis pakenkė. Kopūstai. sb flįari jrgį reikėjo bjiti 
labai mane stebina savo di- i kalbėtojum. Buvo taip, 
durnu. Yra tokio didumo,: Mano skyriaus darbininkai 
kąd vieną kopūsto galvą pa-! nutarė, kad aš, kaipo ame- 
siėmęs netoli keliausi, Kar-! rikietis, turiu apie Ameri- 
tu ir juokinga, kąd^ dvi mo- i ka pakalbėti. Davė tris die-

deda į vežimą. Matant to
kius darbo vaisius ir- žinant, 
kad Salta žiema palaidos 
daug ūkio" produktų, tiesiog 
gaila.7 Kodėl taip yrą? Di
delis trūkumas darbipjhkų.

Man tik atvažiavus,-iį ant
rą 'ar trečių įieną ūkio ve
dėjas d. Valentin Nikolaje- 
vič Skitkin išvežė į;mane 
laukų pažiūrėti. Bevažiuo
jant pamačiau avižų lauką.

traukė. Viskas svarbiau-

velniai kapitalistai negeri. 
Paslėpimas triuškintojų ir 
triuškinamųjų priežasties— 
reiškia paslėpimą privatines 
nuosavybės sistemos. Kriti
kavimas triuškintojų ir de
javimas su triuškinamai
siais yra pasistatymas 
triuškinamųjų vergų drau- 

Igu-vadovu. O nenurodymas, 
1 iš triuškinamųjų ver- 

/ gijos pasiliuosuoti, reiškia 
pabėgimą iš vadovybės, pa
liekant skriaudžiamuosius 
miglose-beviltingystėje, pe
simizme. Sakyti, kad kapi
talistai darbininkus spau- 
džia-skriaudžia ir militariz- 
mu jų kovas triuškina, o 
nepasakyti priežasties 
skriaudimo ir budo iš jo pa- 
siliuosavimui, yra darbinin
kų kovingumo dvasios mig-

: priduota per šias prakalba 
Finų Darbininkų Kliubas $ 
A.L.D.L.D. 11 kuopa $2; Rj 
T.D. Apsigynimo kuopa $2 
Lietuvių Priešfašistinis Ko 
tetas';80jc. Smulkių atrkų 
rinkta $17.42.

Vėliau solistai O. Serber 
nė ir V. Tumanis sudain 
keletą dainelių ir tuomi v 
baigė.

T.D.A. Miesto Centra) 
Komitetas taria širdingą : 
toms draugijoms ir organ 
ei joms, kurios prisidėjo su 
ka ir Aido Chorui ne tik 
auką, bet ir už dainavim; 
draugams O. Serbentienei 
V. Tumaniui. Taipgi ačit 
siems atsilankiusiems į 
prakalbas ir už sumestas s 
kesnes aukas.

—o—
T.D.A. 13 kuopos susir 

mas įvyks 10 d. sausio, 1 
metais, 29 Endicott St., 1» 
vai. ryte. Visi nariai dalyx 
kite. Tie, kurie nesate Uz,o.

eikite ir užsimokėkite. Kurie 
dar nepriklausote, ateikite ir 
prisirašykite. Taipgi turime 
daug dalykų aptarti, kaip tai 
minėjimas Rožės Luxemburg 
ir Karl Liebknecht nužudymo, 
kuris įvyks 15 d. sausio, 8 ba
landą vakare, 29 EėndiCott 

mo mitingas įvyks 22 d.

dymas—pesimizmo auklėji- mokėję už pereitus metus‘,at-
mas. Darbininkas sau mąs
to : kam dar kovoti, kad ko
vos vis tiek laimėt negali
ma? Jeigu nėra žinios, 
kaip galima savo būvį pa
gerinti, tai aišku, kad nega
lima ne tikėt to būvio page
rinimo galimybei. 1____

— - . — ..Išeina Benino mirties pamineji- 
taip: kad neužsimoka nė /paKcuoeu. uavę ins uw- uup. nau iivuzrBiinund, ne • Vieta bus naskėlbta 

terys .vieną kopūsto,; galvą i nas prisirengti, t. y., para-’pradėt kovot, manant, jog nau. Taipgi turime prisirerffii . .šyti viską, ką turiu, ir vė-’į kovos vis tiek nelaimėsi. • ti prie ptieškarihėą JemonS-/Lj 
liau ūkio’vėdejūs draugas ir ' Tai tokia yra išvada drg. tracijos ir prisidėti pde B®- į 

darbių : Tarybos. ; DraugėsĮ ir - 
draugai, mes, kaipo nariai T. 
“ A., turime susidomėti šiltis 

Dalyvaukime fvi- 
šiame susirinkime. '

T.D.A. 18 kp. Koresp. 
D. Lukiene.

kitas draugas paėmė mano R. M. straipsnio, parašyto
minti įr padare raštišką be išvados.
vertimą. Vadinasi,..aš savo' Keno uždirbtus
prakalbą turėjau sakyti iš'Wall gatvės
rašto, o paskui buvo verti- įvezdina? Atsakymas —!
mas perskaitytas rusų kai-. darbininkų.
boj. Po visų prakalbų įų-j na? Kad dykaduoniam pel-į
vo maršavimas gatvėmis, na neštų. r .Kam kolonijose
Kiekvienas skyrius dainavo į savo ištikimus tarnus į vai-__  ___ ___________
revoliucines dainas. Sugrį-; džias pasistengia kapitalis- vaRao niekam ženytis antru

zokai ant arklių rodė, kuo į apsaugotų. Kam triuškina neduos antro šliubo niekam, 
jie gali prisidėti prie apgy-1 kolonijų vergų revoliucinį į paims divorsą. Tas tik 

judėjimą? Kad turtą ir pel- pa(]ės žmonėms spjauti ant 
ną išlaikyti. Kodėl straips- bažnyčios ir paimti civilį 
nis neužbaigtas raginimu šliuba.
kolonijų vergų organizuotis k------------ ----- -

pinigus klausimais: 
kapitalistai! si

. I.,...„3 -■
Dėlko įvezdi-Į

London. — Aiigjų bažny
čios galva patvarkė, kad ne-

Sakau, drauge Valentin, ka- žus atgal į aikštę civiliai ka-' tai sudėti. JU.kartu, tai.yrąj kąd bažnyčia 
me čia dalykas. Juk avižos,

nimo Sovietų Sąjungos nuo 
imperialistinių užpuolikų.

Drauge, aš šiame aprašy
me neįdedu to jausmo,’ ku-

Į šį posėdį būtų pagedau
jama,; kad7 ir šiaip draugų at
vyktų ; tai galėtume kartu pa- 
diskusuoti svarbiuosius klausi- — --c----- ,-------- , -- į(
mus. Betgi apskričių valdybų rį aš turėjau dalyvaudamas į ekonomines revoliucines

w7 ”> — ▼ —— — —r*

posėdy.i ir pribūti laiku-2
L.D.S.A. 8-to Rajono , :
Sekretorė

Deshler, Ohio.— Sausio
5 d. keturi jaunuoliai už-nai’iai, turite būtinai dalyvauti apvaikščiojime. , darbo unijas, į politinę Ko-

ur.4.. gu gerjaųsįajs linkėjimais, munistų Par.tiją ir bendrai puolė banką, ir pasigrobę
Maziliauskai ’ su kitų kolonijų bei S. V. $4,000, paspruko

3 .t
’ 9 i

MM



Reiškia, revoliuciniam veiki-KOKIA REIKŠMĖ IŠ BADUOUĮJ 
MARŠAVIMO Į WASHINGTONA

i----------- -n-r]'? i1 1 . !—
I po klasių kovos diena, kur

Bedarbių Reikalavimai
Trečios žiemos durys plačiai | 

prasivėrė Hooverio “gerovės J 
laikų.” 12 milionų bedarbių Į 
turtingiausioj kapitalistinėj ša
lyje. „Šimtai tūkstančių dar
bininkų šeimynų randasi skur- 

k de ir nedatekliuj. Plačiai ma-i 
i sei darbo žmonių šią žiemą! 
• gręsia badas-mirtis. Darbi-ji?

ninku tarpe ligos plečiasi, mir-1 
tingumas didėja. Tuom pat j 
laiku, kada darbininkus juo-Į 
šia tokis tamsus juodas bado' 
rytojus, šalyje randasi javų, I 
daržovių, vaisių—maisto di
džiausias perviršis. Ir tas per
viršis nenaudojamas alkanų 
šeimynų ir jų kūdikių maitini
mui, jis nakinamas. šios šalies ' 
kapitalistų klasė kviečius de
gina, bovelną aparia į žemę [ 
ir vaisiuj kuriuos nespėja su-1 
versti į juras, apipirkę palie-Į 
ka ant farmų supuvimui. Pa-j 
razitai, kapitalistai daro taip I 
todėl, kad išlaikius augštasi

chorai dainuos: Rųsų,iUkrainįų 
žydų ir Lietuvių; Negrų kvar
tetas; John Reed Kliubas duos 
keletą vaizdelių, o tie kliubie- 
čiai labai, gerai lošia. Bus žy
mi rusė .solistė ir Ukraine ir tt.

Visi iš visur būkite 9 dieną, 
91.1 W. Girard Ave., Girard 
Manor Hall, 8 vai vakare.

Komitetas.

šyvių darbininkų, yra net val
dyboje.

Kitur Gyvenantis Kliubietis.

nėję. Mudviems besikalbant 
priėjo ir daugiau prie mūsų mui dirva plečias, tik reikia 
bedarbių. Tada aš jų užklau- daugiau veikimo ir solidaru* 
siau, ką jie mano, kad orga-įn}°> mažiau pesimizmo ir ypa- 
nizuotai visi bedarbiai parei-j tiškumų, o pasekmės bus ge- 
kalautume iš miesto valdžios;ros- 
tinkamesnės pašalpos? Visi! Ant rytojaus atvažiavo pas 
sutiko, kad organizuotai butų I mane kokia tai ponjulg. iš
gėriau. T ada aš jiems papa-, kiausjnej0 visokių kvarabų ir 
šakojau, kad kitų miestų be-; išeidama liepė vėl ateiti ant

'rytojaus į Social Service—lab
daringą įstaigą. Nuėjau vėl. 
žmonių pilna, laukia eilės. 
Girdžiu kalbasi i labdaringos 
įstaigos viršininkės tarp savęs 
apie Eastono pašte įvykusią > 
eksploziją—sprogimą bombos^

1 del ko žuvo vienas pašto dar- •-* M*WI bininkas, vieną smarkiai sužei*
idė; vieną iš jų sako: “O, die- ..'S 
[ve, koks tai baisus teroras ko-““* 
jmunistų!” O tai yra pačių kd- •*;*» 
j pitalistų provokacija prieš Ko- * ; 
imunistų Partiją ir Sovietų Są-' 
jungą, kad atkreipti proleta- 
riatą prieš K,omunistų Partiją •

, Amerikoj ir prieš S.S.R.S.
Bedarbis.

darbininkai padarė ’ , pirmą 
žingsnį, reikalaudami bedar
biams socialės apdraudos. 
Gruodžio 7 d. pirmu kartu 
Amerikos istorijoj darbininkai 
buvo užėmę Washingtona ii*! 
jį išlaikė užėmę ištisą dieną. 
Pirmu kartu buvo nešamos iš
kabos - obalsiai - reikalavimai 
prieš J. V. Kapitelių ir Baltą
jį Namą. Darbininkai numas-j 
kavo Hooverio valdžią irparo-j 
dė visam pasauliui, koksai yra I 
skurdas ir badas turtingiau- • 
šioj pasaulio šalyj. Valdančio- j 
ji klasė tūrėjo pripažint, kad < 
čia yra bedarbių armijos atT! 
stovai, ir kad juos remia mili- 
onai bedarbių ejarbininkų ir 
farmerių, pasilikę namie.

Tūkstančiai policijos, mili
cijos ir

IT r tų nuo galvos .iki kojų, ___
X ' ^ris0 PuRi bedarbių delegatų. 

. ai bl“ I Bijojo keršto tų darbininkų, 
? k į?” 1 kurie juos buvo pasiuntę savo 

11 reikalavimus įteikti Washing- 
zu y-1 tono valdžiai.

1S- Kapitalistų valdžia per sa
vo geltonlapius bando sude- 
moralizuoti darbininkus, saky
dama, kad darbininkai tą die- 

į Wa- Washingtone nieko neatsie- 
valdančiai I kė-nieko nelaimėjo. Nekurie 

, kad ‘darbininkai atsisa- darbininkai, kaip ir paprastai, 
tuomi duodasi save suvedžiot 
bosų ir fašistų geltonlapiams. Lietuvių Ukėsų 

• darbininko algai, kiek jis už- Bet tuom pačiu laiku, kodėl 
Hooveris ir jojo admisnistra- 

kalbėt!

j to ir kraujo, kurie yra prie- 
j žasČia šių dienų skurdo ir be- 
; darbės. Bet suvargusiom šei- 
i mynom, bedarbių kūdikiam, 
■ abelnai bedarbių sušelpi- 
i mui neskiria nei vieno cento, 
j To negana. Amerikos Hoove- 
i rio sumanymu ir kapitalistų 
šios šalies valdžios pilnu pri
tarimu, bilionai skiriama už- 

i sienio fašizmo sustiprinimui.
Kas Vokietijos, Lenkijos, Ita
lijos ir kitų šalių revoliucinį 
judėjimą plukdo kraujuose, 

i palaiko begriūvantį kapitaliz- 
j mą, jei ne Amerikos valdžios 
1 ir bankierių doleriai suplėšti 
i iš darbininkų klasės? 
lio valdžia savo šalies 
ninkama liepia melstis 
dauti. Pataria kantriai 

i “geresnių laikų,” arba 
j tis, tik nekelti balsą prieš 
naudotojų klasę.

Baduolių Maršavimas 
Washingtoną

Baduolių maršavimas į

j Pastaba Draugiu 
, Lawrencieciui

EASTON, PA. ♦••’f

į Bedarbių Vargai
Jau senai ir aš priklausau 

prie bedarbių armijos, nuo ku- 
vo mėnesio. Praeitais metais 
apie 10 mėnesių . nedirbau, ir 
per tokį ilgą laiką nedirbimo 

[sulindau visai į ožio ragą, o, 
i ypač šeimynoj gyvenant sutau- 
j pyti keli centai greit išsibaigė, 
■ ir neliko ką daugiau darytj, 
kaip kreiptis prie miesto, kad 
suteiktų .nors kokią paramą.

Į Sužinojęs, kur randasi mie- 
! sto labdaringa įstaiga, Social

“Laisvės” No. 305 . 
m.) tilpo straipsnelis 
rence Audėjų Streikai, 
nigų Purvini Darbai.’’ . -.
-Lawrehcietis la.bai .puikiai, nti-' Service, npėjau ir aš. žiūriu,

Mes i bedarbių kimštinai prisikimšęs 
. Kai (kurių bedarbių iš-

“Law 
ir K vi

■ jūrininku, apginkluo- Pješia kunigų darbelius. ••
galvos .iki kojų, neiš- !V,S1 gerai.zmome/kadkunigaij ofisas

darbiai kovoja organizuotai, I 
turi savo bedarbių tarybas, lai
ko susirinkimus ir rengia pra
kalbas. Pasakiau, Kad yra 
rengiamas beętaybių masinis 
mitirigas ir Eastope. Bedarbių 
delegatai išduos raportą iš ei
senos į Washingtona, D1C. 
Kuomet užbaigiau pasakot, tai 
visi prašė, kad praneščiau 
jiems, plieną ir vietą, o jie keti
no visi ateiti ir .daugiau atsi
vesti.

ir yr,a< tapt, kad pądėtų kom- j vaizda apgailėtina, sudžiūvę, 
panijoms streikus 'laužyti. : Oj8'eltoni. jis pasikalbėjimo s.u- • 
vieni iš didžiausių streikų lau-! žinojau, kad kai’kurie turi di-j 
žytojų ^ra Pvymo katalikų1 baž-' kieles šeimynas—devyniese tu-1 
nyči’os kunigai. Kur tik hies i N gyventi, o paramos negali > 
pažvelgsime, kur buvo1 ikoks|gauti, o jei ir gauna kiek, tai 
darbininkų streikas, ten maty-, i per didelį vargą. Man vienas 
sime, kad kunigai visur yra | pasakoję: jau kelintą kartą 
prikišę savo purvinus nagus [ ateinu ir vis nieko negaunu, 
laužyme streikų. Visi mes už- J Parašo popieriuką, sako eik 
gi'riame draugo Lawrenciecio I ten ir ten—gausi. Nueinu į 
straipsnį apie kunigus. [ pažymėtą vietą, neduoda. Sa-

Bet kodėl d. L. pamiršo pri-jko, ne čia. Grįžtu atgal, bet 
siminti nors vieną žodelį apie i „ .

j Kliubą, kiek valanda būna, 
jis prisidėjo prie šio streiko teberandu nemažą būrį, 

i laimėjimo? O gal šitas kliu- kiančių savo eilės. Belaukiant, j 
lauja bedarbių šeimynoms tuo- cija pradėjo daugiau kalbėt, susideda iš kokių buržu- išmušus 12 vai., ir turim namo j 

sumoje apie bedarbę, apie bedarbiams 1 jy ? Nieko panašaus, šitas [eiti. O po pietų neatidaro | 
. pašalpą? 1 1‘-L-1

jautiniams jųjų reikalams. Be- labdaringos įstaigos i 
duot daugiau pašalpos?

j

kainas ant visų darbininko šei- i'shingtona parodė
i klasei,
■ ko badauti.- Jie reikalauja’
j bedarbiam apdraudos, lygios i

mynai reikalingų daiktų; kad 
ir šio krizio metu prisiplėšus 
didelių pelnų. Negana to, 
Šiais metais visą tą vargo naš
tą Hooverio valdžia nusitarė 
suversti darbininkams. Visoj 
šalyj plėšimo būdu kuria “šel- 
jimo” fondus neva bedarbių 
jašalpai. Dalinai dirbanti 
darbininkai po drausme pava- 
rymu iš darbo yra priversti 
dalį savo mizerno uždarbio ati
duoti Hooverio “gerbūvio lai
kų” fondui, iš kurio šalies pa
razitai minta ir badaujančios 
šeimynos negauna paramos. 
Tai tokia šioj šalyje darbinin
kų bedarbių padėtis.

Amerikos kapitalistų 
džia kas metai, ypač per pa
staruosius trejus metus, karo 
reikalams išleido bilionus do
lerių. Ji kartu su kitomis ka
pitalistinėmis šalimis planuoja 
p61ti Sovietų Sąjungą. Tam ! 
buhavojama nauji kruizeriai, 
tūkstančiai orlaivių ir dirbami 
nuądinęiausi gazai, kuriais bus

Mni Sarbo skruzdės darbi
ninkai. Šios šalies valdžia pu
sę biliono dolerių paskyrė

Eilio
jau nusitarė duoti gelžke- 
magnatams. Skiria tai kla- 

__ _ kuri kas metai susikaupia 
milAonus iš darbininkų prakai-

dirba dirbdamas. Jie reika-

jautinės pašalpos
$150 kiekvienai šeimynai tuo-

darbių apdrauda turi būt mo
kama be jokios diskriminaci-, 

; jos, visiems darbininkams ly- štėjo 
! giai, nežiūrint jų'spalvos, tikė- Nieko panašaus, 

politinių pažvalgų, JOJ0 < 
kovos ir
noma, kad jie tuojaus neduos

jimo ar 
jauniem ir seniem.

Pinigai bedarbių apdraudai 
turi būt sukelti šalies valdžios 

: iš tų fondų, kurie dabar ski-
val-;iiama karo reikalams; turi 

būt aptaksuoti visi tie, kurių 
įeigos siekia $5,000 arba dau
giau. Neturi būt kolektuoja- 
ma iš darbininkų arba jie ver
čiami aukoti tam bedarbių ap- 

Tam I draudos fondui.
Bedarbių Apdraudos fondas 

I turi būt kontroliuojamas pa- 
tčių darbininkų, jų pačių iš

rinktais komitetais. ,
Socialė apdrauda turi būt 

išmokama darbininkams ser
gantiems, sužeistiems ir nega
lintiems dirbti del senatvės. 
Moterims darbininkėms prieš 

.gimdymą ir po gimdymo tol, 
kol sustiprėja.

šie reikalavimai buvo pa- 
_____ __________________ teikti Jungtinių Valstijų sena- me_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j tui ir kongresui per virš 1,600

VAKARIENĖ!
RENGIA L.D.S.A. 10 KUOPA

Amjerikos bankieriams.
ną
lių
sei,

delegatų, sumaršavusių iš visos 
Amerikos nuo bedarbių ir dar
bininkiškų organizacijų, 7 d. 
gruodžio, 1931 m. Ši diena pa
siliks Amerikos istorijoj, kai-

CLEVELAND, OHIO’

{vyks Nedėlioję
10 d. Sausio (Jan.), 1932

KUBIO SVETAINĖJE 
79 Jackson St., Newark, N. 
Durys atdaros 2-rą vai. po 
Vakarienė prasidės 6-tą v.

p.

P. Pakalniškis

Puikus programas laike 
vakarienės

E.

Lietuviai darbinin
kai sudėjo savo centus ir nu
pirko svetainę, bet šiandien

“CARO NAGAM”

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRARORJUS-IINDERTAKER

Ilbnlaaaaaoja ir laidoj* nuatiraalua a 
riiokių kapinių. Noriūtlajl grcranio pa
tarnavimo ir ot lemą kaln* nuli&diaao 
raiatydoja taukiu* pat mana Pa* mana 
galit* pan'1 lotu* ant visokių kapinių kva 
t«rlau«ioa* viet«M ir ui l»w» kata*. _

8 d. Sausio, Pėtnyčioj 

eclair Teatre,
76th ir St Clair gatvių

bus rodomas Sovkino judis: 

“CARO NAGAIKA”

Rodys dviem atmainomis:
7-9 Valandą Vakare

kol sugrįžtu, tai arti ii1 12-th 1 
o žmonių dar ' 

lau-'

Nieko panašaus, šitas eiti. O po pietų neatidaro!
Kode! kapitalistų | k]iubas susideda iš darbiniu-1 ofiso, tik iš ryto nuo 9 iki 12 j 

i pradėjo i kų Bet kam, ar darbininkams ' vai., ir jau kelintą kartą atei- i 
° . Ar i jis tarnauja? Dabar gali kliu-'■ 

todėl, kad jųjų širdis “sumink-1 biečių vadai sykiu ir “progre-[ 
pasidarė geresni ? ; SyViai” su Stakoniu priešakyje i 

Jie pasibi-: pasidžiaugti, kad atlikote ge-1 
darbininkų organizuotos ra Jarba. 

ir jų reikalavimų, ži- kaj sudįj

reikalaujamos bedarbiams ap- sav0 toje svetainėje negali su- 
draudos. Jie bandys visokiais i ejtį jr aptarti savo darbinin- 

0 mes turi
me neužmiršti ir to, kad šita
me kliubę yra- daug ir progre-

draudos. < „ v ivi ijL „vvvvivi M
būdais nuslopint ir nupuldint | kišktls reikalus.' 
bedarbių ūpą. Darbininkai 
gali būt tikri, kad jie gaus 
bedarbių apdrauda vien tik 
per organizavimąsi 
darbių Tarybas ir rengiant 

! dideles demonstracijas' sa
vo miestuose ir didesniu Ba
duolių Maršu į Washingto- . 
ną su griežtais reikalavimais i 
už Bedarbių Ap d ra ūdą. k. Jei-< t 
gu 7 d. gruodžio mes, laimė
jom laisvai demonstruot ant 
Washington© gatvių, tai mes 
galime būt tikri, kad sekantis 
baduolių maršas 
mums duris į kongresą 
natą.

Tik per darbininkų 
mą valdančioji klasę 
darbininkams apdrauda!

Vien tik po Komunistų Par 
tijos vadovybe 
bininkų klasė 
išnaudojimo ir

Še

atidarys
ir se-

spyri- 
duos ;

šios šalies dar- 
pasiliuosuos iš 
skurdo.

S. Chenbus.

Pbiladelphiečiai Iškilmingai Apvaikščios
D. Workerio Astuonių Mėty Sukaktuves:

v. Philadelphia, Pa.—Svarbiau- ( vą. Ir per tuos kelius metus j 
,siam revoliuciniam Amerikos! D. W. liko masiniu laikraščiu, i 
i darbininkų dienraščiui, • Daily jis išhugo jau iki 40 tūkstančių ; 
[Workeriui (anglų kalba) šio skaitytojų. 1_____ ____ .._o___ ,

! sausio mėnesio pradžioj sukan
ka astuoni metai nuo jo įsikū-1 
rimo ir tų sukaktuvių paminėji- 

i mui yra rengiama masiniai mi- 
I tingai ir koncertai po visas 
Jungtines Valstijas. Tokis pa- 

| rengimas bus ir Philadelphijoj 
! sausio 9 dieną. I

Daily Worker per 8 metus 
i diena iš dienos veda kovą už 
[darbininkų klasės reikalus. Jis 
j ne tik skleidžia klasinę apšvie- 
jtą; jis nurodo darbininkams, 
kaip kovoti prieš išnaudotojus, 
kaip organizuotis prieš badą, 
prieš algų kapojimą, prieš blo- 

! ginimą darbo sąlygų, prieš vi
sokius meklerius, socialfašistus, 
Amerikos Darbo Federacijos 

[ vadus kurie, prisidengę darbi
ninkiška skraiste, tarnauja iš-

I naudotojams. Daily Worker 
Piano solo duos A. Tamiūtė vedė ir veda kovą už įsteigimą 
Dainuos solus P. Pakalniškis, bedarbiams apdraudos, prieš 
baritonas iš Brooklyn,’ N. Y. Hooverio bado planą. Jis ve- 
Dainuos duetus W. Skeistaitis de ir veda kovą prieš imperia- 
ir F. Vitkauskutis', Taipgi dai- listų ruošiamą naują karą, pir- 
nuos ir Sietyno Vyrų Choras miausiai atkreiptą prieš Sovie- 

KvieČiame skaitlingai susi- Respubliką, žodžiu sakant, 
rinkti, pasiklausyti puikios 
programos, skaniai pasivalgyti 
ir po tam pasilinksminti.

Nuoširdžiai kviečia
Rengėjos.

Bet to dar negana. I 
\ i Daily Worker turi būti skaito-1 

mas ne desėtkų tūkstančių, bet, 
šimtų tūkstančių ir milionų dar
bininkų. ,

Tad minint Daily Workerio!
8 metų sukaktuves, turėtų kiek-'1 
vienas lietuvis darbininkas iri 
darbininkė dalyvauti ir parem-! 
ti jį, ne tik abelnai jį paremti, 
bet ir taptį jo kasdieniniu skai
tytoju.

Philadelphijoj yra keliolika! 
! tūkstančių lietuvių darbininkų.! 
Bet labai maža jų grupelė tęs-! 
kaito D. W., o kapitalistinę 
spaudą skaito gana daug. Tai 
yra liūdna naujiena, bet taip 
yra. Darbininkai turėtų skai
tyti savo klasės spaudą ir ją 
remti. Dabar, kuomet eina 
kampanija už 5,000 naujų me
tinių skaitytojų, Phil, lietu
viams yra skirta kvota gauti 
25 skaitytojus. Bet kol kas to 
dar nepadaryta. Dar yra. pora 
savaičių laiko ir, pasispaudus 

■ prie darbo, galima tai padary- 
I ti.

------------ --------  ---------,: Tad minint sausio 9 diena, 
Daily Worker stovėjo ir stovi sukaktuves 8 metų, ne tik Phi- 
visose darbininkų kovose prieš ladelphijos lietuviai darbininkai

nu ir dar nieko negavau, sakė 
jis.

Aš užklausiau jo, ai’ daug 
yra reikalaujančių pašalpos iš 
miesto labdaringos įstaigos 
Social Service) ? Atsakė, kad 
virš 5 šimtai šeimynų reika
lauja paramos.

Pašaukė mane. Atlikau iš
pažintį ir išėjau. Laukiu, kol 
išeis kiti. ■ Ir išėjo tas pats, su [ 
kuriuo .kalbėjaus viduj—rašti- I

Visiem Cleveland© lietu
viam darbininkam rekomen
duojama šis judis pamatyti. 
Kaip pirmesniais paveiks
lais darbininkai buvo labai 
patenkinti, o ypač tie, kurie 
pirmesnius paveikslus ma
tė. Šitie judžiai patenkins 
visus, kurie tik atsilankys.

Drauąai Sov. Rusijos.
1023 Mt. Vernon Street 

Philadelphia, Pa.

išnaudotojus pavergėjus. Nei 
vienas streikas nepraėjo, kur 
nebūtų buvęs Daily Worker ir 
nebūtų darbininkams nurodęs, 
kaip laikytis, kad laimėjus ko-

dalyvaukite, kuo skaitlingiau
sia, o taipgi iš artimesnių ko
lonijų atvažiuokite organizuoti. 
Koncertas bus puikus: čia tik 
kelis punktus suminėsiu: keturi



Puslapis Ketvirtas Ketvirtai!, Sausio 7, 1932

318 N. 9th St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Pusė pelno skiriama K. P.

SVBMARINA1 A. S. Novikov-Priboj
Verte D. M. šolomskas

štai pagriebs ir nutrauks galvą. Tartum(Tąsa)
—Jūreiviai, vakarienė gatava!— 

do jo balsas ir visi nudžiugo.
Kiekvienas jūreivis su lėkšte prisitaiko 

ten, kur jam parankiau. Su dideliu apeti
tu vakarieniauja jūrų dugne, valgo mėsą, 
ryžių košę ir geria kakao su smetonėle.

Naktį sargyboje pasilieka tiktai vienas 
jūreivis: jis tėmija jūroje gulinčią valtį, 
kiti visi liuosi, ir kam gi čia daugiau sar
gyba bus reikalinga?

Guliu aš ir čiulpiu tabaką,—nes valtyje i 
rūkyti visai uždrausta,—galvoju apie tą Į 
draugę, kurios pabučiavimai taip skambūs, ! 

; Suskambėjo varpelis. Kartu su kitais 
pašokau ir aš. Sekundą-kitą mes žiūrime 
vienas į kitą su dideliu nusistebėjimu: 

• —Kas atsitiko ?
Bet greitai dasiprotėjome, kad koman

dierius ruošia povandeninį laivą išplauki-* 
mui ant viršaus. Jau mes kiekvienas sto-' 
vime savo vietose. Pagal komandą, pasu-1 
kame reikalingas rankenas. ______
oras ūžimu varo iš laivo rezervinių! —Nertis giliau!•—pasigirdo komanda, 
kambarių laukan vandenį. Povandeninis ' Kas tai. galėtų^būti? 
laivas pradėjo po valiai kilti į viršų. Kaip | Sprogimai iš šonų ir iš priekio, 
bičių avilyje, taip ūžia elektriniai motorai, i nutės laiko baisus trenksmas iš dešinės pu- 
Kokį laiką mūsų povandeninis laivas plau-! ses> visai arti. “Murena,” tartum nusigan- 
kia po vandeniu 24 pėdų gilumoje. Atsar-1 dusi, net atšoko nuo to sprogimo, 
gus komandierius nenori iš karto iškilti į! Prietaisas, rodantis gylį, jau parodė 62! 
viršų: per žiūronus, iškištus viršuj van- pėdas gylio. . 
dens, jis atydžiai apžvelgia jūrų paviršį. kė jūrų žemę.
Vėl sušvilpė oras, dar daugiau vandens iš- dantų griežimą, 
stūmė laukan ir valtis išplaukė ant jūrų • sudreba visas laivo kūnas, 
paviršiaus. Atidarėme dureles; į ausis pa-1 Galvoje, kaip vėjo nešami popieriai, min- 
sidarė didelis oro spaudimas ir tartum ' tys viena kitą pralenkia. Atrodo, kad mus 
kamščiais jas užkimšo. Dvi-tris minutes; užpuolė vokiečių minininkai. C 
visi jūreiviai buvo “kurti.” Į valtį įsigau-;su jais yra ir submarinų. naikintojai; jie 
na švaraus oro sriovė, visi kvėpuojame pil- i Daleis į jūras tam tikrus tinklus, suras 
na krūtine. ----- ; -• —j.

Rytas tykus ir miglotas. Plaukia, rita-! ciales tam minas, 
si viena per kitą bangos. Mes plaukiame j išvengiama. TZ; 
povaliai ir atsargiai klausomės. Koman-! spėkiai... 
dierius šluosto savo ant-nosinius akinius.! mai. <T“ 
Įplaukėme į sriovę dar tankesnių miglų ir f dėlis. Kas tai nuo komandieriaus pusės, 
rūkų, nieko nesimato. Negelbėja ir žiūro-> atnešė žinią: •J
nai—viskas slepiasi ir baisu, nes tartum! —Vokiečių hidrpplanai (vandeų-orįniai I 
per dūmus plaukia mūsų “Murena.” Su-į lėktuvai) užpuolė!' Jūriniai orlaiviai!’Taip, 
laikė mašinas; laukiame, kada prasiblai-į tai vienatinė teisinga žinia, nes komandie- 
vys rūkai. - irius sėdi prie žiūrono .ir jam viskas yra

Bet štai kur tai pakilo vėjelis, rūkai su-j žinoma. . j 1 -j
siūbavo, pradėjo skirstytis, pasidarė pro- Iš viršaus priešas mus -pastebėjo, kaip i 
švaistės, ir pro jas sužibėjo jūrų vanduo. Į žuvėdra žuvį. Kad dabar pasislėpti, nuo 
Greitai visa erdvė pasidarė švari ir išplau- i jo, tai mes turime giliau nerti į jūrą, 
kė graži ryto saulė. Jūros ir dangaus; Bet po mūsų laivo apačia ir vėl jau girdisi! 
ruožtas, f--*-—“ -- \ , 1-*y -1 x" “ • ---- i-i-.’i
džiaugsmu žiūrėjo* viens į kitą. ’ I jūros . negilios. . Toliaus, toliaus nuo šios i

Mes vėl plaukiame pirmyn. Čia yra mū- i prakeiktos negilumos! / 
sų keturkampis, kuriame mes turime plau- tekti kur nors tarp akmenų, nes jau tada 
kioti. Ilgai plaukiojame po jį. Štai nėra-: pražūtis! 
mus balsas sargo: Vėl sprogimas iš ^užpakalio, kuris smar-

—Jūsų augštenybė! Iš kairios kas tai: kiai pastūmėjo mūsų valtį. Jūreiviai su
plaukia linkui mūs... i sirietė ir tylomis vien į kitą pažiūrėjo. Ma-

Kapitonas prisideda žiūroną. Neapgink- į no gerklė išdžiūvo ir pasidarė kartu, 
luotai akiai matosi tiktai mažas juodas vo- i Ant galo, pasiekėme gilumą 130 pėdų, 
ras. Bet tas voras greitai nešasi linkui! Valtis atsigula ant dugno.
mūsų “Murenos,” kaip kokis kamuolėlis.! —Neškite karštos arbatos!—nesavu bal- 
Saulė atsispindi nuo jūrų, akys pavargsta, i su sušuko komandierius. ,

n-i—: —_i---- j- i Jūreivių kambaryje Zeleikinas pasiėmė!
avo mylimą mandoliną ir pradėjo skam- j

nasi p i r- ^<as irem^ aštrią ylą į galvą, per kūną per- 1 C o Qiv’itn Salto hanrrci Ae nota -nomotoii aotrnsirito šalta banga. Aš pats nematau savo 
veido, bet kitų veidai išbalę, primena la
vonus, o akys tartum veršio, kuriam kir
vio penčia sudavė per galvą. Tai buvo tik
tai kelias sekundas, bet jos pavirto į va
landas. Pagalios, išsitiesė jūreiviai ir kas 
tai, lengviau atsidusęs, tarė:

—Nepalietė!
Jaunas jūreivis Mitroškin vis dar laiko

si rankomis už galvos, įtraukęs ją į pečius, 
tartum norėdamas apsisaugoti nuo smū
gio, ir kartoja:

—Pralėkė prakeiktoji! hi-hi-hi! Štai, 
broleliai, stebuklas! Hi-hi-hi! ■

Jis visas dreba, o jo lūpos pamėlynavu
sios. Po to jis susigriebia ir pradeda žeg- 

i notis.
—Ah, trauk tave velniai!—tarė jūreivis 

i Zaleikin.—Mūsų povandeninis laivas tai 
i kaip kokia gitara, kiekvienas išorinis bal- 

Suspaustas!sas J°Je gn-dimas.
• • ■> r< rvilion I no m ri'i nd n 1 r lA'i n v't rl o
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911 West Girard Avenue 
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W. W. WEINSTONE
Dalyvaus keturi chorai: Lie

tuvių, Rusų, Ukrainų ir žydų. 
Taipgi bus John Reed Kliubo 
Negrų Kvartetas.

Įžanga 50 centų ypatai.
( Kalbės Drg.

PRANEŠIMAI 
iŠ .'KITUR

TORONTO, CANADA
A.L.D.L.D. 162-ros I 

susirinkimas bus sekmadienį, 10 d 
sausio, Ukrainų Darbininkų svetai-i 
nėj, 300 Bathurst St., 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai ateikit, bus ren
kama kuopos valdyba ir svarstoma 
kiti svarbūs reikalai.

Sekr. J. E.
(4-5)

CLEVELAND, OHIO
A.Ž.V< Draugijėlė rengia kepurių 

balių ir šokius šeštadienį, 9 sausio, 
Lietuvių Darbininkų svetainėj, 920

Pradžia 7-tą vai. vaka- 
Kuris iš vaikų turės gražesnę 

kepurę, gaus dovaną. įžanga suau
gusiems 25c, bet turi išanksto įsigyti 
pas komisiją tikietą, nes prie durų 
nebus pardavinėjami. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Konfisija: J.' Stri- 
peika, 1033 E. 74th St., Cleveland, 
Ohio. , ,

(4-sy

SCRANTON, PA.
L.D.S.A. 54-tos kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį 
stein 
1-mą 
eikit,

kuopos metinis Bus gera muzika, skanių valgiu ir 
madienį, 10 d. gėrimų. Kviečiame visus atsilankyti

ir pasilinksminti. Rengėjai.
(4-5)

PATERSON, N?J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, 10 sausio, po No. 50 
Ellison St., 2-rą vai. po pietų. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų 

i aptarti. Atsiveskit ir naujų narių.
Komitetas.

(4-5)

PHILADELPHIA, PA.
T. D. A. AukQ Rinkėjams

Apie 9 draugai ir draugės pasiėmė j 
aukų rinkūpo dėžutes ir pasižadėjo 
parinkti aukų. Visi aukų rinkėjai, 
malonėkit sugrąžinti dėžules ' su au
komis pas Ramanabskus, 706 N. 5th 
St. Jei kurie manote dar daugiau 
parinkti, tai dėžute* pasilaikykit iki 
šokančiam susirinkimui. ’ '

T.D.A. 9 Kp. Sekretorius.
(4-6)

_______ . FREEHOLD, N. J.
yra syarbių reikalų aptarti. ! A.L.D.L.D. 235 kuopa rengia pre- 

a a‘-- lekciją sekmadienį, 10 sausio, Ford-
, ham Hali, 24—4th St. Pradžia 2-rą
I valjj po pietų. Drg. D. M. šolomskas 

... duos prelekciją temoj “Klasių Kova.” 
A.L.D.L.D. 39-tos kuopos, susirinki-i Kviečiame visus atsilankyti, gausite 

mas bus sekmadienį, 10 sausio, po ; (iaug dvasines naudos. -Rengėjai. 
............. ..... .................... - n ’ (3-5)

E. ,79th St. 
re.

10 sausio, Winkel- 
svetainėj', .110 • W. Market St.,1 
vai. po; pietų, Visos nares ąt- į

. (4-5)

SCRANTON, PA.

No. 110 W. Market, St., 2:30 vai. ; 
po pietų. Visi nariai ateikit, bus į 
renkama kuopos valdyba ir svarsto- į 
ma

DETROIT, MICH. •
A.P.L.A. 47-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadieni, 10 sausio, 
Draugijų svetainėj, 3302 Junction 
Ave., 10 vai. ryte. Yra svarbių 
reikalų 
vaukit.

MONTELLO, MASS.
L.D.S.A. 22 ir A.L.D.L.D. 6 kuopos 

rengia arbatos vakarienę ir koncertą 
sekmadienįi 10 sausio, Liet. T. Namo 
apatinėj svetainėj. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Kviečiame visus, be skirtu
mo pažiūrų, ypąč tėvus su vaikais ir

v .i jaunimą atsilankyti. Bus kalbėtoja O UZ mi- į d. S. Sheeve iš Bostono, kuri kalbės 
jaunuolių klausimu. Įžanga dykai!

Komitetas.
(4-6)

lawrenceTmass.
T-> t i • ’ i j A.L.D.L.D. 37-tos kuopos susirin-PagallOS, laivo dugnas pasie- kimas bus sekmadienį, 10 sausio, L.

Girdisi balsas panašus į I ų. KHube, 41 Berkeley St;, paprastu 
m j j • i i laiku. Visi nariai ateikit, nes yraI artum to nusigandęs, . labai svarbių reikalų aptarti. Buvu- 

‘ - i----- j si kuopos valdyba, atneškit knygas,
1 nes nauja valdyba užims vietą. At- 
j siveskit ir naujų narių. Nauja kuo

pos valdyba: brg. J. Šleivis, 80 Sun
set Ave., Methuen, finansų sekr. S.O geli būti Pcnkauskas, Sta. 12, Box 381, Law- 

• rencc, prot. sekr. V. Kralikauskas,
Sta. 12, Box 508, Lawrence, Iždinin
kas V. Zulzienė, 44 Walnut St., 

j mus'ir sunaikins, leisdami j vandenį spe-i MetS/' e,ula'la’ 209 
’ ’ 1 x---- —, Tail), pražūtis yra ne-I Šeštadienį, 9 sausio, bus didelis

Tčn o-olimo rlnvvi-i? Mna ho I koncertas, Rusų svetainėj, 287 Erv- • ^-4 g^HlJia Ciaiytl. Ivies oe- Į jng- Avė. Pradžia 7:30 vai. vaka- 
. . Pasigirdo dar du dideli sprogi- ; l-e. Pelnas skiriamas vedimui bylos 

JurOS atrodo, kaip kokis minų San- I lyvaus ir L. Choras, bus gerų artistų. 
Kas tai mm knmandiprians nnsės i Visi lietuviai darbininkai dalyvaukit.

kiti svarbūs reikalai.
Org. A. Ruseckas.

(4-5)

GREAT NECK, NL Y.
L.D.S. 24-ta kuopa rengia svarbias 

prakalbas sekmadienį, 10 sausio, Z. 
Straukos svetainėj, 139 Steamboat 
Rd. Pradžia 2-rą vai. po pietų. Kal
bės Dr. J. J. Kaškiaučius sveikatos 
klausimu. Jis patars, kaip darbinin
kai turi užsilaikyti. Taipgi kalbės 
E. N. Jeskevičiūtė, L.D.S. centro se
kretore. Ji aiškins svarbą, minėtos 
organizacijos ir kodėl darbininkai tu
ri stoti į L.D.S. Visi vietos ir apie- 
linkės lietuviai darbininkai dalyvau- 

šiose prakalbose. Įžanga dykai!
Rengėjai.

(4-6)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52-ra ir L.D.SA.

lietuviai darbininkai dalyvaukite

Iš viršaus priešas mus -pastebėjo, kaip I 
Kad dabar pasislėpti, nuo 

tai mes turime giliau nerti į jūrą.

(5-6)

PHĮLADĖiFhTaT^PA.
A.Ž.V. Draugijėlės > susirinkimas 

bus sekmadienį, 10 sausio, Rusų Na
me,- 995 N. 5th St., 41-tą vai. ryte. 
Visi -nariai dhlyvaukit.

Komisiją.
•'i.- • s (5iG)

YONKERS," „N. Y. , ’
A.L.D.L.D^ i-72-ros kuopos susirin- 

- , . - 1 . . - -i . - . v. .v. . v. . - . , • ! kimas bus sekinadienį, 10 sausio, patartum po ilgo atsiskyrimo, su i kaip dantų griežimas, reiškia, šioj vietoj j prastoj vietoj, io-tą vai. ryte, visi 
' ; nariai ateikit, turėsime išrinkti kuo-

rr . , .. . pos valdybą. Yra ir taip svarbiųKad tiktai nepa- reikalų aptarti, tat visi būkit laiku, 
nes po susirinkimui važiuosime į 
White Plains draugų parengimą.

Ig. Kariūnas.
(5-6)

CLEVĖLAN STOHIO
Penktadienį, 8 sausio, Ecclair 

Theatre, E. 76th St. ir St. Clair 
Ave., bus rodoma veikalas “Caro 
Nagaika.” Rodys dviem atmainom: 
7-9 vai. vakare. Lietuviai darbinin
kai, stengkitės pamatyti tą judį, ne
sigailėsi L.

Draugai Sov. Rusijos. 

cleveland7~6hio 
Svarbios Diskusijos

Sekmadienį, 10 sausio, Liet. Darb. 
svetainėj, 920 E. 79th St., įvyks 
svarbios diskusijos temoj “Komunis
tų Partija ir jos role klasių kovoj.” 

2-rą vai. po pietų. Visi 
“Laisvės” skaitytojai patys ateikit, ir 
pažįstamus atsiveskit, nes bus dis- 
kusuojama-kalbama apie svarbiausius 
darbininkų klausimus, ir jų klasės 
politinę organizaciją — Komunistų

Lietuviu Komfrakcija.

Taip, linkui mūsų skrenda kokia tai neži- i 
noma juoda musė. Bet jau už •minutės ne 
musė, o didelis vabalas, taip tai didelis va- binti. 
balas plaukia virš žvilgančių jūrų. J

•—Povandeninis laivas! — pasitikėdamas ! Naktis. Niekaip negaliu užmigti. i\emic- Pradžia 
pareiškė vyresnysis oficierius. j ga ir kiti jūreiviai, Zobovas pasakoja

—Pasinerti! —pasigirdo komandieriaus j jiems apie astronomiją. O Zeleikinas sa- 
balsas. Kaip pabaidytos katės visi jūrei-|vo:

—Et, tu su savo astronomija, pas mus Partiją.

Jau grįžtame atgal i savo prieplauką.
Nemie-

vjai puolėsi vidun Į laivą.
Į “Murenos” balasto kambarius jau vėl 

ūžia vanduo ir, su pagelba tam tikrų prie
taisų, kurie jai tarnauja, kaip žuviai spar
neliai, ji neria į vandenį. Plaukiame po 
Vandeniu, o komandierius tėmija per po
vandeninius žiūronus (periskopus), kas 
yra viršuje. Aš stoviu prie minų (torpe
dų) išplukdinimo aparatų.
N —Ant vienos pėdos sumažinti gilumą!— 
pasigirdo komandieriaus komanda.

—Taip, ant pėdos sumažinti gilumą!— 
atsakė gilumoje laivo valdytojas.

—Priekinius torpedų aparatus priruoš
ti šūviui!

—Taip. Aparatus priruošti šūviui,—at
sakė minų komandierius.
c Atidarome uždangus minų išplukdinimo 
aparatų, per juos girdisi vandens pliauškė
jimas.

Penzos gubernijoj merginos, tai merginos! 
—Gražios?
—Suprantama, mūsų merginos valstie

tiškos, nedidelės, duonpelnės. Pažiūrėk į 
ją—darbo mašina, o tiktai paliesk-—tai 
elektros sriovė,

—Bet, sako, kad jų be galo storos kojos/ 
—kas tai įkirto. •! • • ■) ■

i —O ką tu myli, ar SU ožkų kojomis, kaip 
miestų merginos? Taip, mūsų merginos 
tvirtai stovi ant žemės. Būdavo, pakol 
merginą į užkampį nusitrauki, visas pra-

Įtemptas laukimas tolimesnės komandos. 
Aš—vienas ratukas karo mašinos. Siela 
suspausta, kaip geležinėmis replėmis, ne-! 
mąstau, bet visu kūnu klausau komandos.

Staigiai ir aš pats ir visi kiti pritūpėme, 
o kažkurie net parpuolė; gi treti susirietė, 
tartunT^virš jų galvų kas tai metė akme
nį... Už laivo pasigirdo mums jau žinomi 
mirties balsai, panašūs į greitą kokį tai 
—“ko-ko-ko-ko!” Tai gręžia jūrų vandenį 
priešo mesta bomba, kurią paleido į mus. 
Ji tartum taip arti virš galvų gręžia, kad

10 sausio,

Yra svarbių 
aptarti, tat visi nariai daly- 

Atsiveskit ir naujų narių. 
Sekr. V. A. Norkus.
.(3-5)

Valstijos Darbininkiškų 
Organizacijų Apskričių 

Valdybų Atydai
. Delei* :daugelio dalykų apkalbėji
mo yra šaukiamas bendras posėdis 
Kompartijos Lietfrakcijos grupių at
stovų, A.L.D.L.D., L.D.S.A. ir I*D8 / 
apskričių valdybų Connecticut valsti / 
jos. Posėdis turės būt laikomas l(y 
d. sausio, 1932, Darb. kambariuose, 
774 Bank St., Waterbury, Conn., 1- 
mą vai. po pietų.—Valdybų nariai, 
bandykite nesivėluoti į posėdį, nes 
reikės galutinai sutvarkyt įvairius 
žiemos pavasario ir vasaros paren
gimus, bei prakalbų. maršrutus. 
Svarbiausiai, tai prisirengimas kovai 
už socialę bedarbiam apdraudą va
sario 4-tą dieną.

Org. Komitetų Sekr. V. V.
... (8-5)

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6-ta kuopa rengia lie

tuviškus šokius šeštadienį, 9 sausb, 
Liet. T. Namo didžiojoj svetainėj, 
kampas Vine ir Main Sts. Pradžia 
8-tą vai. vakare. Gera Club Royal 
Serenaders orkestrą grieš įvairūs 
šokius. Kviečiame visus atsilankyti 
ir pasilinksminti.

Komitetas.
(8-5)

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki

mas bus penktadienį, 8 sausio, Ku- 
bio svetainėj, 79 Jackson St., 7:36 
vai. vakare. šis susirinkimas bus 
metinis, todėl visos narės ateikit ir 
naujų narių atsiveskit.

Org. K. Stelmokienė.
(3-5)

Conn.

_________ ____„ ________ 17-
I ta kuopos rengia puikų teatrą sek- Į 
j madienį, 10 sausio, Draugijų sve- i 
j tainėj, 3302 Junction Ave. Pradžia 

7:30 vai. vakare. A.L.P. Meno Sa- i 
jungos 4-ta kuopa suloš komediją 
“Ant Rytojaus.” Dainuos Aido 
solistai ir duetai. Įžanga 25c. Kvie- I 
čiame visus atsilankyti ir pamatyti ; 
tą juokingą veikalą, kuris dar pirmu 
sykiu šiame mieste bus lošiamas.

Rengėjai.
(3-5)
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READING, PA.
A.L.D.L.D. 143-čia kuopa 

šokius šeštadienį, 9 sausio,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kui kitur dabartiniu JaiKu

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininku* 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH
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.darbininku,
KALENDORIUS

ISA GALE , 
P POLI TARIATE!
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CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22-ra kuopa rengia pa

silinksminimo vakarą sekmadienį, 10 
sausio, Liet. Darbininkų svetainei, 
920 E. 79th St. Pradžia 6:30 /ai. 
vakare. Kviečiame visus atsilankyt.

Pirmadiehio vakkrė, 11 d. ’sausio, 
bus. .C. L. P. .Draugijų Sąrišio (susi
rinkimas,- Liet. Darb! svetainėj. Visi 
delegatai dalyvaukit. Kadangi nėra 
priduota rfauĮd delegatų indresaj, tat 
specia^iį pdkvielimąi nebu$ siuntinėja
mi, ■' ■'

Antradienį, 12. sausio, bus metinis 
1 A.L.D.L.D. 22-ros kuopos' susirinki- 

!■
Bus išduoti metiniai rapor- 

ir svarstoma kiti svarbūs reika- 
Visi nariai, ateikit ii’ užsimokė- 

m’okesčius,
A. P. Baltrušaitis.

‘ (5-6)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S. 5-tos kuopos metinis susi

rinkimas bus pirmadienį, 11 sausio, 
1 Rusų Name, 995 N. 5th St., 8-tą vai. 
: vakare. Bus išduotas metinis ra-

kaitų apsipili. Reiškia, prakaite veido sa- mas Liet. Darb. svetainėj, 8-tą vai 
vo įgyk pasitenkinimą. .... "...... ’""4..... ......... .....

Kas tai skundžiasi, ' 
jau senai laiškų negauna, 
bariuose lošia šachmatus. Einu ant laivo 
denio, nieko nėra. Tiktai ant tiltelio du, 
eina savo sargybinių pareigas: vyresnysis 
oficierius Golubev ir laivo valdytojas Ma
zurin. Lipu ir aš ten, atsisėdu ant krašto.

—Nu ką, nenori miego, Vlasov?— klau-1vaidybos 
šia oficierius. i —

—Ant tyro oro norisi pabuvoti, jūsų! 
“blagorodija.”

—Geriau prisipažink atvirai, neramu
mas neleidžia miegoti. _ j sekmadienį, 10 sausio, Lietuvių

-—Pelė šiaudais gyvena, o ir tai mylėti tainėj, 29 Endicott st., io:3o
. v . . ... v rvr.A. Visi narini atpikr

vakare.
! i tai

kad nuo namiškių ląi-
Oficierių kam- klt

nori, o aš valgau duoną ir geriu kakao, 
tai kaip kitaip gali būti.

(Daugiau bus)

na,

kit

Sekr. S. Leščius.
(5-6)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio' Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
' ’ i sve-
10:30 vai. 

ryte. Visi nariai ateikit, bus renka
ma kuopos valdyba ir svarstoma kiti 
svarbūs reikalai. ‘ *

• - ‘ - - '■ ■ ■ J Organizatorius..
(4-5)

‘JI*

CaU

A.OILMAN

DAR TURIME 1,809 KOPIJŲ IŠPLATINIMUI
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS
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nius tik tiek reikalingas,! 
kad po jo priedanga litus ir 
dolerius gaudyt. Gaudyt gi 
vis sunkiau einasi, todėl Pu-I

j rickis kišeniams vaduotojų 
s u v a ž iavime skundžiasi: 
“Visuomenei Vilniaus 
simas nusibodęs.”

važiavimas bus šaukiamas va
saros metu.

Nutarta atsikreipti į “Lais
vę” ir “Vilnį,” kad būtų pa
lengvinta prenumeratų atnau
jinimas seniem skaitytojams, 
kaip A.L.D.L.D. nariams, taip 
ir kitiems, darbininkams, ku
rie negali pilnai atsinaujinti. 
Padarytas tarimas, kad visos 
A.L.D.L.D. kuopos išrinktų 
speciales spaudos komisijas ir 
jų bus reikalas pagelbėti dien
raščių skaitytojams. Kurie 
negali atsinaujinti, tai »A.L.D. 
L.D. kuopų komisijos praneš 
apie tai del dienraščių admi- 

girtas 217 kuopos prašalini- i nistracijų, kad būtų padaryti 
----------- -------- a r t-x t -r palengvinimai. Taipgi tos ko

misijos prižiūrės ir tai, nes vie 
tomis galinti užsimokėti, o ne
moka ir tokiu būdu skriaudžia 
mūsų dienraščius.

Vajus buvo gana sėkmin
gas, bet dar daugelis kuopų 
neprisiuntė narių duokles ir 
vardus, ir tokiu būdu negali
ma padaryti atskaitą. Ragi
namos visos kuopos tą padary
ti iki 15 d. sausio. Vajų už 
naujus narius reikia tęsti ir i 
ant toliaus. Centro Komite-1 
tas suteiks visiems naujiems 
nariams $3.00 vertės knygų 
iš senesnių laidų, kurie tiktai 
jų pageidaus.

Centro Komitetas ragina vi-

A. L. D. L. D. ŽINIOS
Iš Centro Komiteto 

Susirinkimo
A.L.D.L.D. II Apskričio konfe
renciją, nusinešė iždą, atlaike 
nelegalų konferenciją ir pasi
skelbė sauvališkai ir prieš- 
konstituciniai A.L.D.L.D. II 
apskričio komitetu, ir net A. 
L.D.L.D. Centro Komiteto vir
šininkais.

Užgirtas 52 kp. komisijos 
raportas ištyrime A.L.D.L.D. 
21 kuopos nesusipratimų. Už-j

Valdžia Perka 40,000,- 
000 Bušelių Kviečių, 
Kuriais Šers Gyvulius

A.L.D.L.D. Centro Komiteto 
už 1931 ir 1932 m.bendras po
sėdis įvyko 4 d. sausio, “Lais
vės” svetainėje. Dalyvavo 
kaip pereitų metų, taip ir 
1932 metų visi Centro Komite- Į 
to nariai. ‘ Išrinkta valdyba: 
pirmininko pareigas eis d. R.

• Mizara; Sekretoriaus — D.M. 
šolomskas ir iždininko J. J. 
Kaškiaučius.

Drg. R. Mizara plačiai ra
portavo apie A.L.D.L.D. Mas-,Juknio iš mūsų 
kvos kuopą ir taipgi Minsko eilių, 
lietuvius darbininkus, kurie i 
kuria ir ten mūsų organizaci-1 

\įos įkuopą. Sovietų Sąjungoje 
draugai mano, kad mes pri
valome daugiau leisti brošiū
rų įpienos klausimu, kad su-

mas įš A.L.D.L.D. eilių J. No- 
vogrudskio. Taipgi A.L.D.L. 
D. 51 kuopos prašalinimas J.

revoliucinių

A.L.D.L.D. Centro Komite- 
užtvirtino perorganizavi- 
A.L.D.L.D. 23 ir 84 kuo- 

Bus rokrotaši tiktai su 
draugais, kurie eina su 

Komitetu

tas
mą
PU-
tais
A.L.D.L.D. Centro

pažinti stambių knygų leidi- įr laikosi taisyklių. Tokiu bu
mą J Drg. V. Kapsukas ruo- ^u nesiskaito A.L.D.L.D. na
šia istoriją Sovietų Valdžios rįais A. Sakatauskas, J. DuĮ- 
Lietruvoje. Jis ją pabaigs del ]<is j. j. Dulkis, E. Kindaras 
1933 metų. įr šilis, kurie nepriėmė C. K.

mąJ Drg. V. Kapsukas

1933 metų.
Kiti C.K. nariai raportavo, persergėjimų, bet tęsė kontr- 

kad kontr-revoliucinė opozici- j revoliucinę politiką.
ja pasimojo skaldyti A.L.D.L. ; 'T
D., apie oportunistu žygius II sienų, ir nuo 84 kp. perorgani- 
ir VT apskričiuose ir keliose. zavimo nesiskaito A.L.D.L.D.

Bet A.L.D.L.D. eilės į nariais. <
į A.L.D.L.D. Centro Komite
tas užtvirtino A.L.D.L.D. II 
apskričio išrinktą komitetą iš 
draugų: Serbinas, A. Saka
lauskas, A. Gilman, G. Jami
son, M. Duobinis, A. Lideikie- 
nė ir J. Skiparius.

II Apskričio Komiteto val
dyboje yra sekmai draugai: 
organizatorium d. A. Gilman; 
328 Park Ave., Hoboken, N.

Jie sa
ve padėjo už organizacijos

kuopose.
tvirtai nusistatę su leninistine į 
Ceitro Komiteto linija ir ko- 
muristiniu judėjimu. Iš 
tuopų priešdarbininkiška 
zicija įtakos turėjo tik 8 kuo
pose. Oportunistai yra 
peracijoj ir jie grobia organi
zacijos iždus bei mindžioja po 
jojomis pamatines taisykles.

Disciplinos reikale padary
ta sekami tarimai: Išbraukta 
iŠ A.L.D.L.D. eilių Senas Vin- Į j.; susisiekimo sekretore d. A.

/ cas (Jakštys), jo duktė Eli
zabeth Jackson, A. G. Jatu- 
žienė ir A. Laurinavičius, ku
rie ne tiktai pabėgo iš A.L.D. 
L.D. VI apskričio ir neteisėtai 
užgrobė jo iždą, bet net save 
pasiskelbė to apskričio komi
tetu. Jiems buvo duota du 
persergėjimu ir reikalauta iki 
23 d. gruodžio liautis varinėti 
disorganizacijos darbą ir pasi
duoti A.L.D.L.D. taisyklėms, 
bet jie; j? uavė: Jtfe sabo- 
tažavo uisorganizavo A.L. 
D.L.D. darbus.

IŠbrąukta iš A.L.D.L.D. ei
lių : A. Matulis, Baltaitis, M. 
Grigas. K. Steponavičius, O. 
Cibulskienė ir M. Ragauskas, 
kurie avantiūristiškai apleido

202 
opo-

dės-

Lideikienė, 7 Orchard St., 
Great Neck, N. Y.; finansų 
raštininkas, d. J. Skiparius, 
285 Ave. A, Bayonne, N. J.; 
iždininko vietoj d. G. Jami
son, Livingston, N. J.

A.L.D.L.D. II apskričio kuo
pos ir nariai turėkite reikalą 
tik su šiais draugais, nes jie | 
yra išrinkti metinėje konferen- j 
cijoje, kur dalyvayo $1 dele- j 
gątas nuo 20 kuopų ir prisi-; 
laikant organizacijos taisyklių. 

Centro Komitetas paveda 
A.L.D.L.D. II apskričio komi-

narius pasi- • 
atpildžius tas 
padare mūsų

darbuoti, kad 
spragas, kurias 
organizacijoje kontr-revoliuci- 
nė opozicija. Į mūsų organi
zaciją dar daug proletarų mes 
galime gauti, šių metų vajus, 
nepaisant oportunistui sabota
žo, tą pilniausiai patvirtino. 
Vajuje už naujus narius turi 
būti orientuojamasi į proleta
rus, darbininkus, nes ši orga
nizacija nėra kokia bendrove, 
bet darbininkų organizacija.

Centro Komitetas ragina vi
sas A.L.D.L.D. kuopas .mpkėti 
narines duokles kuo veikiau
siai ir palaikyti nuolatinius

CLEVELAND, OHIO

“The Tsar’s Last” Judžiai
Sausių 8 ci., Eclair Teatre, 

76th ir St. Clair Streets 

bus rodoma judis
* CARO NAGAIKA”

Sis judis, kaip ir pirmiau 
buvę rodomi, yra gamintas 
Sovietų Sąjungoj. Pravartu 
visiem jį pamatyti—Rusijos 
liaudį kenčiant po caristine 
tvarka.

So v. Rusijos Dr-gų Kozn.

Rengia L. D. Progr. Kliubas

Nedėlioję, 10 d, Sausio (January), 1932

RJ4 HA M M M M M MIWMA MM

Washington. — Senatas 
nutarė nupirkti, iš Federa
tes Farmų Tarybos 40,000,- 
000 bušelių kviečių ir ati
duoti “kenčiantiems ameri
konams.” Tarybai bus už- į 
mokėta apie $16,000,000.

Kam tie kviečiai teks? Vi
sų pirma, juos išdalins Rau
donasis Kryžius. O jau aiš
ku, kad bedarbiams teks ar
ba labai mažai, arba; nieko. 
Valdžios šulai sako, kad 
5,000,000 bušelių; tuo jaus tu
ri būt sušerta gyvuliams 
“nuo karščių nukentėjusių 
farmerių”. Vadinasi, tegul j

krutamus paveikslus.' Visas 
šio parengimo pelnas eis 
šelpimui Kentucky valstijos 
streikuojančių mainierių. 
Jersey City lietuviai kvie
čiami dalyvauti ir paremti! 
kovojančius mainierius.

Biliūnai Rublių SSSR.
Liaudies Gerovei “Balsas”

klau-

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar- 

ir už 
kainą,

MASKVA.—Sovietų vald
žia 1932 metais išleis seka
mas sumas: 10,700,000,000 
rublių bus įvesta į pramo
nę, 4,300,000,000 į žemės 
ūkį, 3,300,000,000 rublių 
t r a nsportui, 3,300,000,000 
rublių gyvenamų namų sta
tymui, 9,200,000,000 
sveikatos ir mokslo 

bedarbiai badauja, o vald-įlams, 2,800,000,000 
žia šers gyvulius. I švietimui.

Biznieriai, Garsinki tęs 
“Laisvėje.

navimo 
žemą

va-

tiH pas

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway < *

SOUTH BOSTON, MASS.
Kesidcncija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W .

rubliu 
reika- 
rublių

Parengimas Kentucky Anglija Siunčia Indijon 
Mainierių Naudai 

a*

JERSEY CITY, N. J. — 
Sausio 91 d. Ukrainų Svetai
nėj, po num. 160 Mercer St. 
Darbininkų Tarptautinė Pa- 
gelba ruošia koncertą ir

PRAKALBOS IR BALIUS
Rengia A.L.D.L.D. 165 ir L.D.

S. A. 129 Kuopos

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

d. Sausio (January), 193210
tamprius ryšius su C. Komite- j SVETAINĖJE LINDEN HALL 
tu ir apskričių komitetais. Pla-’ . ... M ,
, • j tz u.^4. 4. • 1601 Wood Ave., Linden, N.J.tesms Centro Komiteto atsi- ’ ’
šaukimas tilps spaudoje ve- 
liau. ”

tetui sutvarkyti A.L.D.L.D. 77,1 
138 ir 231 kuopas. Nes šiose ' 
kuopose oportunistai laužo or- j 
ganizacijos taisykles, 
ponavičius i 
prašalinti iš mūsų eilių, tas 
turi būti persergėjimas ir tiem, 
kurie seka juos.

Brošiūra “Naujo 
ras” jau spaudoje, 
puošta daugeliu 
Kaina šios brošiūros 20 cen
tų, bet kuopos platinimui gaus 
ją perkant tik po 10 centų. 
Nutarta spausdinti jos 2,000 
egzempliorių daugiau, negu na 
riams reikia, tai yra platini
mui.

Nutarta, kad pirmoji kny
ga A.L.D.L.D. nariams už 1932 
metus būtų d. R. Mizaros i 
Sovietų Sąjungą. Jis ją jau 
ruošia.

Nutarta, pagal konstituciją 
1932 metais šaukti A.L.D.L.D. 
organizacijos suvažiavimą. Su-

Kariuomene
LONDON.— MacDonal- 

do valdžia skubiai siunčia 
daugiau kariuomenės į In
diją malšinimui liaudies.! 
Vien Anglijos spėkos šian-1 
dien Indijoj siekia 68,900 j 
oficierių ir kareivių. Tuo 
tarpu ta pati Anglija laiko 
po ginklu Indijoj pačių in- 
dusų armiją, iš 155,800 vyrų 
ir rezervų apie tiek pat. 
Apskaitoma, kad revoliuci
jos malšinimui Anglija šian
dien Indijoj turi iki .500,000 
ginkluotų spėkų.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

1439 Scuth 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje,* prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IK NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkišką
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai

D. M. Šolomskas.
A.L.D.L.D.- C. K. |Sękr 

46 Ten E
> ..Brooklyn

Kalbės Drg. A. BIMBA, 
“Laisvės” Redaktorius

Prakalbos prasidės 2:30 vai. 
po pietų

Ispanijos Valdžia
Nužudė 6 Darbininkus

Drg. Mizaros

Šokiai nuo 6:30 i Vai. Vakare; 
į Prakalbas Įžanga Veltui.

' Prakalbos
K. Ste-1 Tiktai sugrįžo iš Sovietų 

ir O_. Cibulskienė j Sąjungos d. Mizara. Jis 
ten buvo veik 3 mėnesius, 

’ aplankė didžiuosius miestus, 
- ?buvo fabrikuose, kasyklose,Karo Gaiš

Ji bus pa- matė žemės ūkius ir t. 1.j 
paveikslų. r~ - ‘ . —

TEATRAS KAROLIO TETA’ 
(CHARLEY’S AUNT) 

Įdomi Trijų Veiksmų Komedija.

Tai pirmas iš mūsų kalbėto- j 
jų, kuris nuvyko į SSSR, ir 
susipažino su darbininkų tė
vynės gyvavimu. Ką jis 
matė, kaip budavojamas so
cializmas, ką mano apie 
Ameriką Sovietų darbinin
kai ir daugelį kitų klausi-!

i’ MADRĮD.^-Mteste Arne- 
! do darbininkai streikuoja 
! prieš algų kapojimus. Taip 
Į vadinama Civile Gvardija 
į padarė puolimą ant strei- i 
i kieriu. Ant vietos šeši dar- 
bininkai nudėti, o 30 sužeis
ta. Tarpe sužeistųjų yra 

i viena motina, kuri tuo tar- 
! pu ant savo rankų laikė ku- 
' dikj.

Šita Civile Gvardija yra 
j naujosios buržuazujų-socia- 
jJistų valdžios įrankis. O 
litai ta pati gvardija, kuri 
Arekaltą darbininkų kraują

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trecių lubų, ėringam kambary—35c—

Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiŠka Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiderini ui veltui! 
MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARN1NKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakaro. Trys gariniai 
kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu. • < oifr-j*

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį- 

. nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, 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 automobį- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai 
i prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

' Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnins gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie-

Ekspertai instruktoriai. Už; liedavo laike karaliaus Al-i^t „ .v . I! ronso viešpatavimo. Res- 
Bus paminėjimas Lietuvos' Pubįikos \a,džia- kuri yra 

[Komunistu Partijos keturių lankose I
i sušaudė : koaliacijos, neperkeite Civi-

5 metai atgal kruvinieji fašis-'lė 
tai. O ir taip pasaulyje yra , 
daug svarbių įvykiųr karo pa-! 
vojus didelis, bedarbė vis pla- į 
čiau plečiasi, Sovietų Sąjungo-; 
je milžiniškas progresas. Po i

Drg. A. Bimba

anie niu išaiškins d. Mizara. Jam įvadų mirties, kuriuos
/ , ,, • 1 K mniol nirrol V.-Iįvinijau ✓prakalbo

LIETUVIŲ LAISVES SVETAINĖJE,
269-73 Second St, ...... **' "Elizabsth, N. J.

Duris atidarys 6-tą vai. vak., lošimas prasidės 
lygiai 7-tą valandą

Įžanga 50c. ypatai, vaikams 10c.

MM MM MM MM MM M M MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

buržujų-secialistų!niais 10 val- ryto iki 2 V:1L i’°
1 ’ NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL

228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.Gvardijos sąstato.rengiamos šiose 
I vietose.

Elizabeth, N. J.—Ketvir
tadienį, 7 d. sausio, 7:30 va

landą vakare. Atsibus Lie-, 
'tuviu Laisvės Svetainėje,! Pakalbu toje pačioje vietoje, ---------
! 269-73 — 2nd St. Į ’’V •okla1’ grlczlant gerai mu‘ I SAVO KIŠENIŲ VADUOT i

Paterson, N. J.—šeštadie-1 ' ' i SĄJUNGA I
nį, 9 d. sausio, 7:00 vai --------
kare. Svetainėje po num. 
59 Hoisman St. !

Great Neck, N. Y.—Sek-|

IŠ LIETUVOS A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

SĄJUNGA

imadienj, 10 d. sausio,1 2:00 j
i va! po pietų. Svetainėj 139 i 
Steamboat Rd.

; Pittston; Pa.—Pirmadienį, 
11 d. sausio, 7:00 vai. vaka
rė. Valinčiaus svetainėje,' 
51 Butler Alley.

Wilkes Barre, Pa.—Ant-

WHITE PLAINS,; N. Y.

KONCERTAS
TEATRAS IR ŠOKIAI 
Rengia Vietos Jaunuolių 

Choras
Nedalioje

įsikūrus' 
“Vilniui

ir dole-

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a H a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t ▼ in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

radienį, 12 d. sausio, 7:00 ‘10 Dienl» Sausio <Jan-> 1932
valandą vakare. Svetainė 
Union Hali, 12 E. Market 
St.

Scranton, Pa.—TreČiadie- 
i nį, 13 d, sausiu, 7:30 vai. va
kare. Horvich Bldg., 110 
West Market St., Providen
ce Sq.

Draugai, dalyvaukite pa
ltys ir atsiveskite savo pa
žįstamus. Išgirskite, kas 
dedasi darbininkų šalyje. ’ • » • ••

SILVER LAKE SCHOOL 
AUDITORIUM

Pradžia 3:30 Vai. po Pietų
Bus perstatyta komedija

“VARGŠAS TADAS”
-Po lošimui ir koncertui bus 

šokiai, kurie prasidės 7-tą vai. 
vakare ir tęsis iki 12-tąi va
landai.

Visus kviečia Rngčjai
v WW VW MM WW MW VW WW MM WW MM

I

Lietuvoj buvo 
draugija vardu: 
vaduot- sąjunga'’.

i gi tai yra litams
] riams gaudyt♦ patriotiškų
biznierių draugija. Specia
liai doleriams gaudyt ta 
draugija siuntė į Ameriką 
Biržišką. Kad ta draugija 
ne Vilniui vaduot, o "savo 
kišenių vaduot, rodo nors ir. 
tas faktas, kad ta draugija * 
75 procentus visų savo iš
laidų leidžia laikraščiui 
“Mūsų. Vilnius” leist ir mo
ka jo bendradarbiams augš- 
tus honorarus. Tik redak
torius į metus už straips
nius gauna 7000 litų (apie 
6% visų pajamų). Draugi
ja įąteigė “geležinį fondą”, 
bet iš jo niekas neišėjo, nes 
jį visą patriotai prarijo. Ir 
aplamai tai draugijai Vil-

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 3-8720

124

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ i

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near lat Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku ii mokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

liardyw**, •ntRiuywa*. en»tntymn», suprast elektriką ir maffnetitoą, Ir vailajrimą. 
Ir planą automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Mokytojais yra ž.ynofls ekspertai—-L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNA3 Ir kiti. 
Lsldiaaą (License) ir Diplomą gvarantuojams už mažą užraokestj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Uželraiymas Į mokyklą kiekvieną dieną nno • ryta 
Iki 0-tai valandai vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
121 E. 14th STREET' Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-404*



VIETINES ŽINIOS
darbavomės šios organizacijos

visi rūpestingai svarstė

pro-
Q

156

lo remti Kentucky mainierių stolių.
Be kitko, šiame susirinkimekovą.

XKoresp.

L.D.S. 14-tos kuopos meti-

SUSIRINKIMAI

kad •

PARDAVIMAI

Amalgameity Unijos Eilinių BROOKLYN LABOR LYCEUM
Nariu Mitingasdel fttagg 1-440

Telephone, Greenpoint t-2810

Pirma kuopa Lietuvių Dar-

Yonkers, N. Y.
231 Bedford Avenue

_o

MIRTYS - LAIDOTUVĖSDar-

kad
Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261

liiami

Sąjunga, ir tam 
padėta pagrindai 
sekmadienio kon-

NOTARY 
PUBLIC

mitingą ir persitikrinkite, jog 
kiekvienas darbininkas priva-

b lankos 
tat bus 
Centro 
dviems ’

bedarbių 
bus laiko- 
3882—3rd 
prie vasa-

JONO ARBA
PETRO ,

n 
iki 
iki

a

a

va-
Su
turi

Kainos po 
‘ , 10c ir 15c

ęj

<j 

o 
o

o

o

~O

o

v
cT

vie- 
dar-

vi
5

Sutrinkimas Įvyks po num. 
New Yorke.

kius laikui,r nes žmonės reika
lauja šiek tiek pasilinksmini- 

žino, kad kitų sriovių 
surengti 

balių, nes joms pasidaro nuo-

NEW YORK. — Pereitą pir- 
m a d i e n į, atidarant Ran d

Ilhalsamuoja Ir Laidoja numirusius 
ant visokią kapinių; pars arinio au
tomobilius ir karietai veselijottiB, 
krikitynoms ir pasivažuifijimamu.

Graborius
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIRBKTOBIUi

I ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad pas mane 
sipirksite.

smarkiai sumušė 
J. Feinbergą ir 
darbininkų organi- 
Robiną .

nal Relief-Darbininkų 
tautinis Šelpimas.

,.lllHII|.|ilWIIMni.|IIMIIHIIMIIHIIHIIklllHIIMIII.IIIMII!.|ll|.lll|.|lll.1in.i^m

tarimui. Nominacijos 
jau gauta iš Centro, 
nominuojama nauja 
valdyba sekantiems 
metams.

Bus labai didelis 
bet apie tai laik- 

Šokiams 
Va-

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

402 Metropolitan Aven 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. T.

Maspethe. Pradžia

PARSIDUODA Checker Taxi Cab. 
! Nauji tairai ir visa mašina geram 
j stovy. Pirmam kostumeriui parduo- 
l siu už žemą kainą. V. Pekulis, 180 
i Hope St., kampas Union Avė., Brook- 
jlyn, N. Y. (4v6)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus. .

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin

kimas bus penktadieni, 8 sausio, po 
No. 5407—69|h Lane, 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikahi aptarti.

Sekr. O. Cibulskienė.
(4-5)

i maršavimo į 
Washingtoną; tai buvo svar
bus raportas.

Valdyba.
• (4-5) j

ĮVAIRŪS LAIK-
I RODŽIAI NAU-
I

Į jaustos mados
Į Už PRIEINAMĄ

KAINĄ

l S. BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 50-tos kuopos susirinkimas 

bus penktadienį,' 8 sausio, : Hanover I 
Kliube, 738t—Jjth ’Avė., 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių treikalų aptarti.,

. ’ j Sekr. A. Bružas.
(5-6)

Tai
LIETUVIŲ

>• > IŠDIRBYSTfiS
Petras Naujokas a n * rSavininkes CIGARAI

šaukia Workers Internatio- drS- J- Jodeikis išdavė rapor- 
Tarpn tą iš alkanų ji]

Jisai taipgi kalbės 1 je E. Retikevičiūtės.
t.-.x----- Įžanga visiem dykai.

M. Stakov.
Sąryšio Sekretorius.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
ęas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
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.

I Neužmirškite ir Manęs 
į Dovanom ar patys sau norėda- į 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 

daiktų ži- ? 
pigiau nu- į

kiantysis pirmininkas grynai | visi nariai*, būtinai dalyvau- 
kapitalistinės ir fašistinės Na- Į šiame susirinkime, nes yra 
cionalės Piliečių Federacijos, ’ labai daug svarbių dalykų ap-

Gruodžio 20 d. 172-ra kuo- 
tucky mainierių. Apart pra- pa turėjo mėnesinį susirinki- 
kalbų, bus rodoma sovietiniai narių dalyvavo vidutiniš- 
paveikslai, atvaizduojanti, kai; visi rūpestingai svarstė 
kaip buvo Sovietuose apvaikš-| kuopos reikalus ir vienbalsiai

Puslapis šeštas Ketvirtad, Sausio 7, 1932

Masinis Mitingas Paminėjimui Nužudytų 
Lietuvoje Komunistų Vadų

Jau praėjo penki metai, kaip i bu susipažinti su padėtimi 
Lietuvos fašistinės valdžios j darbo žmonių klasės ir Sovie- 
budeliai nužudė Lietuvos dar- tų Respublikoj, šiuo klausi- 
bo žmonių klasės keturis va- mu kalbės drg. Mizara, kuris 
dus komunistus: Požėlą, Grei- tik ką sugrįžo iš Sovietų. Tad, 
fenbergerį, Giedrį ir Čiornį. ką drg. Mizara matė savo aki- 
žinoma, Lietuvos fašistinei i mis, jisai tą nupieš gyvu žo- 
valdžiai neužteko nužudyti tik i džiu.
keturis draugus, ji po to nu-1 Kaip apie Lietuvos darbi- 
žudė ir daugiau. Del ko Lie- į ninku padėtį, taip ir apie So- 
tuvos fašistinė valdžia daugelį vietų Respublikos darbininkų 
Lietuvos darbininkų vadų — padėtį visiem yra labai svar- 
komunistų išžudė ir dar pasi-. bu susipažinti. Todėl D. N.Y. 
rengus daugelį išžudyti? Su i D. O. Sąryšio Komitetas kvie- 
tuo klausimu labai svarbu su- į Čia visas ir visus darbininkus 
sipažinti visiem lietuviam dar- i 
bininkam. Todėl Didžiojo 
New Yorko Darbininkiškų Or
ganizacijų Sąryšio Komitetas 
ir rengia masinį mitingą pami
nėjimui nužudytų Lietuvos re
voliucinių vadų, ir kad susipa
žinus su tų draugų siekiais. 
Šiuo klausimu kalbės d. J., 
Siurba.
apie abelną Lietuvos ir jos ' 
darbininkų padėtį.

Mums taipgi yra labai svar-!

i be skirtumo pažiūrų bei įsiti
kinimų atsilankyti į šį masinį 
mitingą, sausio (January) 8 
d., šio penktadienio vakare, 
Grand Assembly svetainėj, 
Grand ir Havemeyer St., 
Brooklyn.,

Apart prakalbų, dar dainuos 
Aido-Lyros Choras vadovybė-

A. L. Darb. Literatūros 
Draugijos 1-mos Kuopos 
Susirinkimas Pirmadienį

L D. S. Pirmos Kuopos 
Metinis Susirinkimas

Mitingas Parėmimui Ky. 
| Angliakasių

—   - * —■ — ę-> -• *,

NEW YORK. — Sausio 8 d. ir pritarėjai, pereitais metais 
vakare, Star Casino svetainė- darbavomės šios organizacijos 
je, bus didelis masinis mitin- j naudai; o šiais 1932 metais 
gas, kuriame kalbės pasiunti- dar energingiau veikime.
niai nuo streikuojančių Ken- Gruodžio 20 d. 172-ra kuo- 
tucky mainierių. Apart pra- Pa turėjo mėnesinį susirinki-

del kad darbininkai' supranta 
šios organizacijos svarbą mū
sų judėjimui. .

Draugai, mes visi, veikėjai- LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

čiojama keturiolikos metų su
kaktuvės nuo revoliucijos; tai- 
po pat bus sceniški vaidini
mai ir kitokie turiningos 
gramos dalykai.

Galima tikrint, kad nei 
nas iš čionaitinių lietuvių

sutiko, nes pas mus nėra 
“Naujosios Klampynės” mū- 
čelninkų-renegatų; todėl vis
kas tvarkoj eina.

Susirinkime tapo nutarta i 
paaukot penkinę darbininkiš
kiems reikalams; $2.50 paskir- 

; “bren-i 
(?) ir tiek pat Darbiniu-!

bininkų neturi net supratimo, i ta lietuvių agitacijos
kaip Kentucky mainieriai buvo čiui“ ( n r

jr kų Apsigynimo fondui.
iv vcvvcv-.ui, iycvJ Toliąps, liko išrinkta komi-Į
O tą bado’siste-jsi.įa .surengimui Šokių, pasitai-

i •4 i • t I L, n n 1 n i Ir n i v-v za rz vxn rwi nn i’/vi Iz n

pavergti, terorizuojami
kaip ' jie turėjo badauti, kad 
ir dirbdami. <
mą. padėjo ten palaikyti Rau
donasis Kryžius. /

Skaitlingai važiuokite į tą 0 žino, L ....
draugijos nedrįsta

Fašistas Woll Kalbėjo 
Socialistų Mokykloje LD.S. 14-tos Kuopos 

Metinis Susirinkimas

I Taipgi* taisau visokius laikrod- < 
?žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
«Taigi kreipkitės pas mane, o aš I 
Į stengsiuosi’ pilnai patenkinti.

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų liftas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimą kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vaknre 

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

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT, LAUKUS, Fotogra
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-783 1
Geriausia Studija Hrooklųne. Ateikit l\i'.:ti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TEL. STAGG 

2-5043

Metinis susirinkimas A.L.D. 
L.D. pirmos kuopos bus laiko
mas ateinantį pirmadienį, sau
sio (January) 11 d., 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės“ svetainėje. 
Taigi yra laiko visiem nariam 
prisiruošti jame dalyvauti ir 
surasti naujų kandidatų į or
ganizaciją, atsivesti ir prira
šyti prie pirmos kuopos. Su
sirinkime išgirsite daug naujų 
svarbių dalykų, kas liečia ne 
tik pirmą kuopą, bet ir visą 
Literatūros Draugiją.

Sekr.

Naujas Streikas prieš 
Duonos Brangumą

šiandien, ketvirtadienio 
kare, Lietuvių Darbininkų 
sivienijimo pirma kuopa 
savo metinį susirinkimą “Lais
vės“ svetainėje; pradžia 8-tą 
valandą.

Susirinkime bus duodama 
metiniai kuopos raportai ir no
minuojama nauja Centro val
dyba dviem sekantiem metam. 
Iš to, draugai ir draugės, su
praskite, kaip yra svarbu kiek
vienam nariui dalyvauti šiame 
susirinkime, ypač nominuoti 

I tinkamus žmones į mūsų orga
nizacijos Centrą.

Be to, kiekvienas privalo 
ateiti ir užsimokėti duokles, 
kad neliktų suspenduotas.

Sekretorius.

Coney Islande laimėjus strei
ką už duonos nupiginimą, bu
vo per masinį mitingą nutar
ia paskelbt tokį streiką Brigh-; 
ton Beach’yj. Išrinkta eilinių ! 
stręikierių komitetas, kurio ' 
raštinė yra po num. 140 Nep
tune Ave. Streikierės ir strei- 
kieriai reikalauja numušt duo
nos kainą iki 5 centų svarui, 
taipgi nupigint įvairius pyra
gaičius.

Darbininkiškų Koresponden
tų ir Rašytojų Konferencija

Artimesni ryšiai bus sumegs- 
ti tarp įvairių tautų proletari
nių rašytojų ir korespondentą 
per konferenciją, kuri įvyks 
ateinantį sekmadienį, sausio 
10 d., 10:30 vai., Workers 
Centre, 35 East 12th St., tre
čiame aukšte, New Yorke. 
Konferenciją • šaukia John 
Reed Kliubas, darbininkiški 
Žydų rašytojai ir proletariniai 
vengrų korespondentai.

Konferencijoj bus daroma 
planai, kaip suorganizuot nau
jas grupes darbininkų kores
pondentų ir rašytojų tarp dau
gelio įvairių tautų, sujungt ją
sias bendrais ryšiais ir tuo bū
du .sudrūtinti visą literatinį 
Amerikos proletariato judėji
mą. geresnei kovai už darbi
ninkų klasės reikalus per spau
da.

. Toliaus ketinama sudaryt 
Darbininkiškų Rašytojų ir Ko
respondentų 
reikalui bus 

, per minimą 
ferenciją.

New Yorke, Brooklyne ir ar
timojoj New Jersey valstijos 
anielinkėj yra nemažai lietu
vių komunistinės spaudos ko
respondentų bei rašytojų. 
Kiekvienas privalo būti sek
madienio konferencijoj,
bininkiškos draugijos ir kuo
pos turėtų pasirūpint, 
bent jų oficialiai korespon
dentai dalyvautų toj konferen
cijoj, arba stačiai paskirti bei 
išrinkti savo korespondentus į 
konferenciją* •, ■.

Streikai už Rendu 
Nupiginimą

t

Bronxe eina streikai, 
priverst namų savininkus, 
1890 Unionport Rd. ir Burke 

| Ave.—223rd St., numušt ren- 
das 10 iki 15%. Įvairiose ki
tose Bronxo vietose šimtai 
darbininkų organizuojasi į na
mų komitetus ir randauninkų 
sąjungas kovai už rendų nupi
ginimą.

Upper Bronxo 
konferencijoj, kuri 

i ma sausio 17 d., 
Avė., prisirengimui
rio 4 d. bedarbių demonstra
cijų, dalyvaus ir atstovai strei- 
kierių, vedančių kovą 
kambarių nupiginimo .
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Schoolei savo žiemines pamo-• njs susirinkimas įvyks ketvirta 
kas, toj socialistų mokykloj i dienį, 7-ta diena sausio (Ja- 
kalbėjo specialiai pakviestas nuary),po‘numeriu 70-42 Link 
M. Woll, Amerikos Darbo Fe- Court> Maspethe. 
deracijos vice-prezidentas, vei- 7 :30 valanda vakare.

juodžiausias fašistas, priešas: 
bent kokios-klasinės darbiniu-Į 

| kų kovos ir priešininkas sočia-' 
I lės apdraudos, • kurios reika
lauja komunistai ir sulig kuria 
visiems bedarbiams turėtų būt 
mokama reguliarės pensijos iš 
valdžios ir kapitalistų iždų.

Tai tokį kbntr-revoliucionie- 
rių socialistai pasikvietė iškil
mingam atidarymui savo mo
kyklos, ir: tuom dar sykį priro- į 

dė savo artimiausią giminystę j 
su fašizmu.

Primušė Du Ekspreso 
Streiko Darbuotojus
Manufacturers Express Kom-- 

panija, 266 West 35th St., 
New Yorke, paskelbė, kad nė
ra darbo visiems tiems darbi
ninkams, kurie nesutinka nu- 
simušt algas. Tuomet kairio
ji Transporto Lyga iššaukė 
kompanijos darbininkus į 
streiką. Prieš streikierius bo
sai pastatė ginkluotus gengs- 
terius. Užvakar gengsteriai 
geležimis 
streikierį 
transporto 
zatorių A.

Šiandien, sausio 7 d.» 7:30 
v. vakare, yra šaukiamas visų 
Eilinių Narių Komitetų Amai- 

i ganrieitų rūbsiuvių unijos susi
rinkimas. Apart kitų dalykų, 
bus svarstoma amalgamacijos 
klausimas. Visi Eilinių Narių 

bininkų Susivienijimo Ameri-! Komitetų nariai raginami da- 
koj rengia, labai linksmą ya-1 lyvauti. 
karėlį su įvairiais pamargini-

bus dainų, įvairių lai- S3 East—3rd St 
o kepurip daugiaus

Darbininkių Susivienijimo 
Vakarėlis

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

mais 
mėjimų, 
už viską, 
“surprise, 
raštyj n e garsinsi m.
bus tikrai gera orkestrą, 
karėlis rengiamas naudai L. 
D.S.A. Pirmo Rajono. Todėl 
visi darbininkai ir darbinin
kės iš Pirmo Rajono ribų pri
valo atsilankyt į šį parengi
mą.

Vakarėlis bus ateinantį sek
madienį, sausio (January) 1,0 
d., “Laisvės“ svetainėje, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 6-tą vai.

Kviečia Rengėjos.

Antanas Mitkus, 46 metų, 
148—19th St., mirė sausio 5 
d. Bus palaidotas sausio 8 
d., šv. Jono kapinėse. Laido-j 
tuvių apeigomis rūpinasi gra-į 
borius J, .Garšva, .. . ' '.

1 Pbra eilučių iš mūsų koloni
jos. Nors biskį pervėlai, bet 
geriaus vėliau, negu niekados, 
—iš A.L.D.L.D. 172-ros kuo
pos veikimo.

Lapkričio 28 d. kuopa turė
jo balių, ir pasekmės neblo
gos. Nors publikos buvo ne- 
perdaugiausiai, bet visi pilni 
energijos, linksmūs ir smagiai 
laiką praleido, nepaisant be
darbės, kuri Yonkeryj siaučia 
gal labiau, negu kur kitur. Iš 
pradžių buvo manyta, gal rei
kės pridėti prie parengimo iš
laidų, bet pasirodė, jog ne tik 
nereikės pridėti, bet dar liko 
pelno $21.46. Labai ačiū vie
tiniams ir apielinkės draugam 
už- ątšilankymą ir mūsų pra
mogos parėmimą. Nėra rei
kalo Aiškinti, kbdei šis įparen
gimas buvo pasekmingas,—to-

X
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FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

INC

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 su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

I

MEDICIN. DAKTARAS

S. A EMI
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 6-7G97

Mdomis Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų949-959 Willoughby Ave,
Tek. Stagg 8849.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 

laiko sau už garbe 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. vakąre, per visą žiemos ser 
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 šis kliu
bas kiekviename savo parengime pa
tenkina atsilankiusius, todėl visus 
nuolankiai prašome’ ręmt šią suma
nytą pasilinksminimų pramogą, o 
mes esame tikri, kad kiekvienas at
silankęs bus užganėdintas.

Pasilinksminimuose ąrieš gera or
kestrą lietuviškys-angliškus šokius.

Nuoširdžiai visus užkviečia 
Parengimų Komisija.

P. S. Jei draugijos, kurios norėtų 
turėti savo parengimus by kurį šeš
tadienį Kliubo svetainėje ,tai Kliu
bas uęleis svetainę tokioms drau
gijoms. .
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MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BORIUS 

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

Mūsų ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ^ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONĄ^. NIEKAD NEMIEGA.
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MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDĄSAROV
200 Second Ave.

Tnrpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprafftamoB dienomis nao 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuc- 6 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclcf. ALGANQUIN 4-8294

jonas sr’y’s
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
rianis, kad perkėliau savo studiją

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SL, 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naudoj .vietoj 
stu d i jfcjdaug 
geriau įrengta, 
todėl pav tikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiaj.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT. PLATINĖTI 
“LAISVE

A. RADZEVIČIŲ’ 
GRABORIUS 
(UNDERTAEKR)

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 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

BIZNIERIAI GARŠINKIT
ĖS “LAISVĖJE

DEKAVOJU 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.
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