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Dviveidžio Rolė.
Minėkime Sukaktuves.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Worker*’ Daily)

Iše>na Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Milleris, dienraš- 
administratorius, 
289 rašo: 

gyvenime yra ir 
štai , kokiu dalykų, kurie jau
pereina visokius palaidumo ir 
bešališkumo rubežius. Pavyzd
žiui: Kada Chicagoje buvo S. 
L.A. Seimas ir kada progresy
viai delegatai buvo mušami, 
areštuojami ir kada jiems rei
kėjo kuodaugiausia revoliucinės 
ištvermės, tai mūsų “vadas”, 
Pruseika... po seimui į kelintą 
naktį, turi “svarbų” reikalą 
nueiti pas social fašistą K. G ūgį 
ir ten per visą naktį prie stiklo 
vyno juokus daryti iš Seime 
nukentėjusių draugų progresy
vių delegatų.

“Kas nuvedė L. 7
* socialfašistą K. Gugį? Kas gi į 

yra Gugis, ar jis nėra mūsų 
priešas ir ar jis i 
prie skaldymo galvų mūsų drau
gų delegatų? Ar ne SLA. iždi- Kuomet fašistams leidžia- 
ninkas K. Gugis darė skundus ma organizuotis ir skersti 

darbininkus, tai jos šumiji-
• mas prieš Hitlerį, kaipo as

menį, yra tik del svieto akių

Prūsija Grūmoja Hitle
riui Išdeportavimu j 

Austriją
Berlyn.—Prūsijos valdžia 

uždraudė Hitleriui, fašistų 
vadui, kalbėti per radio ir 
skelbti savo idėjas. Taip 
pat jam grumojama išde-j 
portavimu, kaipo “nepagei- 

I dalijamas ateivis.” Mat, Hit- 
Pruseiką pas | jerįg austras.
1 1 f f 1 f K n C? <T 1 i

Bet, žinoma, tai tiį< Pru- 
neprisidėjo sijos valdžios nudavimas, 

'kad ji kovoja prieš fašizmą.

ant mūsų delegatų Seime ir 
trynė rankas iš džiaugsmo, 
kuomet mūsų draugus fašistai 
ir policija terorizavo? Ar ne K. 
Gugis ir dabar
D.S.? Kokį reikalą renegatas L. 
Pruseika turėjo nueiti pas tą 1 
socialfašistą? O gal, kad su
tvirtinti mūsų veikimą, kad pa
sitarti, kaip mūsų LDS. auklėt 
ir kaip atmušti fašistų ir so- 
cialfašistų atakas? Kas būtų 
galėjęs manyti, kad toks “revo
liucionierius”, Pruseika eitų į 
priešo namus, kuomet kova yra ■ 
pačiam sūkuryje?

“Aš tėmijau, ką ir kada Pru
seika pasakys, prabils apie sa
vo f rentą K. Gugį. Maniau ' 
sau: juk jis turėjo už tikslą 
nueiti pas Gugį ir ką nors nuo 
mūsų priešų - išgauti. . . Bet, į 
antrą dieną Pruseika nieko ne
prisimindamas apie svečiavimą- 

, si pas ponus Gtrgius ir kad jam 
ten labai patiko, parašė: “Ka
zys Gugis, viso labo tik so
cialistų gražuolė.” šį Pruseikos 
gyrimą gali svietas suprasti 
kaip nori, bet aš suprantu, kai- j 
po atsilyginimą Gugiui už ska-Į 
nų gėrimą.”’

Ar begalima įsivaizdinti iš- 
davikiškesnė rolė? Neva veikė Į 
su mumis, bet slaptai dirbo su j 
priešais ir pardavinėjo mus. i SUŽVĖRĖJĘ FAŠISTINIAI

-------  POLICININKAI SUAREŠ
TAVO IR BJAURIAI LAZ
DA MUŠĖ NĖŠČIĄ MO

TERĮ
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r puola mūsų L. dūmimo.

Komunistų Judėjimas
Denmarke Auga

Copenhagen.— Denmar- 
ko valdžia yra socialparda- 
vikų rankose su Stauningu 
priešakyje. Lapkričio 30 d. 
Copenhagen šitam ponui 
socialistų partija sušaukė 
masinį susirinkimų. Suėjo 
tūkstančiai darbininkų. Ko
munistų kalbėtojai p'avo bal
sų ir taip pat jiems pritarė 
masė, jog Stauningas pasi
šaukė policija suardyti pa
tį susirinkimų. Minia dar
bininku dainuodama'“Inter
nacionalų” išmaršavo iš sve
tainės. '
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DARBININKAI NUGALĖJO POLICIJĄ IR 
MARŠAV0 MIESTO GATVĖSE

Orlaiviai Lėks 1,200 
Mylių per Valandą

ALKANŲJŲ MARŠAVIMO SVARBUS 
TARIMAS DEL TOLIMESNES a 

i KOVOS UŽ APDRAUDĄ “
Gruodžio 7 d. Nacionalis 

Alkanųjų Maršavimas Wa
shingtone priėmė svarbių 
rezoliucijų delei kovos už 
bedarbių apdrauda ir pašal
pų. Ta rezoliucija paskiria 
vasario 4 d., 1932 metų, kai
po visuotinos mobilizacijos 
dienų. Tai bus nacionalė 
bedarbių diena kovai prieš 
alkį.

Jau nuo dabar visos be- 
• darbių tarybos, visos darbi- 
j ninku organizacijos, o pir
moj vietoj Komunistų Par-

i

sija ir. Darbo Unijų Vieny
bės Lyga, pradeda ruoštis 
orie vasario 4 d. Mūsų pa
reiga tų dienų plačiai išpq- . ’ J 
puliarizuoti lietuvių darbi
ninkų tarpe. O mūsų visos 

.lietuvių darbininkų organi
zacijos turi prisidėti prie 
prisirengimo prie vasario 
4 d. Veikiausia miestuose 
bus šaukiamos organizaci
jų 
dėti _ __ _
kad visos lietuvių darbinin
kų organizacijos būtų jose 
atstovaujamos.

konferencijos. Turime 
didžiausias pastangas,

V alkai Išgelbėjo T rauki-1 Smetona Kruvinasis 
nj ir Gal 500 Gyvybių Pasilieka “Prezidento"

—t

» Martins . Ferry, Ohio.— i maršuotojai nusprendę ne-
Rer ištisus v dvyliką < metų <kliudyti Martins Ferry, kad 
čionai siautė bjauriausia re- jie nuvažiavę kitu keliu, 
akcia ir policija neleido jo- Bet darbininkai tam netikė- 
kius • darbininkų susirinki- jo. 
mus laikyti. Bet ši sykį, 
gruodžio 11 d., grįžtant išikuose pasirodo mieste. Po- 
W a s h Tngtono alkaniems! licija puola ant jų, kaip pa- 
maršuotojams, Martins Fe-Įsiutę žvėrys. Darbininkai 
rry darbininkai, po vadovy
be Komunistų Partijos, nus
prendė nugalėti valdžios 
spėkas ir laikyti demonstra
ciją. Per ištisas valandas, 
nepaisant šalto oro ir lie
taus, darbininkai rinkosi

Žeimelio punkto polici- vyriausioj gatvėje ir laukė
ninkas Liudas Tijūnėlis su maršuotojų. Visa policija 
policininku Jonu Slucku
sulaikė įtariamą' vagystėje 
pil. Oną Židonienę. Žido
nienė buvo nėščia ir juodu 

j lazda mušė, užėmę burną 
■ kad neišrėktų, versdami pri- 

Istorija dar nepasibaigia. I sipažinti.
Worcesteryje Bagočius ir visa j ’__________
fašistų šaika puola mūsų drau-l pER NEATSARGUMĄ 
gus, skundžia valdžiai musų į-------------- --- ------ ----------- -
naują organizaciją ir išplėšia iš 
rpūsų tenykščių draugų šimtus 
dolerių, tuo tarpu Brooklyne 
Pruseikos-Butkaus partijos sek
retorė tūla Kentrienė ir smar
kus jų darbuotojas Jankūnas, 
sušilę darbuojasi už Bagočiaus 

.ir Viniko kandidatūrą SLA.: 
rengia jam bąli ų-prakalbas, 
platina jų plakatus ir tt.

Klausykite, ar begali žmonės 
toliau eiti į suniekšejimą i

Paaiški dar štai kas. Kuo
met “Darbą” redaguot paėmė 
Jankauskas ir kuomet partija 
pasmerkė tą šlamštą ir uždrau
dė partijos nariams ką nors 
bendro su juo turėti, Pruseika 
slaptai rašinėjo į “Darbą”. Va
dinasi, ir čia viešai neva buvo 
Komunistų Partijoj ir už ją 
stojo, bet slaptai dirbo su jos 
atkakliais priešais.

Ir štai <maršuotojai. tro-

IŠ LIETUVOS apsupa trokus ir sveikina 
maršuotojus. Policija pa7 
leidžia darban buožes ir ga- 
zipe^ bombas. Viena bom
ba pataiko į troko “Wind
shield” ir sudaužo stiklą. 
Bet nė maršuotojai, nė dar
bininkai nesitraukia nuo sa
vo tikslo. Jie maršuoja gat
ve ir sulaužo policijos fron
tų. Demonstrantai išėjo lai
mėtojais!

Štai ką reiškia darbinin
kų vienybė po Komunistų

Visa policija 
buvo ant kojų. Ji turėjo 
ašarų bombų ir vienų kul- 
kasvaidį. Panašu buvo į 
prisirengimų karui. Kad 
s u vedžiojus darbininkus, 
valdžia paleido gandus, kad Partijos vadovybe.

PER NEATSARGUMĄ
■ PERŠOVĖ SAVO ŽMONĄ, 
O PATS NUSIŠOVĖ Iš IŠ

GĄSČIO

Lapkričio 19 d. apie 13 
vai. Raseinių valse.' Kaime
lių km. Juozas Rumšą per 
neatsargumą iššovė iš re
volverio ir sužeidė savo 
žmoną Viktoriją Rumšienę. 

toliau eiti į suniekšejimą jriPats Rumšą iŠ to išgąsčio 
pardavinėjimą darbininkų kla-1 išbėgo iŠ kambario ir ant 
sės reikalų ir viso komunistinio savo lauko krūmuose HUS1- 
judėjimo? šovė.

New York.—Profesorius 
Klemin tvirtina, kad neužil
go orlaiviai bus taip ištobu
linti, jog galės pasikelti 65,- 
000 pėdų į orų ir lėkti 1,- 
200 mylių per valanda.

Sovietų Sąjungoj

Iš Kauno pranešahia, J<ad 
Lietuvos prezidento rinki
mų sorkės pasibaigė. Žino
ma, £> m e t ona Kruvina- 

i “išrinktas”. Ir 
Yorko ir Jersey City iš dar- dar kaip “išrinktas”—vien- 
bo 6:35 vai. traukiniu. Už balsiai! Rinko taip vadi- 
dešimties minučių prieš' narni “elektoriai”, kurie bu- 
traukinio atėjimą, šeši “boi-' vo “išrinkti” lokalių vald- 
sai” pastebėjo, kad ties pat' žios tarybų. O tie “elekto- 
svičium bėgiai atsisukę ir Į riai” buvo tie patyš Smeto- 
per pėdą vienas nuo kito i nos agentai. Už ką gi kitą-^ 
nesusisiekia. Vaikai grei- jie balsuos, jei ne už savo 
tai nubėgo į policijos stotį “tėvą” ir budelį Smetoną, 
ir pranešė apie tai. Laiku ’ 
pribuvo pagelba ir trauki-1 
nys tapo sulaikytas.

Plainfield, N. J.—Gruod
žio 11 d. čionai galėjo ištik
ti baisi traukinio nelaimė 
ir žūti penki šimtai darbi
ninkų, kurie važiavo iš New i sis tapo

Donbasas.—Tik į vienų 
dienų 24 d., lapkričio Don- , 
baso anglies kasyklos sutei
kė 139,499 tonus anglies. 
Nuolatos pradukcijos kiekis 
didėja.

Stalingradas.— Traktorių 
gaminimo fabrikas jau pa
gamina į dienų 110 naujų 
traktorių. Jis eina prie to, 
kad į kiekvienas šešias mi
nutes laiko pagaminti nau
jų traktorių.

IŠ LIETUVOS

Dar ne visos kolonijos ren
giasi rfiinėti nužudymą Lietuvos 
Komunistų Partijos vadų. O 
penkių metų sukaktuves įvyks 
gruodžio 27 d. Apie tą laiką 
visur turėtų būt sušaukti dar
bininkų masiniai susirinkimai. 
Nebūtinai reikia jieškoti kalbė
tojų iš centrų tiems susirinki
mams. Patys vietos draugai gali 
pakalbėti apie tą svarbų įvykį, 
apie dabartines Lietuvos darbi-

Komunistų Balsai Auga, 
Socialdemokratų Smunka

Berlyn.—JBirkenfelde įvy
ko miesto valdžios rinkimai. 
Komunistų kandidatai gavo' 
2,983 balsus, o pirmesniuose 
rinkimuose teturėjo 2,303; 

_______________ socialdemokratai surinko 2,- 
njnkų ir valstiečių kovas ir pa- balsus, kuomet pirmeS-
Taginti Amerikos lietuvius dar- niuose rinkimuose -turėjo 
bininkus tas kovas remti. 3,719.z

Naikins Fabrikus, kad Patrone Streikuoja 
Du Šimtai Darbininkų

Paterson, N. J.—-Jau ke
turios savaitės streikuoja 

ir 
darbininkų iš Manhattan 
Shirt kompanijos dirbtuvės. 
Naujoji■■ Adatos Amatų >Uni- 
j a užmezgė ryšius su strei- 
kieriais ir pirmadienį, gruo
džio 14 i d., ryte, ruošiamas 
masinis pikietaVimas prie

“Atstatyti” Pramonę
Manchester, Anglija. —_ 

Anglijos audimo pramonės du šimtai darbininkių 
savininkai planuoja greitoj 
ateityje sunaikinti 100,000 
staklių su 10,000,000 špūlių, 
idant “atstatyti” Audimo 
pramonę; tai yra, idant pa
laikyti aūgštas audeklo kai
nas. Bet’tas reikš išmeti
mų ant visados tūkstančių dirbtuvės ant Rivėr St. 
audėjų. Tas, žinoma, nes
varbu nei darbdaviams, nei 
MacDonaldo valdžiai. Para
zitai darbininkų likimo -ne
paiso.

Leningradas.— Kandalas- 
koj pradėjo būdavoti rpilži- 
nišką alumino gaminimo fa
briką. Prie jo budavojimo 
dirbs iki 12,000 darbininkų. 
Tai bus vienas iš didžiųjų 
alumino gaminimo fabrikų.

—:----------------- .
Toyarkoyę.hr’, Kaganoyi- 

čio anglies > srįtyje ; palei
sta darban trys naujos ka
syklos. Ten ąnglieą yra 
apie 7 milionai torįų, į me
tus laiko įjos suteiks iki 
200,000 tonų anglies.

Leningradas.-— Fabrikas 
“Krąsnaja Zvezda” pradėjo 
minti prie traktorių daržo
vių sodinimo mašinas. Jos 

, bus didesnės už .pirmiau ga-
šešių pabėgusiu kalinių, po-į mintas ir galės sodinti 6 ei

les nuo karto.

Tris Nužudė, o Tris 
Suėmė Gyvus ir Nužudys

Leavenworth, Kan.-— Iš

Melionas už Karo Skolų; 
Peržiūrėjimą |

•».* •»

Washington.— .Jungtinių’’ 
Valstijų iždininkas ponas-

KO ŽIŪRI TARNAUTOJŲ1 Mellon užginčija leidžiamus 
PROFSĄJUNGA'? 1 gandus, būk Amerika sto» 

-------- janti už panaikinimų karo 
Kaune veikia tarnautojų skolų. Tokio plano Hoove; 

profsąjunga. Ji save laiko rio valdžia neremsianti. Bęį 
i kairiaja, bet jos veikimas Mellon sako, kad jis sutin- 
ligšiol buvo labiau artimas j ka, jog karo skolos būtų 
socialfašistinėms profsąjun- peržiūrėtos ir pertvarkyto^* 
goms, negu revoliucinėms.Į ------------ ' i?
jei kildavo konfliktai tarp Studentų Reikalavimus 
krautuvių tarnautojų ir jų uqL!~ AhnalA 
savininkų, tai profsąjunga | vaiozia Hnnere • 
vieton to, kad rimtai susi- Nanking.— Chiang Kai-
rūpint krautuvių tarnauto- sheko valdžia nusprendus 
jų kova del jų būvio pageri- su studentais nesiskaityti, 
mimo, jieškodavo būdų, kaip Jų visi reikalavimai atmesti 
likviduot atskirus konflik- ir jų demonstracijos slopi-., 
tus. Ir ėjo prie tų konflik- narnos. Bet studentų brūz
tų likvidavimo ne kovos ke-' dėjimas plečiasi ir pritrau- 
liu, o susitarimų su savinin- kia prie savęs mases darbu
kais. ; Ir aplamai tarnauto- ninku.
jų profsąjungai reikėtų ge
rai susirūpinti krautuvių 
tarnauto jų i kova. Krautu
vių tarnautojų darbo sąly
gos nepakenčiamos. Darbo 
diena dažnai tęsiasi iki 15 
valandų, tarnautojai dažnai 
visai neturi nei vienos tik
ros poilsio dienos. Darbo 
užmokestis irgi žemas. Tar
nautojų profsąjunga turėtų 
išdirbti kolektyvę tarnau
tojų sutartį su krautuvių septynių valandų, gal būt 

j savininkais, kuri nustatytų įvestas tarnautojų pakeiti* 
septynių valandų, gal būt 
nos dienos poilsį kas savai- 

Naujo tę, pilną atlyginimą už šven
tadienius, darbo užmokesčio 
n a d i dinimą, uždraudimą

Maskva.—Sovietai pasky
rė 1932 m. miesto komu

nikacijos reikalams 120 mi- 
lionų rublių ir 270 mil rūbe
lių del budavojimo. Bu£ 
del Maskvos pagaminta 796 
nauji gatvekariai, 500 busų, 
1,200 motorinių trokų, 500 
taksių ir 57 kilometrų gat- 
vekarių bėgių.

■4 T

Maskva.—Caristinej Ru-
sijoj 1913 metais, buvo paga- licija tris nušovė, o tris su
minta per metus už 70 mi- emg gyVUs. Tie dabar vei-

Dabar Sovietų yald- kiaušiai bus sudeginti elekt-
lionų rublių žemės ūkio ma
šinų.
Žia šiemet į 10 mėnesių pa- ros kedėje. Gi kalėjimo už-

N ižni-Novgorod.— 
miesto būdavo j imui jau iš
leista 20 milionų rublių. Ba

gamino žemės ūkio mašinų . , 1 . v r . . k j bar tam reikalui vėl paskir- krautuvių savininkams at- 
117 244 milinnnc imKh’ii Vi«n VeiZUa, KUrį Kaliniai DUVO . 09 m:iinnai viihlin Kfa. etai, v* fawitirtmiw kn »waLta 22 milionai rublių. Na-už 344 jnilionus rublių. Vien - i
šiemet padirbo 106 naujos i pasigrobę, atimtas gyvas, mai užims 200,000 ketur- 
rūšies mašinas. bet sužeistas. kampių metrų plotų.

statyt tarnautojus be prof- 
šųjūngų sutikimo. Ten, kur 
krautuvė atidaryta ilgiau

mas. Profsąjungos parei
ga šaukt krautuvių tarnau-* 
tojų pasitarimus, ir tuose 
pasitarimuose svarstyti ko
vos reikalingumą ir kovos 
reikalavimus. Jei profsą
junga to nedarys, tarnauto
jai į ją žiūrės, kaip į jiems 
nereikalingą.

7 * i
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Susivienijimas yrądarbi
ninkų organizacija pilnoj to 
žodžio, prasmėj. 'SLA.. or
ganizaciją fašistai ir social- 
fašistai naudoja savo prieš
ei a r bininkiškai, reakcinei 
politikai, o Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, po va
dovyste klasiniai sąmonin
gų darbininkų, laikosi dar
bininkiškos politikos.

Tatai lietuviai darbinin
kai mato. Už tai jie stoja 
į Lietuvių Darbininkų 
sivienijimą.

Su-

• ■  ---------------------------f ■ ■ ---------- 1------------------------------------- --------------’ r" I   ——; .    -j  ■ 11 ■■ Mm-W-VMMMW*■M>M«■■MB M■MMMMHM•MMMMM■

Įlrganizacijoms ir Delegatams, DalyvavusiemsRen/(7> uetuvi, D«Ai- ty rašo, Kaa uarsves SKaity- -j įw«. -i . «y ■ . ,V1 A , Į ninku Judėjimo Vienybes ir
tojams siuntinėja “Klampynę”, droj Michigan Vaistuos Lietuviu Darbmmkiskų Organiza- 

’.   cijy Konferencijoj, Lapkričio 15 d., 1931 m., Detroit, Mich.skąitytojai nežino; kas juos ap
Rūpina ta kontr-revoliucine me 
džįaga. A. Matulevičius iš Iš- i u V ( ■; -/r-;
kauskas laksto po stubas ir jieš- KONĘERĘNęiJOJ PRIIMTOJ
ko jai prenumeratų. Stebėtis’ 
reikia iš to Iškausko. Po “Lai
svės ” suvažiavimo pasmerkė 
juos, apie jį Pruseika-Butkus 
savo pirmame “Buletine” rašė: 
“M. J. Iškauskas. . . tai-jis sykiu 
su Liutkum ir H ermanu-Purviu 
buvo užgrobę Literatūros Draib- 
gijos iždą ir net buvo tų uzur
patorių
bar matote jis jau 
Veikėjas.

REZOLIUCIJOS IR TARIMAI
1) Bedarbės Klausimu:

Kadangi bedarbės galo ne
simato, bet priešingai, ekono
minis krizis kas dieną eina 
platyn. Ir kadangi bedar
biai negali tikėties gauti jokios

Oportunizmo Klausimu
Konferencija p r i p a ž įsta, 

ikad laimėjimui tų visų virš iš- 
. dėstytų kovų, darbininkams

vaikučių grupes po jų globa, reikalinga didžiausia vienybė, 
jungti prie Jaunųjų Pionierių Mes taipgi pripažįstam, 
tarptautinėse o r g anizacijose. 
Kur dar nėra vaikučių organi
zacijos, šios konferencijos de
legatų .pareiga yra pirmuti
niame savo draugijos susirinki-

Brutališkai Elgiasi su 
Bedarbiais Lietuvoj

“Lietuvos Žinios” Japkri-i 
čio 28 d.. laidoj rašo:

“Kam tenka dažniau turė
ti ręikalų su taikos teismais, 
tas galėjo pastebėti, kaip 
kasdien policija atvaro areš
tuotą tai vieną, tai kitą 
žmogų. Tokio žmogaus rū
bai ir veidas liudija apie 
nepavydėtiną jo būklę.

Nemažas jų skaičius yra; 
kaltinami Baud. Statuto 
274 str., t. y. už valkatavi
mą, arba kitaip sakant, už 
tai, kad jie neturi darbo; 
amato, verslo ir nuolatinės 
gyvenimo vietos.

Už tokį “nusikaltimą” 
baudžiama kalėjimu. Tekc 
girdėti, kaip jie klausinėja
mi aiškinasi:

'■ •

“Neturiu— sako darbo 
nes jo negaunu. Neturit 
gyvenamosios vietos, nes 
neturiu lėšų butui—pasto
gei pasisamdyti. Klaidžio
ju (jei norite—valkatauju) 
ne iš pajunkime ar nenoro 
dirbti, bet del to, kad netu
riu kur pasidėti.”

_Tokp nelaimingasią nu-, 
baustas paprastai nesfskūn-l 
džia. Tuojau eina kalėji- 
man atlikti bausmę. Baus
mę atlikęs ir išėjęs iš kalė
jimo sienų vėl susitinka su 
tomis pačiomis sąlygomis, vėl 
jis atsiduria konflikte su 
minėtu įstatymo straipsniu 
ir vėl—policija, teismas, ka
lėjimas. Ir taip atsitinka 
su tuo pačiu žmogum po ke
letą ar kelioliką kartų.

.. ,§u kokia baime ir siel- 
vartų jis prašosi nesiųsti jo 
kalėjiman pirmą kartą. Bet 
tas pats žmogus siunčiamas 
kalėjiman trečią, ketvirtą 
kartą—jau nereiškia jokio 
noro išvengti kalėjimo: ta-

centro nariu! ” O da- 
geras ir 

_ Oportunistai niekina 
tuos draugus, kurie buvo1 pada
rę klaidų ir/j'as atitaisė, eina 
vėl Su Komunistų Partija, bet į 
savo tarpą sutelkia visčkius ele
mentus, kas tiktai eina prieš 
komunistus—-pas juos vietą ras, 
atleis griekus ir užmirš savo 
pirmesnes koliones.

Drg. A. Sereika iš Rocheste- 
rio sako; kad pas juos visi dar
bininkai kietai nusistatę su ko
munistais, nors komunistų ir 
nedaug, bet siriipatikų didelis 
rątas. Pruseika Itada ten šlau- 
žiojb, pereitą metą, tai bijojosi 
susitikti su senais mūsų veikė
jais. Kas gauną “Klampynę”, 
tai tiktai piktinasi jos kontr-re- 
voliuciniu veidu. z

Drg. J. Alenskas ir A. Venc- 
lavišius iš Kanados rašo: “Mes 
jau gavome p. Pruseikos 
“Klampynės” 2 numerius ir pa
matėme, kas tai per muzika.
Tai priešų laikraštis, tą sakom jimą ir abelną bloginimą dar
ines, tą sako ir kiti darbininkai. 
Pruseika savo gaires pasuko 
tiesiog pas fašistus., “Laisvės” 
skaitytojai gavo ne tiktai tą 
šlamštą, bot ir Pruseikos atsi
šaukimus, kad jie' užsirašytų jo 
gazietą, bet jis. čįa tiek naudos 
turės, kiek yra iš ožio pieno. 
Mes buržuazijos klapčiuko ne- 
remsime. Ir mes šaukiamės; ;į 
darbininkus, kurie darį^ipa su 
Pruseika, atsimeskite įnijid jo, 
ir gįauskite savo eiles ,]jo Revo
liucine tarptautine vėliayąi • 

“Jau aišku, kad.Pruaqikaį‘ 
apeina darbininkų reikalai, bet 
buržuazijos, jo idėjos • yra' buL 
žuazijos idėjos, jo vėliava,1 tai 
buržuazijos vėliava. Nors mums 
ir sunku verstis šiame ekonomi- 

v ; niamę krizyje, vistiek mudu au-
žmonems atimta balsas. ikojame po $1.00 Agitacijos 

Lietuvoj viešpatauja at- į Fondui 1 revoliuciniam darbui, 
ka-d' Lietuvių Darbininkų įvira fašistinė diktatūra.

pašalpos iš fabrikantų ii’ vai- me kelti tą klausimą ir daryti 
džios, jeigu jie to patys neišsi- žingsnius organizaviinui vaiku- 
kovos, dėlto ši Konferencija ėių po globa Jaunųjų Komuni- 
ragina visus lietuvius bedar- SW Lygos. Ku^ randasi suau-

SLA.1 nariu

“Prie kiekvienos progos 
SLA. veikėjai šaukia, kad 
/eikia dėti visas pastangas 
padidinimui 
skaičiaus ii* pritraukimui
prie SLA. kuodaugiausia 
nagimių lietuvių. Dėti vi
sas pastangas—lengva pa
sakyti ir visi žinome, kad 
galimos pastangos dedamos 
Susivienijimo auginimui na
ciais. Pildomoji 
skelbia naujų narių prira
šinėjimui konkursus, net su

orgą- 
rašo:

Kas Rinks Fašistinį 
Prezidentą Lietuvoj

Smetoninių fašistų 
nas “Lietuvos Aidas”

“Ypatingieji prezidentui 
rinkti atstovai—iš viso 118, 
bus renkami valsčių, miestų 
ir apskričių tarybų, narių, irI AVllį VOVA Mlį, 11.CVX «Ll£ . 4<L

ia yna asmenų? kurie, dalyyau-

?ana pelningu atlyginimu ba’|Są
dūmi tų tarybų • posėdžiuo
se, turi juose sprendžiamąjį
' * M , "

irgamzatoriams už jų dar- 
)ą. Visi daugiau konstruk
tyviu darbu besirūpinanti 
SLA. apskričiai tokius pa
nūs konkursus skelbia. Vi
ii veiklieji SLA. organizato- 
■įąi su dideliu pasišventimu 
lirba prirašymui naujų na- 
•ių prie Susivienijimo. S.L. 
A. organe “Tėvynėje” vi
suomet pilna paraginimų 
ucr reikalu. Visi ir visuo- 
net pirmoje vietoje stato 
čiagimių* lietuvių organiza
vimo reikalą. O vis tik tos 
visos pastangos neduoda 
reikiamų davinių.”

Kuomet fašistai negali 
gauti naujų narių į savo 
kontroliuojamą organizaci
ją, tai tuo pačiu sykiu Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimas puikiai auga; jis gau- itų teisę balsuoti, kad turė- 
na naujų narių, jis gauna; tų teisę balsubti dvarponiai, 
daug jaunimo— čiagimių i fabrikantai, kunigai ir kito- 
j aunu jų lietuvių darbinin- kie parazitai. Bet darbo 
ku.

Kpdel taip yra? Todėl,

Taipgi, smetoniniu fašis
tų pakalikai, kurie sudaro 
miestų, valsčių ir apskričių 
tarybas, išrinks fašistinius 
rinkikus rinkimui preziden
to. Šimtas aštuoniolika fa
šistų rinkikų išrinks prezi
dentą. Sulig paskelbto rin
kimų įstatymo, 20 rinkikų 
turi teisę pasiūlyti vieną 
kandidatą į prezidentus. 
Kadangi rinkikai' bus fašis
tai ir fašistų pakalikai, tai 
aišku, kokius kandidatus jie 
nominuos. Aišku, kad fa
šistas bus išrinktas - prezi
dentu :

Fašistai,'žinb, kad jie ne
turi įtakos masėse^ Už tai 
jie? taip i sudaro rinkimus, 
kad tik jų ištikimieji ture-

bius dėties prie Bedarbių Ta
rybų, , ir kartu su Jųtų tautų 

’darbininkais darbuotięs dęliai 
išgavimo, fųojautinės ..pašaipus, 
ir bedąrbjams, apdrąudos.Kon
ferencija taipgi , ragina, kad 
trumpoje ateityje turi būti si£ 
šaukti bendri bedarbių susirin
kimai, ir be atidėliojimo orga
nizuojami lokaliniai skyriai, 
surišant juos■ su jau esančiais 
kitų tautų,1 Bedarbių Tarybų 
skyriais.
2) Algų Kapojimu ir 

Klausimu.
Kadangi pastaraisiais

šiais Amerikos darbininkų al
gos yra' nežmoniškai kapoja
mos. Ir kadangi kapitalistų 
klasės godumui nesimato galo, į 
koliai iir dar dirbantieji dar
bininkai nebus priversti tiesiog 
badauti. Užtai ši Konferenci
ja ragina visus lietuvius darbi
ninkus kovoti prieš algų kapo-

gesnio jaunimo organizacijos, 
dėti pastangas įtraukimui jų į 
Labor Sports Union ir Young 
Cammunist League.

(6) Kovos prieš Karą 
Klausimu

kad 
toji vienybė tegali būti vien tik 
po pilna Jungtinių Amerikos 
Valstijų Komunistu Partijos 
vadovybe. Kadangi aštrėjanti 
klasių kova kasdien vis dides
nes mases darbininkų sutrau
kia į Komunistų Partiją ir re
voliucines unija.
buvusieji lietuvių darbininkų 
judėjimo vadai:
Butkus ir Strazdas išėjo prieš 
Komunistų Partiją ir įvairiais 
būdais ardo darbininkų vieny
bę, puldami ne tik atskirus mū
sų judėjimo vadus, bet Komu
nistų Partiją, ir Trečiąjį Inter
nacionalą, Už tai ši konferen
ciją perspėja,, visus, Amerikos 
lietuvius darbininkus nesiduo-

Ir kadangi

Prūseika,

Kadangi visi pastarųjų sa- lietuvius aarmmnkus nesiduo- 
vaijčių įvykiai, kaip' tai: J’apo- j t1 save . suvedžioti, ir neturėti

mėne-

bo sąlygų. Ta kova turi būti 
vedama per revoliucines uni- 
jaš, P° vadovybe Darbo U- 
nijų Vienybės Lygos ir Komu
nistų Partijos. Automobilių in
dustrijos darbininkai, kurie su
daro didžiumą šios valstijos 
darbininkų, turi dėties į Auto 
Workers Union.
- 3) * Ateivių Teisių Gynimo, i i,

iii jos įsiveržimas į Mandžūriją, 
Jungtinių. Valstijų ir Tautų 
Lygos manevrai tuom klausi
mu, Hųoverio-Morgano slapta 
sutartis su Francijos imperia
listų atstovu Lavai ir Italijos 
fašistų atstovu Grandį parodo, 
kad kasdien imperialistai atvi
rai rengiasi prie karo prieš So
vietų Sąjungą. Mes delegatai, 
susirinkę Michigan valstijos 
lietuvių darbininkiškų organi- 

f*zacijų konferencijoje, ragina
me visas darbininkų organiza
cijas ir kiekvieną darbininką 
stoti į kovą po Komunistų Par
tijos vadovybe prieš gręsiantį 
imperialistinį karą. Kad su
jungus visas darbininkiškas 
spėkas, ištikus imperialistiniam 
karui paversti tą karą į dar
bininkų klesos revoliucinę ko
vą sunaikinimui kapitalizmo.

nieko bendro su darbininkų 
klasės išdavikais: Pruseika, 
Butku ir Strazdu.

P. S. ši pastaroji rezoliucija 
priimta 55-kiais balsais prieš 
4-ris. Kitos visos rezoliucijos 
priimtos vienbalsiai. Taipgi 
priimta protesto rezoliucija 
prieš Pontiac miešto valdžią 
už persekiojimą bedarbių, Ala- 
bamos gubernatoriui del pa- 
liuosavimo 9-nių jaunuolių pa
smerktų mirtin, Calįfornijos 
gubernatoriui, reikalaujant pa- 
liuosuoti Tom Mooney ir War- 
reir K. Billings, ir Jungtinių 
Valstijų valdžiai, reikalaujant 
paliuosuoti visus politinius ka
linius.

Rezoliucijų Komisija:
J. Vasiliauskas,
J. K.; Alvinas, 

’A. Johikienė.

■ Kadangi Amerikos j yajdan- 
čjdji klasįėį visįU įjųžinjū pųolaj

Lawrence, Mass., A.LD.L.D. Kuopoje Padarytas 
• f i - Sveikas Pertvarliyrtas

DARBININKŲ ATSILIEPIMAI
Oportunistai siuntinėja savo 

“Klampynę” del visų “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojų, nes jie, 
besirengdami prie savo kontr
revoliucinių žygių, pasiglemžė 
tų laiknašČių skaitytojų antra
šus.

, ,v . . Daugelis darbininkų siunčia
da JIS, rodos, grįžta į savo ■ mums atsiliepimus apie opor- 
nuolatinį bustą, į vienintelę ; tunistų-renegatų “Klampynę.” 
jam dar likusią pastogę.” *Drg. C. Strauss iš W. Va. rašo: 

m • • • . • “Atydžiai seku visas kovas. TikTaigj, vietoj aprūpintu reikia stebėtis, kokie niekšai, 
badaujančius, suvai gusius, ■ kajp prusejka buvo mūsų eilė- 
pastogės neturinčius bedar-'se< Aišku, kad jis ne dabar 
bius, fašistiniai valdonai į virto tokiu, jis jau nuo senai

del fondo kovai prieš renegatą 
Pruseika ir jo artimus palaiky
tojus.”

Iš visur darbininkai kores
pondencijose ir laiškuose t.pąs- 

i merkia mūsų judėjimo skaldy-
_ . Philadelphijos apielin-

Vienam streike ko vingieji
ąteiyįai darbjnįnkai yra pir
miausiai puolami ir depo.rtųo- 
jąmi. Vž'r ‘tai $i Koniėte’ncij’a 
griežtai pasmerkia tokį val
džios persekiojimą ateivių dar
bininkų,.-ir pilnai užgiria Ną- 
ęionalį Ateivių Gynimo Komi
tetą ir pasižada' jo darbuotę 
rėmti visais galiniais budais,

i Mes taipgi pasmerkianti per
leistą Mich. valstijos, legisla- i Skaityta'atsišaukimo lapelis 
turo j Ateivių Registravimo Bi- dėlei minėjimo penkių metų

j liAWRENCF, ;Wss.t-Cruo- 
d į į buvo iąi^ąujkt^ ąiv 

^arbininkų, Literatūros. Drau
gijoj 37-tos kuopos, į kurį ne
mažai narių atsilankė. . .

Organizatoriui atidarius su
sirinkimą, užklausta, ar nesi
randa naujų narių prisirašyt 
prie A.L.D.L.D., kur ir prisi
rašė devyni, nariai, užsimokė
dami įstojimą Ir metines duo- 
kles.

riui> t J International Labor
Defense Lietuvos Komu- 
iųštų^a^ai $5/ Priešfaši- J 
šiinio Susivienijimo sekreto
riaus J. H. Weiss’o išduota, 
rugpjūčio 28 d., 1931 m., kvi
tą No. 382 liudija šitaip: “Pri
imta nuo A. C. Kaupin, 80 
Sunset Ave., Lawrence, Mass., 
auka Maple Park Bendrovės 
—penki 'doleriai.” ' Ir per 
Priešfašistinio Susi vienijimo 
Komitetu tie penki doleriai bu
vo ne į Agitacijos Fondą per
vesti, bet Lietuvos draugams

Redakcija.)
tūrių mūsų draugų Lietuvoj dyba 1932 metams. Išrinkta 
ir kas link priesfasistimo vei- jorganizatorius Jonas šleivis; 
kimo kuris nutarta remt! v‘so-| finansų raštininkas Stasys 
kiais.būdaus. |Penkauskas; kasierė V. Zulie-

Taipgi buvo skaitytos blan-' knygius J. čiulada; kores- 
kns iš. Centro kas link knnnns I__ t o

kauskas, V. Kralikauskas.
Buvo pakelta klausimas kas 

link kuopos darbuotės, kur 
daug draugų 'daro užmetimus, 
kad ši 37-ta kuopa einanti su 
prūseikiniais, arba su skloka. 
Paduota raštiškas pasiūlymas 
parašyti tuo klausimu rezoliu
cija. Po trumpo apsvarstymo 
buvo leista • per balsus. Už 
rezoliuciją balsavo 19, prieš 
4; o jkiti susilaikė. Per tą re- 
zoliucįiją; (kuri jau išspausdin- 

Laisvėj” gruodžio 12 d.—

sir i n kimas Amerikos’ Liętuviųr

naliai pravarė tarimą paauko- tojus.
ti tam darbininkų priešų laik- kej Bendaravičiai ir šimanskai

Susirinkime su Senais Vincais bandė sude- .................. . .
moralizuoti mūsų eiles, ir bandė i Pasmerkia, ir išreiškia protes-

raščiui pinigus.
jie nuolatos puola ir niekina

lių, ir raginame lietuvius dar- sukaktuvių nuo sušaudymo ke- pasiųsti.—“L.
bininkus, kuomet tas Bilius į- 
eis į galę nei vienam nesire- 
gistruoti. Konferencija taipgi

A.L.D.L.D. Centro Komitetą ir kontr-revoliucinį žygį paslėp- Detioito majoio ir jo
---- ■ n -- J -j-., administracijos vartojamą tak- t. po lojaliskumo musų judeji- tik diskriminavime a^eiviUr 

kur atsikreipusių ateiviQ į 
“Welfare” skyrių pašalpos 
adresai ir kitos informacijos 
yra perduodamos imigracijos 
valdininkams, ir to pasekmėje 
jau šimtai bedarbių ateivių bu
vo išdeportuota.

Komunistų Partiją. Jeigu ne 
tokia Gaškauskienė, tai mūsų 
kuopa būtų galėjus pasidarbuo-l 
ti vajaus metu ir taip paremti 
judėjimą, bet ji kenkia. A.L.D. 
L.D. CK. turėtų atkreipti dau
giau atydos į mūsų kuopą.”

Drg. Ramanauskas iš Phila- 
delphijos, A.L.D.L.D. 6 Apsk. 
finansų sekretorius, praneša, 
kad oportunistai Senas Vincas,

administracijos vartojamą tak-

brutališkai juos persekioja/buvo bjąurus niekšas, tik slėpė- į Bendaravičius, šimanskas ir Ą.
’kalėiiman. Kuomet'sk ‘ Dabar drasko judėjimą, į. G. .Jatužienė nei nemano grą-’kalėjiman. - Kuomet»si» * ’ 

bedarbiai ir jū šeimynos ba
dauja, 'tai visokie parazitai 
fabrikantai, dvarponiai, ku 
nitai, vyskupai ir fašiįti ! 
niai valdonai puikiai gyve
ni kelia orgijas, baliavoja.' 

Tik nutrenkę nuo savo 
sprando parazitus, Lietuvos 
aarbo žmonės galės žmoniš
kai gyventi.

Amerikos lietuviai darbi- 
niekai privalo remti Lietu
vos revoliucinį darbininkų 
judėjimą, Lietuvos Komu
nistų Partiją, kuri vadovau
ja Lietuvos’darbininkų ko
vą $riėš išnaudbtojus 
vergėjus.

pa

*Msipažįsia, kad S.L.A. 
fašistams Nevyksta

§LA. organas “Tėvynė” 
No. 50 pagaliau atvirai pa
sako, kad nežiūrint visokių

pasekmių nėra. Girdi:

purvina veikiančius drdugus, 
:enkia kovai prieš,-kapitalistus 
r faktiškai juos remia;. Gaila, 

;cad jąrn pavyko dalį darbihin- 
tų ‘suklaidinti, bet aiškų, kad 

; ’enegatams galas ateis? - •
“Kada priešai taip puola re

zoliucinį judėjimą ir labiausia 
Komunistų Partiją, tai aš sutei
giu garbės žodį/ kad dėsiu vi
jas pastangas ir jų atsakymui 
Thimase {sutversiu A.L.D.L.D. 
kuopą, šalin darbininkų skal- 
lytojus! Lai gyvuoja Komunis- 
:ų Partija ir Komunistų Inter- 
lacionalas’ šalin jų kontr-revo- 
iucinis laikraštis!” - <

Drg. J. M. Karbonas iš Lo
veli, Mass, rašo, kad pąs juos 
visi draugai kietai nusistatę už 
Komuništų Partiją ir komunis
tinį judėjimą. Gauname naujų 
larių į mūsų organizaciją it 
iarbininkai piktinasi kontr-re- 
voliucine “Klampyne.”',

Drg. A. Paukštys iŠ Hunting
ton, ;N. Y., rašo: “Keletas, as
menų tempia mūsų A.L.D.L.D. 
kuopą į priešdarbininkišką ba
lą. Du asmenys atkalbinėję? na
rius, kad nemokėtų ALDLD., 
o paskui pasimokėjo ir maši-

mui vėliava, bet 6 Apskričio j 
konferencijoj nusimaskavo, o! 
ypatingai juo veidas paaiškėjo 
užgrobiant apskričio iždą.

Ponia Jatužienė buvo prisiun
tusi net kelis laiškus į Centro 
Komitetą su pasižadėjimu ir 
pasiteisinimais, būk ji nėnusųks 
apskričio nei vieno cento. O 
ką ji.gali pasakyti dabar? Nu
sinešė $157.48. Kur pasiteisi
nimas? Ji susilauks proletaria
to minių teismo. Organizacija 
delta nežus, bet. ji pasįlįks juo
da-iki grabo lentos, kaijpo finąn^ 
sine organizacijos nįškria.ųdė- 

j ja, už jos tą žygį
Sehąs Vincas, BendaHyfcm^,; 
Šimanskas ir artimi jūį basėkėrį

1 Bendaravičiuš ir yjmąiisKtiš 
jau ; išmesti iš A.L.D.lM1 ė&m. 
Jatužienei buvo įsakyta sugrą
žinti iždą iki 1 d. gruodžio. Ji 
tą nepadarė.. Aiškus dalykas,- 

j kad jai vietos nebus revoliūci- 
‘kavimas”, taį lygus žygis va-mių darbininkų tarpė. '••Sęnąs

1 Vincas prisiuntė pu^vihiaūsią 
A.L.D.L.D. Centro komitetui 
Mišką. t Jis eina fašistų keliu, 
jis mano juo vesti ir A.L.D.L. 
D. 15 kp. narius, bet apsirinka.

■ • • D. M-. 'šolomskas.
Už-

veikimų. Nutarta išpildyt ir 
pasiųst į Centrą.

Buvo užklausta valdybos, 
kaip stovi kuopos nariai. Pra
nešta, kad šiais metais yra už
simokėję 30 narių, o 12 dap 
neužsimokėję. Nutarta, kaip 
galima, kalbint tuos narius,

4) Lietuvos Darbininkų ir Vai- .užsimokėtu., ' • « i 9 Iirr Ir I OncH-n ftnnnnn v»nr<stiecių Judėjimo Rėmimo
Klausimu ?

kos iš. Centro kas link kuopos pondentai: J. čiulada, S. Pen-

žintį A.L.D.L.D. iždą, Jie jį 
pasigrobė, kaip koki, vilkai, ir. 
paaukavo savo “Klampynei”, o 
darbininkų apgavimui, ir , toli- j
rhesmam. su vešioj tarnų , po ke
lis dolerius numetė,, ir, mūsų. įs-; 
taigoms. Kam? Tam, kad.pa-i 
"šįirodyti: ve ir mes remiame 
Komunistų Partiją. Komunis-. 
tų Partija ir jokia revoliucinė 
įstaiga vogtų pinigų neima, ne
paisant ant kiek jai parama 
reikalinga. Jie ..nori ' papirkti 
revoliucinį judėjimą. Tokis “au-

Kadangi;'šį, metą sueina'■ 
m ('tai nuo nužudymo 4 - j-ių Lie
tuvos darbiriinkįų; GietU
rio, Greifenbergerio, ’ Požėlos 
įr jpį^rnioį Ir patogi, Li^tųvps: 
fa^is^nė.^ valdžiai dąr į m itabat; 
(iį)ši)i;aųją peršokėjusi ^ir žu- 
dž(usl 7 (tarbininkųį j ir ; valstier: 
ciū^$ š Už tai' ši< Kontėrencija 
prišįžada remti lįetuyop^ dar- 
bin.ii'ikų'. Ir valstiečių kbvaš ,ųž 
nuvertimą Smetonos fasi^t'iįiės

Buvo užklausta finansų raš
tininko ar pasiųsti pinigai į 
apskritį už 1931 metus'. Pra
tiesė,. kad nesiuntė*—laukė, kol 
visiAąriai ūzsimpkės. ’ Nutar-I. ttT .. a.„ ...
tax kaūjkuo'greičiausia jiasiųsr . gruodžio d.
tų tuos narius, ku. ĮRed-UW‘ atšaukiama pir--
rfcužsirpokėję.'. ' Kąsierius ‘Iš- 

; va^taVęs į kitą miesįą/ tai ne
galimą įbuvę. ąųžįitotį, kiek pi
nigų randasi' kąsčj ; spėjamą, 
kad > apie $3, dar ’|en . rajidasi. 
PrutaMą; raštininkas ii'^i ne- 
ątsitanl(ė >ą§irinkimą; mat, 
taš žmogelis tai vargšas <Jone-

rifeMžsimokėję.' vKąsierius 'Iš
'» V */ '■ .. I • 1*1 ♦» ė i 4 . K

giui, kuris,, pašauktas teisman, 
norėtų pasidalinti pinigais su 
teisėju, kad jis neteistų vagį 
už vagystę.

Drg. A. Serbentą iš Worces
ter praneša,,,kad, ten Pruseikos 
prakalbose nedalyvavo nei 60 
žmonių. Apgavimui darbinin
kų gyrėsi, kad jis yra komu
nistas, o tuom pačiu kartu nie
kino komunistus ir Komunistų 
Partiją. . _ / • . ’

Komunistų frakcijos vakarie
nėje dalyvavo apie 250 draugų 
ir draugių, kąlbėjo d. Karsonas 
ir įrodinėjo oportunistų kontr
revoliucinių žygių blėdingumą.

KULIĄMA 'MAŠINA
MUŠĖ VAIKĄ...

-- ---- w
! Lapkričio 19 d. 13. i Lapkričio 19 d. 13 vai. 
Taujėnų valse. Meįdainių 
kaimo pil.r Juozo Šidlausko 
sūnus Bronius, 13 nietų am
žiaus, per neatsargumą pa
kliuvo į kuliamą mašiną ir 
mirtinai buvo užmuštas.

valdžios. ' Mes taipgi f raginame lis—-jam v^f ilogi.
Amerikos lietuvius darbiniu- ; Aptarta apskričio reikalai, 
kus prie . gyvesnio. veikimo 
Priešfašistiniame K o m i t et e, 
it. aiatinkamav pa'minpti pen* 
kių mėtų sukaktuves nuo nu
žudymo keturių viršminėtų 
Lietuvos darbininkų vadų. 
Taipgi paremti finansiniai Lie
tuvos ^Komunistų Partiją jos 
kovoje prieš fašizmą.
(5) Jaunuplių Organizavimo 

Klausimu
Ateities žiedo Vaikų Drau

gijėlės negalėjo duoti tinka
mų pas'ekhiių., kadangi jūs bu
vo vedamos tautine papėde. 
Už tai ši konferencija ragina 
visas lietuvių - darbininkiškas 
organizacijas, g y v u o jančias

taip.i pat ir Centro kas link 
knygų ’ leidiihoį visi sutiko su 
Centro Kqipiteto patvarkymu. 

: > Buvai; pakeltas klaūaimas 
kas link, pinigų, kur Maple 
Parko Bendrovė yra aukojus 
Lietuvos politiniams kaliniams i 
$5, o “Laisvės” apskaitose til- i 
po, kad Agitacijos Fondan. : į 
Po ilgo apsvarstymo palikta, 
kaip yra. “Laisvė,” .matyda
ma, kur didesnis reikalas, ten 
paskyrė.

(Padiškinimas: Kam auko
tojai! skiria pinigus, tam jie 
yra ir .pervedami; “Laisvė” jų 
savotiškai neperskirsto. “Lai
svės” knygose pažymėta: 
“August 17, 1931, Maple Par-

:miaus , vArdu šios kuopos pa- 
darytos;rezoliucijos prieš “Lai
svės”' ir Lietuvių Komunistų 
Centro. Biuro užimtą poziciją, 
kur tope pirmesnėse rezoliuci
jose buvo reikalaujama šaukti 
antras' “LAisvės” šėrininkų su
važiavimas ir t. t. Dabar pri
imtoj“ .rezoliucijoj yra pilnai 
užginama dabartinė “Laisvės” 
ir Lietuvių Komunistų Centro 
Biuro pozicija ir griežtai pa
smerkiama sklokininkai ir jų 
leidžiama “Naujoji Gadynė.”

V. Kralikauskas, 
J. Čiulada,
S. Penkauskas.

Streikuoja Francijos 
Uosto Darbininkai t

ko Bendrovė—Daily Worke-1 totis.

St. Nazaire, Francija.-— 
Gruodžio 11 d. išėjo į strei
ką 5,300 uosto darbininkų 
prieš, paskelbtą algų nuka- 
pojimą. Streikas ketina plė- « *

u
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(Vietoj kalbos d. M i žaros p ra-Į 
nešimą Maskvoj 9-XI-š.m. iš-Į 
klausius).

'šokiems ten oportunizmams, 
'žinoma, reik dar kreipti do- 
;mę, kokie dar darbininkai— 
i ar iš viršūnių, pav.,. gerai ap- 

aristokratai” ar
eiliniai darbininkai.

Turiu domėj ve ką: tą “man- mokamieji, 
dagumą” kas del “avinėlio ne- paprasti, 
kalčiausio,” q išties “vilko ant.1 Prisieina remtis aut antrųjų, 
asfalto,”—Prūseikos prašalini- Podraug galima būt užklau- 
mo; klausimą kas del tų uolai- sti, kas daroma bedarbių taiv 

i, pe? Matyt, kad labai mažai 
„ . ___ .O lietuvių

keletą sveikinimo žodžių. I ko pasielgimo su negrais, kurį i darbininkų bedarbių yra de- 
baltuoju šovini/.-Išimtys tūkstančių.

Dabar kas del darbkorų. 
! Šiame klausime draugai ame
rikiečiai stovi

I nm negu kibtis su draugu mingų 400 lietuvių komunistų 
Mizaru “į krūtis”, leiskite man |<as cje] negirdėtai besarmatis- kas teveikiama, 
tarti

Draugo Mizaros asmenyje aš j 
savo, ir artimų draugų vardu, 
sveikinu Amerikos revoliucinius f 
lietuvius darbininkus ir drau-Į 
gus menininkus. Mes savo ei- ku 
lėse retai teišvystarrų atsakomus | mus : I 
Amerikos darbuotojus ir akis įninku, koks nuošimtis lietuvių 
akin retai su jais pasikalbam, i komunistų tarpe; kiek darbi- 
pasitariam, pasibaram. O pa- ninku korespondentų, kaip lai- 
sikalbėti, pasitarti ir, galop, kosi baltrušąitininkai 
pasibarti, kaip matyt, yra labai .ių santikiai su vabalais-prūsęi- Į 
ir labai apie ką.

Tiesa, aš, lietuvių dirvoj, jau 
pradedu net atsilikti. Sovietų, kyti. 
partiniam ir kitam darbe įsi- '

7 drg. 1 1 
išklausęs, ’ra atsakė 

kos nesą-,
įvykių amerikiečių tarpe įvyko! 

Dabar kas del drg. Mizaros! 
pranešimo. Mane šis praneši-; 
mas, ypač antroji “lietuviškoji”' 
dalis (aplamai apie I 
Amerikos 
mes žinome neprastai) 
suįdomino, 
patenkino, 
pranešimo ydos, čia ir tasai ne-' 
pasitenkinimas ar net ir 
mauda, kas link draugų ameri- į 
kiečių kai kurių tokių iškrypi-; reiškimo 
mų, tokių faktų, kurie tarsi Į džiaugti, 
šlapia mazgote per veidą būtų bininkaf 
palietę.

kitaip, kaip
“*’i” pavadinti negalima, kas
del knygų leidimo ir t. t. ir t.t. 1

Aš draugui Mizarai raščiu- j
uždaviau keturis . klausi-' gos nesimato. Suvis

raušęs aš tik dabar, 
Mizards pranešimą i 
sužinojau, kokių tik dalykų ir

Neikiek neatmesdami šalin 
ir ne neigdami komunistinio 
darbo lietuvių darbininkų tar
pe šios ir ąrtimos rytdienos 
reikalu, mes visi, o draugai 
amerikiečiai ypač privalo ne
užmiršti poryt dienos reikalų. 
Paaiškinu.

štai drg. Mizara sako, kad 
Amerikoj esą apie milionas 
lietuvių ar buvusių Lietuvos 
gyventojų (žydų ir kt.). Ar

ti. Kritika nuo viršaus iki apa
čios ir nuo apačios iki viršaus, 
neatsižvelgiant ypatų.

3. Vadovauti ir vesti dar-f” 
:bą tarp bedarbių.

4. Tikrai, o ne ant popieros 
sudaryt darb. korespondentų 

I kadrus ir reikalaut nuo jų, kad 
■rašytų iš įmonių (darbaviečių)

savikritikoS, matyt, privengda
ma ar kitais sumetimais—tą 
vietą išbraukė: Suvis nėra 
ko gėdintis,-kartais, ir nuoma
vo priešų, šio to pasimokinti.

Pereitų laikų “Laisvę’’ ir 
“Vilnį,” reik • atvirai pasakyti, 
mes čia, Sov. Sąjungoj, suvis 
neskaitydavOm ir tik iš -man
dagumo ją pavartydavom. 
Įžanginiai^ politiniai, ypač 
“prūseikiniai” s t r a i p s n i. ai, 

j mums nereikalingi, nes mes 
iškaitome anksčiau ir geresnius

‘Tzvies- 
ir k.) del visokių nuo- 
ir vakarų tuo mažiau į 

galvą, skauda. Likdavos ’
i vienas

ne be reikalo perdėm šaukia
mi “amerikoniškais” komunis
tais. Draugų- amerikiečių pa
reiga (o tai jų galioj!) šį ne
tikusi, maųo nuomone, užgau
nantį pravardžiavimą, nuo sa
vęs nuimti; nuimti, žinoma, ne 
protestuojant, o to užsitarnau
jant.

Kas del knygų leidimo pas gyvenimo, o ne apie vakarus, 
amerikiečius yra didelės gali
mybės (ir jie daug atliko), i 

teisinga ta skaitlinė ar perdė-Įbet jie ęistemačiai atsilieka .
j nuo gyvenimo, taip ant 10-15 '

susirinkimus ir t. t. L
5. Literatūros leidiniai pri- / ■ 

valo būt aktuale, nepasenėju- 
šia tema. Nevengti nedideliiT 

metų. Pav., tik -pereitais me-'brošiūrų agitacinio turinio, 
tais išleido, rods, aplamai kai-1 • 6. Be jokio susimylėjimo ve- 
bant, neblogą knygą Barbuso jsti kovą su nukrypimais parti- 
“Ugnyj.” , šią knygą, savo lai-Į joj, dabartniu laiku pirmoj ei- - 
ku skaitė ir gyrė pats Lėni- Ičj su renegatu Prūseika ir Z 

Inas. Bet juk reikia neužmiršt, [kompanija, 
jkad dabar yra-jau daugel kitų.Į 

Kaip tik Lietuva taps Euro-; knygų, kurios vaizdiną ne p ra-Į 
, Tyčia paė

miau Barbusą, nes, tai viena • 
iš tinkamiausių knygų. ?~ 

, . ra ’ko jau -kalbėti apie ištisą 
>. įietųvųj ,ejję j^itų,!kupos yra vien spin- 

--------------c r) r i . '"T >'t|u papuošalu., [ ■ ' . ■ 
pradės grižti’ ‘į Lietuvą. - ^To1 Į U

Kalbant1 apie knygas,' vaiz-

ta, netaip jau svarbu. Svar
bu tai, kad Amerikoj randas 
lietuvių, pirmoj eilėj, darbinin
kų masės, kurios nuo Lietuvos

.laikraščius (“Pravdą, 
v7 etoj—pažan- tija” 

neti- tikiu 1 ,u [nėra izoliuotos, o gali artimoj 
, tj J .. 'ateityj Lietuvą užtvenkti. Ko- kitas^ ętiaipsnelis (ko- cje] ajį aĮ, gajį a'įsj_

va su.klasiniais priėsais ir p.) 
—va ir viskas. ' „

I ; , ( , -------- x-  ---------- . — - — ----------- jjYiityįįų, IXUX1VZO v <n

Kaip ir apie ką konkrečiai pos Sovietų Sąjungų nariu, -(jo Į ©itį„ , o, .dabartį., 
Įrašyt dąybkorąips—Ttai atskiro .tai įvyks, greičiausia, anksčiau, 

kokk; bet n str.aipsrpo ręikaląs. , Kaip ir negu tas pats atsitiks ir su ui-,>SU KUO susipese, KOKS lieuivis i . : r v j“ '.T'-1 <. u,.n Lnnifalidiim Amprik‘1'1 I• - • .............................. | \ Įapię jk;ą ;rasyti, draugai ąmeni- tm-Kapitansune Apiei i kay, i
Anie visus šiuos dalvkus reikė i kibiai, greičiausia, zįųo, tik [greičiausia Ididelės ; Įietųvų 
Apie visus sulos dc y s ike ■ £ stebėtis kad tai nevykdi- [darbininkų rr faųmeriųtų rašyti* mažiausiai, smulkio^-1 ■>."“■■’/jų J L- ‘

rnidėmic kur nors ehrnni I na gyvenimai!. As Iię LaiS- 1 _ . ,mis laidemis kui no s miioni . ,, “Vilnies” kone meta dėl gris ,kad Amerikos kapi-1 . ....
jkoj arba ir suvis nerašytu Uz-| ne vunib^ nunc n cu.u, • li<m; npbho-vdnJ dinančiias daharli inrin Hnmėi, i l/iv. •. ,___ , • -kaip akyse nemačiau, bet staiua-nzmo kuzio liga nepagyoo-(einančias .cianai ų, tunu aomej',

....... _ ___ ? ___ ___ , ir 'bedarbiai ar- nesvietiš.“ i pav., f 
raščiai ir- iki šiol kupini viso- i kai engiami darbininkai ir far- ( “C.ement 
kių niekniekių.

“Vilnis,” “Laisvė,” “Darbi
ninkių Balsas” galų gale pri
valo tanti tikrais darbininkų 
kovos laikraščiais, partiniais 
organais. Tai nereiškia, kad 
laikraščius reik daryti sausai
niais. Mes čia, iš Sov. Rusijos, 
šiame reikale galime ir priva- i žvarbiu

kiek industrijos darbi- kęs daiktas, kad darbininkai
L Ir 1 X v 4- « 1 ! ZV i- . . v . ! ■ . X W X T 1 ri 1'1 1 in Z" 1 1 z-M 1terašo apie visokius dešimtos 

vertės reikalus (visokių vaka
rų, susirinkimų, konferencijų 
atskaitos, o tai m1 paprasti 
menkiausi, visuomenės žvilgš-'j 

kiniais, ir dąr vieną,, į kurį Įsniū, nuotikiai—kas kur; ir ! 
viešam, nepartiniam susirinki-!
me drg. Mizara negalėjo, atsa-;(!) numirė ir t. t. ir t.

ir koki

Į pirmą; klausimą drg,’ Miza- 
kad tikros statisti- 
bet greičiausia in- 
darbininkų būsią 

apie 80%, darbkorų irgi esą 
[nemažai, tik visa bėda, kad 
Ijie rašo daugiausia ne apie

? j įmonės gyvenimą, o apie vaka- 
, ,. . . J rus, susirinkimus ir* t. t. Bal- i darbininkų padėt;

mane
nors ir ne visiškai Į 
Čia ir drg. Mizaros i

trušaitininkai būk didžios ;
.' svarbos dabar nelošia, bet ir nų
’ tie, kurie dar gyvuoja atmetę mest Į šalį 

būk prūseikiniu siūlymą vieny
tis, o net atbulai

aP_|prie A.D.P.
Del pirmo drg.

galima
nes industrijos dar-
apspręs ir Partijos

politinį veidą, neleis plėstis vi-

TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
LAUKIA JO

siūlę jungtis

M i žaros pa
tik pasi-

iieiiismi

va ir viskas.
Kaip ir apie ką

negu tas pats atsitiks ir su ui

—o— t

straipsnį pavadinau -
Tai •

lų 1 cvoty ui mciZ/iči uoicu, oi 11 u i n iu~ . • • » . ų j j . ..T .( ,
mis raidėmis kur nors chroni-•na Pals,"

Įkoj arba ir suvis, nerašytu Už-j ^es’ Vilnies 
| tat kuodidžiausia domę kreip- i , * , . . v/ . . .. > o
į ti į žmonių gyvenimą, į “dar-1 drau£>ai sako, kad šiedu laik- <, 
!bo kovos lauką,”, na, podraug 
neužmirštant ir lietuviškų kla
sės priešų, oportūnistų-prūsei- 
kinių, grigaitinių. ir kitokių.-

Pavyzdin buvusioji atskalū- 
“Darbininkų Tiesa,” jei at- 

visą jos nešvankų 
i ultra-kairiąjį kvapą, šiuo at- 
įveju buvo kone pavyzdingu 
į laikraščiu. Jos skyrių “iš dar
bo lauko” su dideliu įdomumu 
galėjai skaityt visur—Ameri
koj, Anglijoj ir čia, Sov. Sąjun
goj. Savo laiku aš apie tai ra

usiau “Vilniai”—bet redakcija,

ir 'bedarbiai ar nesvietiš.-" pav., tokius veikalus, kaip 
Gladk’ovo, “železny 

Serafimovičiaus. “ča- 
Furmanovo, “Buski” 

kai kuriuos vei- 
Lebedinskio 
O kitu, ne

Savo
Pusė žingsnio pirmyn.

Nebe-,nereiškia, kiad aš šaukiu daryt '** 
[tik pusę žingsnio pirmyn. Ne! .<$ 
j Aš norėjau pasakyti ve ką.
Draugai amerikiečiai, be ^bė
jo, padarė pusę žingsnio pir- j.

. myn. Bet dar reikia jiems" pa-
I daryt kitą pusę žingsnio, (ne- 
! staptelėjus, kad “permainyt t 
[koją”) ir žengti draug su visų 
šalių revoliuciniais darbinin- ’ 

■ kais prie bendro tikslo—prie ’ 
socialės revoliucijos.

P. Aušrotas. >
Maskva, 15-XI-31. '

IIIQIIIQI

'meriūi jieškos sau išeities.’ | Po|tok 
| Mes ..Žinome!, kad Amerikos [PWJero 
, he uviai darbminkai .jau ne-I ltahls Fadiejevo, 
kalbant apie ta., kad .ne daug, dau elio j[ihl. 

■ skaitlingesni negu Lietuvoj j . veikalai_ukl.ai.
[esantieji, jie turi nemenką, di- j . J. . , ]ži i<ank^7n 
i dėlę techninę kultūrą. Būsian- Pieį1U’- baltkaclzlJL Kaukazo 
iv. Jo . . t - 4 • -tautu ir t. t.? Reikia neuz-ciai Sovietu. Lietuvai tai be ga-i . „ . , , .. n ..

- Įjo sv^uu. Bet podraug su mmsti kad motinėlė Rusija, 
lome ne tik patarti, bet ir pa- L šta technine kJtūra ju po- to’<ia: numirė,.o gyvuoja 
dėti. . Htrnčs kultūros pirmoj eilėj ir, dabar Sovietu Sąjunga, kurioj

Grjžtu prie paties praneši-1 apiamai> kultūros laipsnis la- yra virs 40 tautų*
m.°‘ Piae ^^au,sim0 ibai neaugštas, žemas. Tam Į Taip pat nereikėtų užmiršti, a o a v

kiek iš^kitos, kas nors gal Pa~ patvirtinančių faktų, rodos, ; “udarninkų” raštu ir raštui KAUNAS. Ausi OS gat" 
sakys, tolimos pusės. į kaip ir nereikia privedžioti, j apie “udarninkus” ir darbe pa- • VČjė 2 nr. baigtas statyt 
____________________________ Į Tai, deja, lig šiol nemaloni tie-1atžymėjusius (geroi truda). Iš namas. Du darbininkai ten

' sa. ; i tokių raštų draugai amerikie- Į (Įjpbo— Petruškevičius
Todėl, užplūdimas Lietuvos, iciai nieko neišleido, tarsi ju ir 

Į ir ne tik Lietuvos, o aplamai, bute nebuvo. Tai suvis keista 
Sovietų Sąjungos, augšto tech-į ir nesuprantama. • šiame rei- 
ninio, bet žemo politinio laips-|l<alo mes čia galime ateit į pa
nic darbininkų gręsia ne rhažo-1gel|\a ne tik patarimais, bet 
mis sunkenybėmis, o gal ir pa-1 pmsiimti, pav., vieną ar kitą' 
vojum. " ! veikalą išversti ir t. t.

Todėl, kad Amerikos lietu-1 Baigdamas, noriu dar pasa
kyti, kad kuomet “imame už 

j krūtų” draugus amerikiečius. 
!—visuomet turime atsiminti, 
i kad tai yra draugai. Todėl ir 
Į kritika privalo turėt ir kuria- j 
imu ėlemęntu. Būtent, nerei-Į 
Įkia tik pasitenkint tuom. kad J 

Į Ar galima tai pasiekti, tu- amerikiečius 
liint '400 narių.-savo [Komunis- krūtų,” 
I tų Sekcijoj ? Ne, ir: nė! A.pie( jėgą ir, galoo 
tokią skaitlinę nęmalpnu net krūtų,” trenkti juos į kampą

Kaune Užtroško ?
Da Darbininką *
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REIKALAUKITE
IR TUOJAUS
PLATINKITE

DARBININKU 
KALENDORIUS

ivių darbininkų masės tilptų re
voliucijos sąmoningu įrankiu, 
kad, paketų ir sayo politinę, 
suprantama, ' mūsų krypčia, 
kultųrą,—yra viena iš svan- 

; biausių draugų amerikiečių uz- 
Ldūočių. • 1 ’ ' •

tokią ■ 
kalbėti.

Kur tie 6,000 ir kodėl likos 
Įtik 400? Man-aišku, kad tuok 
16,000 narių praganė tokie, 
švelniai tariant, oportunistai*, 
kaip Prūseika ir kompanija. 
Dabar galima pastatyti net 
klausimą, ar ne 1___ ___

r “pavadžioti už 
.parodei savo didesne 

pavadžiojęs už

ar net palinkėt lįst į' palėpę 
(draugo1 Remeikos irgi neva 
“draugiškas” patarimas) ir 
sušukt: “ot ir apsidirbom su 
tais ištižėliais, popieriniais ko
munistais. Pabaigtas kriu- 

__________  kis!” Tokia kritika nieko ben- 
buvo daro-! dro neduosmei su Lenino mok

lina tai sąmoningai, kaip kitoj* siu. nei su Lenino Praktika, 
srityj dar darė pas rtiįs (So
vietuose) Ramžinai' Suchano- 
vai ir kt. ?

Aišku, kad oportunizmas at
šaldė ir nuo partijos atstūmė 

'darbininkų, mases. Bet kodėl

Apart kritikos, kuri kad ir 
[būtų teisingiausia, reikia dar 
labai rimtai, atsidėtus suteikti 
draugams amerikiečiams tokių 
patarimų ir nurodymu, kuriuos 
jie vykdydami pyveniman (tie

Amerikos draugai lig šiol apie patarimai privalo būt realūs ir 
atatikti Amerikos sąlvgoms)Tai viena iš stam-

biausių ir nedovanotinų ne tik įgalėtu išdildinti visas ligas ir 
...................... •' .RlxxxU, Amerikos Darb. Partijai duoti 

Prūseika, tikrai revoliuciniai-gyvu ir ak
tyviu kuodidžiausį lietuvių 
darbininkų skaičių.

Siūlau :
1. Tikrai, o no ant nopieros 

realizuoti partinį darbą įmo
nėse, industrijos centruose 
pirmoj eilei.

! 2. Savikritika iš obalsio pa
versti įrankiu klaidoms taisy-

klaidų, bet ir prasikaltimų.
Kad užbaigt su j 

prisieina griežtai pasakyt, kad 
amerikiečių tarpe ,matyt, pir- 
mon eilėn statoma asmeniški 
šauti k i ai (“geras draugas,” 
geras žmogus”), o paskui jau 
politika. Tą pripažino ir pats 
drg. Mizara, kuomet jis aiški
no, kodėl vėlokai ėmės už Prū-J 
seikos. Tokia pažvalga nieko 
bendro neturi su bolševizmu, 
su leninizmu. Pats'-Leninas [ 
daug sykių pabrėžė,1 kad pa
sireiškus politiniams 'skirtu
mas,—iapie' asmeniškai : [gerus •

KAINA 25 CENTAI
PLATINTOJAMS
GERA NUOLAIDA

IŠLEIDO “ LAISVE” 
, 46 Ten Eyck Street
Brooklyn, N.Y.

‘santikius gali kalbėti tik ■ tok- Į- 
sai, kuriam’ partijos, ’ darbinin-i 
kų klasės reikalai yra antraei- j 
liu 'dalyku. ' i f ■ . . I - • ? ij

šįi‘‘vilką ant asfalto,” iPrū-Į 
seikąi i reikia be i pasigailėjimo i 
numaskučti ir ant jo nasrų už
mauti apinasrį.

Kalba- apie tai, kad Prūsei
ka jau nepavojingas—tai pik
čiausios rūšies iliuzija ir opor
tunizmas. Šis vilkas savo dan
tis parodys dar ne sykį.

Kas del savikritikos. Ame- Į 
riikečiai savikritiką pripažino J 
tik de-jure, bet ne de facto. Į 
Tuom viskas pasakyta, to ne
ginčija ir pranešėjas.

Apie nedidelį marksistinio- 
leninistinio išsilavinimo laips
nį irgi neprisieina privedžioti 
faktų. O tame glūdi krizio 
priežastys. Net geriausi Ame
rikos draugai visgi 
kokiu tai savotišku 
niško komunizmo”

atsiduoda 
“ameriko- 
kvapu, ir

■ t*

ir r 
Garmus. Po darbo jie už- 
sikūrė krosnį ir atsigulė ta-... 
me name nakvoti. Namui 
esant neišdžiuvus, pakūre
nus atsirado daug gazų ir 
abudu darbininkai ryte ras- '3 
ti negyvi.

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER
(iij/Uf- ■ • 1 j’

M M MM W» IUIM Wl RA l

MENININKŲ ŽURNALAS
Lapkričio Laidos 

NEW MASSES Jau Gatavas
Tai specialis leidinys apie 

Sovietų Sąjungą
Daug straipsnių yra žymių 

rašytojų, kaip tai:
Joshua Kunitz, Louis Lozow- 

i ick. Leon Donnen, H. Rosen,
Burck, Gellert, Gropper, 

Bard ir kitų
* z u’ 1

Lietuviai darbininkai, užsi
sakykite platinimui ir skaity
mui tą svarbų žurnalą

Jo kaina 15c kopija ’ 
prenumerata Metams $1.50

NEW MASSES
63 W. 15th Street 

New York City

TELEFONAS i • , 1 ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

RTIS Turldška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

. M. TEITELBAUM, Manadžeris '

i • i Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_

Naujai perdirbta RusiSkai-Turkiska Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
■ ■ --r - ----------- - - ■ ■ ■ — ■ ■ ■ - ■ . . -   ., »Ji* — . - ....
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' 3.00respondencijose “Naujoj Klam- | . K- P> Lietuvių Frakcijos komisija 
_ , -• ,, T._ Ijau suorganizavo 'lavinimosi mokyk-

gi > pirmas lavipimosi vakaras , įvyks j 
trečiadienį, 16.gru0džio, Lietuvių svt^ >. j < ’ ii *t;

; DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už2.25

.751.75
H

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N46 TEN EYCK ST.

ojo dejiiiitt—Komunistų Partija ir 
Vi- Komunistų Internacionalu. ..
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March”
Valley 

didžiausias pa-

<1

baisiai pasipiktinę tuo begali- 
rašymu apie renegatus, 

* socialfašistus ir 
taip toliau” (mano pabriežta 
“L.”). Šie žodžiai Veikiausia

£

S
V’

tr

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. John Reed kuopos susirin- 

JTK....C.O MV.O ,711 mavuvnį, ±‘t įįl. L4VVI4.1O, 

Straukos svetainėje, 7:30 vai. vaka
re, šiame susirinkime turėsime ap
kalbėti apie bedarbės paliestus žmo
nes Great Necke. Tat vis? nariai 
ateikit ir naujų narių atsiveskit.

Org. F. Klastov.

EASTON, PA.
Kas Veikiama pas

1.00
.50

WORCESTER, MASS.
L 

jau sudrganizaVo lavipimosi mokyk- i 
lėl^.J Liko ,i)Utąi’ta laikyti lavini- Į 
mosi busirihkimūš trečiadieniais. Tai- !

« 1 I * T n I r m r t

M

i

Pirmad., Gruod. 14, 1931

forest city, pa.
> L. D. S. 27 kuopos meti

niam susirinkime gruodžio 6 d. 
paaukota iš iždo $3.00 del be
darbių maršavimo į Washing- 
toną. Mat, mūsų nauja kuo
pelė susideda iš darbo žmonių, 
taigi ir remia taip svarbų dar
bą., Už tai reikia kuopą pa-

priekabes tai prie vieno, tai 
prie kito draugo, kad tik sukė
lus suirutę organizacijose. Jų 
visi argumentai buvo semiami 
iš “Buletinų.” ’ Ir kuomet bu
vo nurodoma ir kritikuojama 
jų nusistatymas—palaikymas 
renegatų Butkaus - Pruseikos 
opozicijos ,tai bažydavosi, kad 
nieko bendro neturi su jais, 
net pykdavo smarkiai ant tų 
draugų, tvirtai stovinčių, su Ko 
munistų Partija ir Centro Biu
ru. žinoma, tuomi jie nieko 
neapgavo, visi matė, kas ir kur 
stovi. Gal ir dar būtų veid
mainiavę ir ant toliaus (nors 
tas veidmainiavimas buvo žio
plas), bet dabar jau, po įtaka 
Šimanskio, įsidrąsino ir atvi
rai pasirodė. Pruseikos “Klam
pynėj” pyškina koresponden
cijas vieną po kitai ir tose ko
respondencijose pasakoma la
bai atvirai, kokie jų tiksląj.

Pirma korespondencija, ku
rioj aprašoma d. Abeko pra
kalbos, nei jokiame darbinin
kų laikraštyje nebūtų patal
pinta. Tik “Vienybei” tinka, 
betgi Pruseika su pasigarda- 
vimu patalpino. Ir kur gi ne, 
juk ten niekinama komunistai. 
Antroj korespondencijoj, apart 
melagysčių, tik vieną dalyką 
parodo, tai tą, kad skloka vei
kia jau kaipo organizuota gru- 

'pė, nes,kaip sako: ’’...jau tre- 
įčias susirinkimas (ALDLD 13 
’kp.) negali išrinkti savo žmo
gaus ant pirmininko. Gi opo
zicija nors neorganizuota, bet 
visuomet paima viršų.” Ir pas
kui varo agitaciją, kursto prie 
bendro opozicijos susitarimo 
neva arernti ’’atakas“. Reiškia, 
per pastaruosius ALDLD. 13 
kp. susirinkimus opozicija tu
rėjo savo pirmininką. Žiųant 
kas buvo pirmininku, tai nieko 
naujo nėra pasakyta. Trečioj 
korespondencijoj, ’’Klampy
nės“ No. 3 dar aiškiau parodo 
savo tikrąjį veidą. Rašo: 
’’...’Laisvė*, kaip išrodo, Kašto
ne nustos pusės savo skaityto-

Rezoliucija A.LD.LD. 6-to 
Apskričio Konferencijos Or
ganizacijos ir Kom. Partijos 
Klausimu NESIVELINKITE PASINAUDOTI PROGA

Narių atsilankė gana daug. 
Mat, abiejų kuopų, kaip L.D. 
S., taip ir A.L.D.L.D. metiniai 
susirinkimai laikyta tą pačią 
dieną. Per tai veik visi na
riai atsilankė, išskiriant kaip 
kuriuos užsispyrėlius, kurie sa
ve vadina “susipratusiais” ir 
“viską” žinančiais, bet jeigu 
ant kokio nario ar narės biskį 
užpyko, tai tu jų nei su pyra
gu neprisikviesi į susirinkimą. 

Šiaip mūsų kuopos didžiu
ma narių sutartinai dirba. Jei
gu mes visi visokių priekabių 
jieškotume vienas prie kito, tai 
nei jokia darbininkiška orga
nizacija negyvuotų. » 

Šiandien “ d e m okratiškoj”
Amerikoj, kui’ visko pilna, | 
darbininkas žmogus turi mirti 
iš bado ant gatvės, jeigu netu- 
ri darbo ir pinigų. Mes, kurie 
savę vadiname susipratusiais! 
darbininkais, turime kovoti, ; 
kad darbininkams nereikėtų ; 
mirti badu, kur visko pilna— 
net ir perdaug. Turime tvir 
tai organizuotis, lavintis, dau- j 
giau lankyti susirinkimus, dis- Į 
kusuoti, kaip pagerinti darbi
ninkų būklę, o ne jieškoti prie
kabių prie sau nepatinkamų 
ypatų. Meskime visus tuos pik
čius į šalį ir dirbkime naudin
gą darbą del mūsų pačių ge
rovės.

Draugai, dirbkime daugiau. 
Užrašinėkime mūsų laikraš
čius “Laisvę,” “Vilnį,” “Dar
bininkių Balsą” ir “Daily Wor
ker}.” Taipgi stengkimės gau
ti naujų narių į A.L.D.L.D. 219 
kuopą ir L.D.S. 27 kuopą, rin
kime aukas kovai bedarbių už jų ar net daugiau, nes žmones 

/ bedarbių apdraudą. i
Beje, aukų iš mūsų mieste-.niu i..?* 

, llo ir Scrantono viso per savai- ;oportunistus» 
tę laiko surinkta $8.50.

Forest City ir apielinkėj se-
.kami draugai ir draugės auko- ’skolinti nuo Grigaičio. Juk ir 

J.. Gulbinas ir P. Tąmsp- Grigaičiui nepatinka ’’Laisvė“, 
has po dolerį; O. Pilots, A.! ............
Petriką* .K. Kerevičius po 50 
centų; A. Navalinskas, J. Na- 
valinskienė po 55 centus; A. 
Žilinskienė, R. Janušaitis po 
25 centus; A. Valiukienė ir P. 
Ruseckienė po 10 centų; nepa
žįstamas 20 centų.

Viso parduota kuponų arba 
surinkta aukų $5.50. Aukos 
pasiųstos per drg. D. M. šo- 
lomską. Varde bedarbių mar- 
šuotojų aukautojams tariu šir
dingą ačiū.

Kadangi Komuništų Partija 
kovoja ne tiktai už kasdieninius 
darbininkų klasės reikalus, bet 
ji veda darbininkų klasę ir prie 
galutino tikslo—nuvertimo ką- 
pitalistinės tvarkos ir įkūrimo 
proletariato galios.

Kadangi A.L.D.L.D. visada 
ėjo ir eina su revoliuciniu prole
tariato judėjimu ir pasirinkus 
vi'enatinį teisingą, kelią su Ko
munistų Partiją. ' : ' ■ :

Kadangi mūsų organizacijos 
konstitucija nusako, kad A.L.D. 
L.D. eilėse negali ^ašti. vietos 
revoliucinio darbininkų politi
nio ir ekonominio judėjimo 
priešai, o tai reiškia priešai 
Komunistų Partijos, tai mes už- 
giriame A.L.D.L.D. Centro Ko
miteto liniją kovos prieš opor
tunistus skaldytojus.

Kadangi Pruseika, Strazdas, 
Butkus n* artimi jų pasekėjai 
išstojo jn'ieš A.L.D.L.D. taisyk
les ir mūsų organizacijos už
brėžtą taktiką ištisoje eilėje su
važiavimų rezoliucijų, tai mes 
užginame CK. žingsnius, pada
rytus prieš tuos darbininkų ju
dėjimo priešus.

Kadangi šioje pat konferen
cijoje oportunistai: Senas Vin
cas, šimanskas, Bendaravičius 
ir dar keletas jų pasekėjų at
virai pasisakė už skaldymą 
A.L.D.L.D. eilių ir patys išeida
mi šaukė kitus draugus apleis
ti konferenciją ir laikyti kitą, j 
tikslu pasiglemžimo A.L.D.L.D. 
VI Apskričio iždo, tai konferen
cija vienbalsiai (36 balsais) nu
taria, kad J. Bendaravičius, A. 
Šimanskas, Laurinavičius, 
Senas Vincas ir A. G. Jatužie- 
nė būtų išbraukti iš L.D.L.D. I 
eilių už' sabotažavimą VI Ap- į 
skričio darbo ir skaldymo zy- Į 
gius. ' ' ' , ’ . ■

’ # i
Mes šaukiamės į visus A.L. 

D.L.D. VI Apskričio ’ narius, 
kad nieko bendro neturėtų su 
tais darbininkų priešais, kurie 
susispietę apie renegato Prusei- 
kos-Butkaus poziciją ir’leidžia
mą jų laikraštį.

Šalin darbininkų judėjimo ir 
A.L.D.L.D. eilių skaldytojus iš 
mūsų tarpo!

Lai gyvuoja A.L.D.L.D. or
ganizacija, apsivaliusi nuo opor
tunistu !

Lai gyvuoja Komunistų Par
tija, revoliucinis proletariato

■ vadas!
Komisija:

P. Puodis, 
M. Urba, 
B. Ramanauskienė.

kam rašo apie socialfašistus, gi 
jis irgi žmogus, ar ne taip? 
Taigi, išvada toki: Žmonės, re
negatai, oportunistai, socialfa- 
šistai ir t. t., pasipiktinę, kam 
“Laisvė” rašo apie renegatus, 
socialfašistus ir t. t. ir juos 
pasmerkia. Tą mes, darbinin
kai, jau senai žinome, kad re
negatams, socialfašistams ir 
visems darbininkų priešams 
nepatinka komunistiniai laik
raščiai, bet už tai “Laisvė” pa
tinka darbininkams, nes ji gi
na darbininkų reikalus ir ro- j 
do kelią prie pasiliuosavimo iš I 
kapitalistinės vergijos.

Pačioj pradžioj korespon- 
d encijos pasakyta: “Musų 
draugai pasitiko pirmąjį ‘Nau
josios Gadynės’ numerį su di
džiausiu džiaugsmų”. Tai tik
ra tiesa. Visi “draugai” neiš
pasakytai džiaugiasi, tame 
skaičiuja Meškauskas, Klova 
ir tie, kurie visą savo gyveni
mą ant komunistų spjaudė, kimas bus pirmadienį, 14 gruodžio 
Nepavydime.

Draugai darbininkai, Easto- 
ne sklokininkai organizuojasi 
ardyti A. L. D. L. D. 13 kp. ir 
abelnai darbininkų judėjimą. 
Jie atvijai tą pasako savo ko-

RyŠyj su “Hunger 
Kompartijos Lehigh 
sekcija dėjo 
stangas, kad sumobilizavus be
darbius maršavimui į Washin
gton. Daryta rinkliavos pla
čiai, surinkta nemažai, kaip fi
nansų, taip produktų. Orga
nizacijose tas klausimas buvo 
keliamas ir svarstomas. Visur 
radosi pritarimo, net socialistų 
kuopoj tapo paskirta du mar- 
šūotojai. Per visą sekciją su- 
sįdarė . nemažas būrys bedar
bių, tačiaus radosi ir tokių, Į pynėj.” Jie primota mums be
kūne paskutinėje valandoje giojima po stubas .Tai melas, 
pabūgo maršuoti.

Vajus
Tikrenybėje, tai sklokininkai 

izuja visur ir nešioja pantapliT 
nį paštą, skleidžia įvairius prat 

jPer šį vajų atsižvelgiant į simanymus ant komunistiniai 
pusėtinai nusistačiusių draugų, tikslų 

Daily pasėti demoralizaciją draugų 
Drg. tarpe. Draugai, bukime ant

miesto dydį gauta 
skaitytojų “Laisvei”, 

\Workeriui” ir “Vilniai. _ VVVit_._ .__________ ___
. Stančikas turėjo daugiausia sargybos, stovėkime už komu- 

pasekmių. Atrodo, kad šie-!nistinę vienybę visose musų or- 
met bus vaisingesnis vajus už įganizacijose, vykinkime ir se- 
pereitus metus, nepaisant opo-1 kime mūsų vado rodomą kelią, 
zicijps boikoto ir gyrimosi per Musų vadas yra tik vienas— 
“N. Gadynę” korespondenci- Komunistų Partija, o ne kokie 
joj iš Eastono, kad “Laisvės” pabėgėliai ir išmestieji iš K. 
skaitytojų sumažės per pusę. Partijos, Pruseikos, Butkai ir 
Pasibaigus vajuj bus galutinai , kiti. Jųjų “Naujoji Klampy- 
sužiūrėta pasekmės ir paskelb-įaė” perdėm užpildyta niekini- 

ta spaudoj. ,mui komunistinio judėjimo ir
pirmoj vietoj Komunistų Par
tijos narių. Tai jų tikslas. 
Darbininkų judėjimas ’jiems 
yra svetimas. Lai jie eina ten, 
kam jie tarnauja, o mes, dar- 
bininkąi, drūčiai laikykimės su 
visapasauliniu darbininkų ju-

ta spaudoj.
Prieškomunistinė Opozicija

Nuo “Laisvės” suvažiavimo 
iki pasirodymo Pruseikos “N. 
Klampynės” pas mus sklokU 
ninkai “veikė” labai atsargiai, 
kiek galėdami slapstėsi, ir jie 

• manė, kad niekas nežinojo 
apie jų “manevravimą.”

! O suomet išrasdavo kokias nors

AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

DRAUGAI IR DRAUGES, paskleiskime mūsų ap
švietę. Platinkite piknikuose ir išvažiavimuose, pareri- 
gimuose ir taip tarpe darbihinkų. Mes turime dar 
daug A.L.D.L.D. knygų, ir skelbiame jų išpardavimą!

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA: ’> -

PRANEŠIMA!
IŠ KITUR

adienį, Ib.gruOdzio, Lietuvių 
alnėj, Ž9; Endicott St.', 7,:30 vai. vp- 
!are. Kviečiame 'lietuvius darbinini 

kus lankytis į mokyklėlę.
! .> , > Komisija.'

■l ' į (295*296)

ELIZABETH, N*. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni?“ 

mo 8-tos kuopos metinis susirinki
mas bus ketvirtadienį, 17 gruodžio, 
L.D.P. Kliubė, 69 S. Park St., 8-tą 
vai. vakare. . Bus renkama nauja 
valdyba. Bus svarstoma bedarbės 
klausimas ir kiti bėganti reikalai. 
Kviečiame visus narius ir simpatikus 
atsilankyti. J. Rooziw.

(295-296)

NEWARK, N. J.
Labai Svarbu Sietyniečiams

Draugės ir draugai! Sietyno Cho
ro metinis ir visuotinas susirinki
mas įvyks 15 d. gruodžio (Decem
ber), 193f, t. y. antradienio vakare, 
7:30, junis žinomoj vietoj, 180 N.Y. 
Avė. Šjarrie susirinkime visos ir visi 
privalote dalyvauti, nes tai bus vie- 
has iš visų metų svarbiausias susirin
kimas,, kur bus renkaipa visa choro 
Valdyba ir išduoti, visų metų choro 
SiuVėiktų darbų raportai ir kiti svar
ais reikalai,' Taipgi atsiveskit nau- 
ų narių prie choro prisirašyti ir 
lendrai veikti ant toliaus.

Org. G. A. Jamison.
; (295-296)

Pirmiau- Dabar 
RELIGIJA. Mokslinis veikalas. Reika

linga perskaityti kiekvienam. 3 0 0 
pusi, apdaryta. Kas stos dabar į A.L. 
D.L.D., tai gaus tą knygą veltui

ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 
apdaryta. Kaina 
kas stųs dabar į A.L.D.L.D., tai gaus 
tą knygą veltui.

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parakė 
d. V. Kapsukas. Gera ir naudinga 
knyga. Turi 128 puslapių. Apdaryta $

ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 
JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Petriką. 

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Tai istorija Ameri
koje darbininkų judėjimo, iki socialis
tai pardavė jų reikalus. Knyga ant 
geros popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L.B. Budin. Labai nau
dinga knyga, ji dėsto kapitalistinės 
tvarkos subudavojimą ir suteikia pa
matinį, klasinį žinojimą. Pusi. 336. 
Apdaryta

SOCIALDEMOKRATUOS ŽLUGIMAS 
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. Tai rinkinys raštų: R. Lux- 
enburg, Lenino, Radeko, K. Zetkinos 
ir kitų. . Tai; istorija Vokiėtijos socia
listų išdavysčių ir revoliucinių prole- J 
tariate^., koyi|.‘ 28Q puslapių. Ąpdąryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs kū- , 
nigas P. Viliųnas, tai gana įdortai kny
gutė. Puslapių turi 90 ' ' - '

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ-.
J1MUOSE. Parašė d. Z. Ahgarietis, 
tai aprašymas baltojo teroro Lietuvoj. 
Kaip veidrodyje parodo buožių ir iš
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji -ir 
FRANCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Tai dvi knygos: vie
noje, labai naudingąs, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš - 
Paryžiaus Komunos. Puslapių turi 
360. Apdaryta

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Paraše 
H. Gorter, būtinai reikalinga knyga 
kiekvienam darbininkui. Ji suteikia 
materialistinį sanprotavimą. O tik
rasis mokslas tik ir rymo ant mate
rializmo. Turi 192 puslapių. Apdr.

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapių. Apdaryta
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams 

DARBININKO SVĖIKĄTA. Parašė Dr. 
J. J. Kaškiaučius. Tai yęa knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybes apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Knyga papuošta daugeliu pa
veikslų. Atspausdinta ant geros- ir 
gražios popieros. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta 

• • ” i* . ' ‘ > į

A.L.D.L.D. ^kuopcĮhis ir nariams įtik 
KLASIŲ KO VOŠ ISTOI! IJ A AMERIJfO- 

:■ i JĖ. Paraše EftinbaV 'Skaitydami1 ; > 
šią knygą' kįitf ?wdrodyjė- matysite J 
kokjaiš kryžių Uoliais <, ėjo ir einą’ 
Amerikos prdjęUrt^asi , Tai istorija , 
kovų. Orga^jž^^idsi unijų ir par-' 
tiJųU Knygių jau’ yH išversta į rusų 
ir anglų kajbas.' - Turi- 608. puslapių. 
Gražūs apdarai >' ' 1

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams už 
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 

Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 

RUSIJOS ISTORIJA Parašė M. Pou 
krovski. Tai knyga, kuri kaip rak
tas patarnauja ne tiktai susipažinimu 
su Rusijos istorija, bet suteikia žino

jimą abelnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapiui; Apdaryta

’ ’ 1 ’ • ’ 1 Pirmiau
LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR

BAI. Parašė M. Jaroslovskis. šioje 
■' ’knygoje nušviečiama netiktai Lenino 

1 • biografija, bet suteikiama revoliucinio 
judėjimo istorija ir komunistinis moks
las. Knyga būtinai reikalinga per
skaityti kiekvienam . darbininkui ir _: 
darbininkėi'. Turi 482 puslapių. Ap
daryta ■ . • ; ' *$

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams
PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 

kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
vknyga labai naudinga.* Tai įrankis su 
kurio pagelba žmogus gali pasiekti ir 
suprasti pamatinius gamtos įstatymus 
Ji turi 416 puslapių. Apdaryta.

RUSIJA 1919 METAIS. Parašė A. Ran
some, Įdomi ir prie skaitymo patrau
kianti. Daug paveikslų iš Sovietų 
lies puslapių 250. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. 
charinas. Yra geriausias klasinis 
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga

, turi 208 pusi. Gražiais apdarais
Taipgi dar galite gauti šių knygų 

bet jų jau nedaug turime .
“UGNYJE.” Parašė H. Barbusse. Tai 

paveikslas pereito imperialistinio karo.
/""Knyga turi 432 pusi. Apdaryta. 1.50

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligiją. Turi 224 pusi. 1.25

Yra dar V. Kapsuko knygos “CARO 
KALĖJIMUOSE”; ir d. R. Mizaros 
“ARGENTINA“, bet jos bus parduo
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms už kny-

’ Po j. ;(t •: ' ; z
POLITINĖS .EKONOMUOS PAMATAI. ‘ ’ 

Parašė F. Vaįgšnpras. Tai pamatinis 
politiniai ekonominis vadovėlis. Kny-

' ga turi 256 pusi. , Gražiai apdaryta.
' BROŠIŪROS IŠ LIETUVOS

“MARATAS.” Drama, gražus perstaty-
’ mas. 16 pusi.
JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 

poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveiksiu ir telpa 
trumpa, biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

ŠVENTRAŠČIO PASLAPTYS. Knyga 
apie religiją. Turi 196 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė 

L. Andrejev. Tai labai užimantis ap- 
sakymąs iš kruvinojo^ caro laikų. 
Knyga turi 56 puslapius didelio for
mato.
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE-. 
TU VOS-BUOŽĖS. Turi

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS.
PARYŽIAUS KOMUNA.

, ; Baks..

24 pušį.
Parašė B.

, < Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės*

‘ ’ tą’‘jos gyvehim^; kąrą su Versailium 
,< ir.-pralaimėjimai jTuri 66 pusi. .,r.

f ’naudotojų tikyba. šioje knyge
lėje faktais įrodoma kam religija tar
navo ir kam ji tarnauja 32 pusi.

1 TAUTŲ LlŲOSUOTpjAL Apie tape- 
> rialistų- politiką ir tautų pavergimą. 

Brbšiunąitė turi 18 pusi.

Dabar
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■ • DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už $10.- 
00 išltartp ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gąusite * 10 'nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 

1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10,00 prisiusite liktai $9.00.
•Užsakymai, kur nebus prisiųsta kartu ir pinigai, bus 

išpildyti, tiktai del • A.L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., T.D.A. 
kuopų ir kitų darbininkų organizacijų. Pavienioms 
ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
bargan knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano
• ' antrašu ir vardu;
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LIETUVIS GRABORIUS
pe- 

pa t a r- 

ir u?, 

kainą,

Norintieji 

riausin

L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra- j 
džia 8-tą vai. vakare.

Pirmad., Gruod. 14, 1931
• ■ 4 •; t •>■• * *■ » *> ‘ • ♦ '' ;

Draugijų Adresai, KuriosFellow Workers!

Mo-

Mi CH

St.

Mass.
sq

JUOZAS KAVALIAUSKAS

>A

Pirm.
Pirm.

rs

PITTSBURGIIO IR
PRIEŠFAŠISTINIS THE LIBERATOR 

50 E. 13th Street 
New York City

Avc.

Avė.

Avė.

Avė.

Avc.

Pirm.

Pirm.

Nutarimų rast. P. Gyvis,

Turto rast. J. Ovcraitis,

Iždininkas A. Vogčia,

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantarienė,

4177 Ashland

G388 Sparta

7148 Mac Kenzic

4689 Brandon

7715 Dayton

mas, 
čiai. 
kad 
sėdi, 
bą.

APIELINKĖS Pine St.
K-TAS, 1931 ,

, 354 Marguerite '
Pa.

A. Kairys,

Awe.

I St.

Pirm.
Vice-pirm.
Prot. rašt. T.
_ . Rašt. K.

Į Ižd.. M. Klimavičienė, 31 Clarence
Į Kasos Globėjos:
| V. Baronienė, 9 Broad St.M. ~ " ", — ‘46 Ten Eyek Street v- B„tkį0„«,

1242 Solvay .

9534 Russell 
kas ketvirtų n<

2 vai. po pietų.
Vernor Highway.

Susirinkimai atsibus 
dienį kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje, 25 i

Pirm. S. Ivanauskas 
Ave., Wilmerding, 

Pirm, pagelb. W. 
Broadway, Pitcairn, Pa. 

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa. 

~ ‘ , 109 Cress
Į Carnegie, Pa.Paprašyk draugų Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcurn I Aušros Draugijos susirinkimai 

..... ... Way, S. S Pittsburgh, Pa. įvyksta antrą ■ ketvirtadieni kiekvie-

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT, 
VALDYBA 1931 m 

J. Liubertas,
4177 r...: 

pagelbininkas, M. Biršenns,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.

j Clark Pl.
j Iždininkas 
Clark Pl.

I—Nut Sekr. ____
■ Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls i
I Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
! Dayton St.

414 i I Iždo Globėjas P. Kalnietien.ė,
I 144 So. Park St., II Iždo Globėjas 

El-' J. Krakauskas, 300 First St.
1 Organo Sekr, V. K. Sheralis, 120 

St., ' So. Park St.
Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway

! Aušros Draugijos susirinkimai

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
MOLINE. ILL.

Vaidyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., 

line, lįį.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 

25th St., Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 

Avė., E. Moline, Ui.
Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & oth 

Avė., Moline, III.
Iždininkes M.- Jonaitis, 215—17th 

Avė., E. Moline, III.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St. 

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka j. Kairis, 2435-i-33rd St„ 

Moline, III
J_l- ----4------ -------------------

XtXmOC39EnMD3C9B 
csai

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NĄUJOS VALDYK 

BOS. 1331 M. ADRESAI, 
... LOWELL. MASS.

Piriįi, A.. Falupinskas , .
Belle Groye;,T>ox 108, Dracut, Mašs. 

Vlce-įiirmininkas1 M. Dulkienė ( 
’ ’ ; 180 lOoficoii’d St., LowelJ, • Mass. 
Prot, rast. V, Mikąlopas,

. ' 973 Central St.
Fin. rašt. A. Rutkauskas

’ : :■ , : >1 Vine Street
Iždinipkas, S. Paulenką

12 Chase St.
Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 

, Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha- 
i pel St.
I Savo susirinkimus draugystė laiko
I kiekvieno . mėnesio antrą hedėldienį, 
i 2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
. 19 Union St. Lowell, Mass.

i

Duobienč,

Ligoniu Itašt. M. Totsus, 181 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vino St.

Visos gyvena Montello,

TEISYBĖS' MYLĖTOJŲ VYRŲ IR no inčn.

Turi “Laisvę” už Organą'

Moterų
Paselpinč Draugyste Birute

MONTELLO. MASS.

VALDYBOS ADRESAI: 
E. Beniulienė. IG Bunker Ave.

O. Turskienė, 79 Vine St.
Zizon, G73 N. Main St. 
Čereškienė, 87 Battle St.

Kasos Globėjos:

221 Ames St.
29 Intervalo St.

Puslapis PenktasVIETINES ŽINIOS<

Nemato Skirtumo Tarp 
Prakalbų ir Šokių

Prieškomunistinės sklokos 
gazieta argumentuoja pana
šiai : “Laisvė” nurodinėjo, kad 
Amalgameitų svetainėje pir- 

^miau rengdami savo prakal
bas, sklokininkai turėjo apsau
gą tos “socialistinės” unijos 
gengsterių prieš žmones, kurie 
norėtų stoti su atvira kritika , 
prieš tuos oportunistus. Bet, I 
sako sklokininkų šlamštas, da
bar nesenai “Laisvė” garsino 
Darbininkų Kliubo parengimą 
toj pačioj svetainėj.

Sklokininkų Naujoji Klam
pynė lošia kytro durnelio ro
lę. “Laisvė” rašė ir tas vi
siems žinoma, jog Amalgamei
tų Unijos valdyba neleidžia 
komunistinių prakalbų nei dis
kusijų savo svetainėje. O mi
nimas Darbininkų Kliubas te
nai turėjo viso labo šokius; ir 
tai ne komunistų kliubas, bet 
šiaip klasiniai pažangių darbi- I 
ninku. I

Tačiaus sklokos vadams ne
išaiškinsi skirtumo tarp komu
nistų prakalbų, kurios nuo se- i 
nai uždraustos Amalgameitų 
svetainėj, ir tarp šokių, ku
riuos svetainės valdytojai del 
biznio leidžia.

Ex-Boysas.

SMULKMENOS

bedarbių tinkamą šelpimą 
valdžios iždo.

kambariuką du tar- 
ir surišo vieną ten 
merginą, raštinėje 
prekėjų, 45 W. 34th 

antra mergina apalpo.
Plėšikai išsinešė tarp 15 ir 30 
tūkstančių dolerių vertės dei
mantų.

■ 9 Bedarbiai Žiemavoja 
Dumblo Būdose Parke

Durnos Meilės Tragedija
NEWARK, N. J.—Irving 

Menkes, spaustuvės darbinin
kas, pašovė savo darbdavį Ab- 
rahmsą. Menkes buvo įsimy
lėjęs riebią Abrahmso pačią ir 
maldavo, kad jinai su juom 
pabėgtų. Bet kad ji nesutiko, 
tai jis nusitarė nužudyt jos vy
rą ir užvaldyt pačią, dviejų 
dukterų motiną. Bet, įsimai- 
šę detektyvai peršovė Menke- 

!są. Menkes buvo elektros in
žinierius, bet patapo spaustu
vės darbininku, kad tik ar
čiau būt -prie Abrahmso pa
čios. Abudu dabar randasi 1H 
goninėj ir veikiausia turėsi 
mirti.

Pardavinėja Padvėsusias 
Vištas Valgykloms

NEW YORK.—Miesto svei
katos komisionierius dr. Wyn
ne praneša, jog vis dar randa
si nemažai tokių biznierių, ku- į 

I rie rankioja nesveikus bei pa-į 
dvėsusius naminius paukščius 
ir pardavinėja juos į pigias 
valgyklas bei mėsinyčias. Svei
katos departmentas vedąs ko
vą prieš* tokius piktadarius, 
bet vis dar negalįs jų išnaikin
ti.

Come to Open Night of Young 
Communist League Wednes
day, December 16, at 46 Ten

Eyck Street, Brooklyn, 
N. Y., at 7:30 P. M.

The Hunger Marchers’ have 
returned from. Washington. 
These workers representing 
hundred of thousands of un-1
employed and employed work-! °- Z'Rmuntienė, 
ers, organized into the Unem
ployed Councils and other 
working class organizations, 
were refused a hearing by the 
Congress of the U. S. when 
they węnt there to present 
their demands for immediate 
relief and Unemployment In- 

j surance. /. ■ • , M ‘
The Young Communist Lea- 

j gue is having an open night 
where a Youth Delegate who 

iwent to Washington will re
port what happened there, 
and will tell us what we work
ers should do in order to 
force the government to give 
relief to the Unemployed.

A musical program will be
j presented and refreshments 
: served.

Dancing after the program, pin?
ALL INVITED I 1 Kd'
Young Communist League,

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD- CONN.

Valdyba 1931 Metams:

Pirm. P. Krilfščius, 33 Hamilton St.
Pirm, pageli?. M. Seliokas, 288 Maple j 

Avė.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour j 

St., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. Į 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, i 

481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai atsibū- ; 

na kas antrą ketvergą kiekvieno rnė- ; 
nėšio, Lapor Lyceum svetainėj, 29 I 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORiliS-UNDEKTAKER

i tbe.t«KMUojn ir leidoj* t.VMirualu* aat 
visokių kapinių. Non..tieji gecvcnio tm- 
tAinavliMo ir už žemą kai&ą nuU&dlMO 
vriundoje imkite* arron ■»«d%
galite etmti latve ant vivokin kapinių kuo 
ceriau>iof« vl«io«n ir už k»lną>

BLOGAS PAPROTYS KENKIA DARBININKUJUDĖJIMUI; REIKIA PRIEŠ TAI KOVOTI
PITTSBURGH. — Šioj visoj 

apielinkėj yra nemažai draugi-, 
jų svetainių, ridinamų kliubais. 
Tuos namus yra išbudavoję 
darbininkai, tačiaus daugelyje 
svetainių tvarka visai nedarbi
ninkiška. Jeigu darbininkiškos 
organizacijos nori turėti kokį: 
nors mitingą, tai pareikalauja' 
iš jų tokios randos, jogei visai, turime griežtai kovoti,

‘ šV. 'ROKO DRAUGIJA 
< i t 1 » .' ’Montėllo, Mass.1 ' • i

, • t . I—i—r- i i » i > ■
VALDYBA, )931 METAM: Į <

; Pi cnt. 'V. GolusovlčhiS, 51’ Glendale St.; 
Pirm, pagelb M. Miškinis, 9 Burton Stį. ‘ 
Užraštį rašt.} J. ■. prėskus, (20 ^Fnxon St.; t 
Kinanaų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai: F. Ahisevičia, 18 Intervale 

i St.: S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.: S. 
Pctravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Avc.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų scredą, 7-tų vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

IŠLAIMEKITE
< ' «

Ekskursiją į Sovietų Sąjun-
' ’! , gą Dykai

Valdybos Adresai:
. Poškus, 2U_ First St. 

pag. s. Pinkevičius, 121

V. Paulauskas, 228

B. Barkauskas, 255

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau
giausia pren u meratų. 
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas) 

SKAITYKITE 
UŽSIPRENUMERUOKITE 
Kainos: $1.00 už metus, 60c. 

už 6 menesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialės kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko
pijų.

kurie irgi susideda su kazirnin
kais, vietoj darbuotis darbiniu-J IŽ(Ų ,T- Gatavetkas, 
kų-judėjime. 7 
kokį nors darbelį atlikti, tai bus 
pasiteisinimas, kad nėra laiko, j 
O prie kazyrių turi gana daug 
laiko. i

Prieš tokius papročius mes 
i, Reikia 

draugijose visur kelti: klausi- 
kaip naikinti blogi papro- 

Mes turime darbuotis, j 
tuos, kurie prie kazyrių ; 
įtraukti į naudingą dar- ' 
Juk dabar prie kazyrių 

sėdėti ir nuolat dejuoti, kad 
i padėtis labai bloga, negalima. 

Tiesa, yra viena-kita svetai-1 Jeigu padėtis bloga, tai vi- 
prieinama. įsiems reikia organizuotis ir

negalima parenduoti. Nuo be- 
i darbių taipgi reikalaujama di
delių randų. Darbininkai, va
dinasi, negali jokiu būdu pasi- 

| naudoti svetainėmis, kurios 
tvarkomos visai nedarbininkiš
kai.

New Yorko Timeso reporte
ris užtiko devynis bedarbius, 
gyvenančius trijose būdelėse,

• kurias jie pasistatė ant dugno 
prūdo-rezervuaro, iš kurio bu
vo išleistas vanduo, Central 
Parke. Būdelės pastatytos iš 
lentgalių ir kitų medžiagos 
atmatų ir aplipintos dumblu. 
Dumblo “tinkas” reikalingas, 
kad suturėti šaltį ir vėją; bet 
dumblas taipgi tarnauja, kąipo 
“maliava,” kad policija nega
lėtų taip lengvai matyt tuos 
“gyvenimus.”

Kuomet astuoni benamiai to
se būdelėse lindėjo, vienas’sto-
vėjo lauke, kaipo sargybinis, ' 
pranešt kitiems, kada pama- . nė darbininkams prieinama. įsiems i-----
tys ateinant policmaną bei Mažiems susirinkimams ir tan- j kovoti prieš blogą, 
valdišką parko tarnautoją. Bet1 kiai prakalboms duodama visai 
jie nepasitiki ir šiaip pašali-j be randos. 
niams žmonėms. Kada pajų-! 
to ateinant reporterį, visi as
tuoni išlindę pabėgo; devintas 
gi, drąsesnis, jų sargybinis pa- 
sikalbėjoęsu reporteriu apie sa- i 
vo gyvenimą. Dauguma uba
gauja arba centą kitą užsidir
ba kokiais pripuolamais darbe
liais; maitinasi labai prastai;;

vmėsos niekada negauna para
gauti.

Taip dedasi turtingįausiame Į 
pasaulyj mieste, kur šimtai j 
tūkstančių bedarbių neturi jo- I 
kios savos prieglaudos.

Bedarbiai ir darbininkai, I 
stokite į Bedarbių Tarybas, ir ; 
organizuotai kovokite už visų 30 min. Tauragės st. grei- 

' tuoju traukiniu nupjautos

Ypatingai reikia pravesti 
. . , . . , . I toks patvarkymas: kad visose

Blogiausia su. tomis jstaigo-į jrau įju ,SVetainėse būtų liuo-
sai bedarbiai leidžiami laikyti 

• susirinkimus. Jie juk neturi
pinigų susimokėti po keliolika
dolerių. Svetainės tuščios sto
vi, o bedarbių kuopos-tarybos

mis tai tas, kad jose yra gurkš- 
niavimo ir k'azyriavimo vieta. 
Daugelis darbininkų dienas ir 
naktis prie stalų paveikslėlius 
dėlioja ir visą savo energiją 
tam sunaudoja. O jei turi vie- 
ną-kitą centą, tai prie baro pra- 1 neturi vietos susirinkimams, 
leidžia. Yra ir progresyvių, Bedarbis.

Pa.

Pa.

DEL NOMINACIJŲ Į DILDOMĄJĄ' TARTBĄ
• ' t č , • • l ' I ’ ' I • i

S.L.A. naTiai. darbininkai!, Ginkite Savo reika
lus. Statykite į’Pildomąja Tarybą, tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi dabartinių , S,.L.A., ,ponų 
pragaištingai politikai. Darbininkų Opozicijas 
Komitetas pataria visiems nominuoti sekamus iš
tikimus ir’ kovingus S.L.A. narius į Pildomąją 
Tarybą:

Prezidentas—J. GATAVECKAS,
S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie,

Vice-prez.—M. MOCKEVIČIUS,
S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville,

Sekretorius-r-J. MILIAUSKAS,
* S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks,

Iždininkas—P. MAŽEIKA,
S.L.A. 35 k p. narys, Wilkes-Barre,

IS

Išplėšė $15,000 Deimantais
NEW YORK. — Trys gink 

Juoti jauni vyrai suvarė Į už 
pakalinį 
nautojus 
buvusią 
deimantų 
St.;

Reikalauja Prašalint “Taupų” 
šerifą

NEW YORK.—Seaburio ty
rinėjamoji komisija reikalau
ja, kad valstijos gubernato
rius atstatytų nuo tarnybos še
rifą Farley, kuris per šešis 
metus “susitaupė” (iš kyšių) 
pusę miliono dolerių; taipgi 
reikalauja pašalinti iš tarny
bos Staten Islando prezidentą 
Lynchą, kuris iš bedarbių fon
do šinkavo pinigus savo asme
niškiems draugams bei politi
niams prielaidiniams.

Bet daugiau jokios bausmės 
nereikalauja tiem kriminalis-

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

navimo 

žemą 

nuliūdimo va

landoje šauki

tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residence ja: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

Laisniiiotas Graborius
Pennnyh »nia ir New Jersey Valstijom* 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęb sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai i Bell — Oregon 8186 

Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, 
mokite šio amato seniausioj ir _ 
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Liotuviška-Amcrikoniška Automo
biliu Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, ■ carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie . automobi-

1 liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
i prieinama, patvarkyta lengvu jšmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
I cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.
! Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sckmadie- 
; niais 10 vai. ryto iki 2 vai. .po pietų.

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

Iš
ge

v.
1

Pa.

WORCESTER, MASS.

Lapkričio 19 d. 20 val.

parengimą, ir paremti tą taip 
svarbu darbą. oo‘—4u &1AUU ol KltJLtl,

A. M. Balchunas, SavininkasKomiteto Narys.

I 
S

politinių kalinių
visų

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

mmlnniniininnirainniiiiiniDiiiiiiffliMniniiiiiHiiiiirDMiniiiiimmnnmM
• VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
82& E, 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

*1/ Modevniškia118’ -b •
BROOKLYN, N. Y.

TeL» Stagg 2-5938

Iždo Globėjai:
J. BACVINKA,

S.L.A. 164 kp. narys, Frackville,
K. ARISONAS,

S.L.A. 33 kp. narys, Plains,

TRAUKINYS MOTERIAI 
NUPJOVĖ KOJAS, O VY

RUI GALVĄ
Mooney-Harlan-Scottsboro 

Komitetas
Lapkričio ,8 d. susitvėrė Su-! 

vienyto Fronto Mooney-Harlano- į 
abi kojos žemiau kelių Onai > Scottsboro
Ambasarienei, 28 metų am- liuosavimo Komitetas iš

; žiaus, gyv. Tauragės m. Am- taytų. Tas komitetas veiks ri- 
basariene papuolė, po vago- i

. no ratais’ lipdama iš vago- ■
no, traukiniui galutinai dar I

į šokiais galimais būdais gelbė
jimui tų nekaltų politinių kail
inių, kuriems gręsia 'mirties 
į pavojus, čia yra mūsų, visų 
i reikalas atkreipti atydą gelbėt 
.tuos nekaltus darbininkus nuo 
mirties bausmės. Šis komite
tas lietuviams nėra plačiai ži
nomas, todėl, kad tik ką .su
tvertas ; bet jis* tuojaus 
griebėsi darbo,/ kad ne vien 

Ivaškevičius kilęs iš Kedai-jvardu būt komitetas, o dar- 
’ ’ į vals. [bais; iii nutarė rengti masi- 

am_ j nes prakalbas su muzikale pro-
I grama' ir kviesti W. Z. Fosterį 
j kalbėti, kuris yra vienas iš ge
ibiausių kalbėtojų; ir jis supa- 
jžindins, ką reiškia tokis komite- 

Griuvo Japonijos Kabinetas itas ir kaip reikalinga gelbėti 
’ . r; J .politinius kalinius.
Tokio.—Premjeras Waka- i Koncertinę programą išpildys 

tsuki pridavė imperatoriui į choras, Vyrų Kvartetas, 
kabineto rezignaciją. Sa-ijii. Paraliūtė, J. Sabaliauskas, 
koma, kad senasis kabinę-1 V. Tumanis; bus duetų ir solų. 

Tas masinis parengimas įvyks 
20 d. gruodžio, Lietuvių 
tainėj, 29 Endicott St.

Visų privalumas ateiti

LapkriČio 21 d.
Dotnuvos stotyj, 
traukiniui, ant bėgių 
Vlado Ivaškevičiaus 
n as su nupjauta

17 vaL 
išėjus 

. rastas 
lavo- 

galva.

nių apskr. Josvainių 
Pilsupių km., 23 metų 
žiaus.

tas nepilnai sutiko su armi
jos štabu reikale konflikto 
Mandžurijbje ir todėl turėt 
jo griūti. Tas reikštų, .teįd’ 
Japonijos valdžioj laimėjo 
kraštutinie j i milit aristai.

SLA.' DARBININKŲ OPOZICIJOS-KOMITETAS
P. O. Box 144. , McKees Rocks, Pa.

• ' i • , A »? • A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gčri- 
•mų, ypač k u 6 m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į va Ii aš, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Tujp didelę, svetai
nė, tinkamą ba- 

’ liams, teatrams, ve- 
; stuvėms, sporto pa- 
i rengimams ir t. t., 
' tik 3 blokai nuo 
' Staen Island Fer- 
• ry.

L u t t in’s Hali yra 
plačiai žindžia 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.

Trumpu Ihiku išmokiname 

viską kas link AUTOMO

BILIŲ MECHANIZMO. 

Praktika ant vietos.

IkšrdymuR. intaftynipt; suprast elektriką ir magnetizmą, ir ražiarlsaą,
Ir plpną Automobilio; ciukfneia dienomis ir vakarais lietuvių it- anglų kalboae. 
Mokytojai* yra žymOs eksrortai—L. T1OHNIAV1CIUS, B. J. VAITKUM AS fr Idtk. 
Leidime , (License) ir 'Diplomą jzTarantuojanae už mažą ui mokestį. Męs padedat 
kiekviena^ prie pirkinio knko. IL.slrfkyftias J mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 rytk 
iki 6-tai valandai, vakaro, .padėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
826 E. Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049
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Puslapis šeštas Pirmad., Gruod, 14, 1931
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VIETINES ŽINIOS
Šio Pirmadienio Vakare Visi į Diskusijas 
. apie Unijas-Senąsias ir Naująsias ir

Kaip Ten Darbininkai Turi Veikti
Gruodžio 14 d., šio panedė-( nušviest tikrąją padėtį senosio- 

lio vakare, 8-tą vai., įvyksta i se unijose ir išaiškint rolę re- 
labai svarbios diskusijos “Lai- j voliucinių unijų,—jiems Prū- 
svės” svetainėje, apie Amalga- seika su savo šalininkais neda- 
meitų kriaučių uniją, apie į ve nei laiko nei progos. 
Amerikos Darbo Federacijos 
Unijas ir apie revoliucinių j 
darbininkų veikimą jose, taip
gi apie komunistų vadovauja
mas kairiąsias unijas. Beje, 
Prūseika su savo sklokinin- 
kais pereitą trečiadienį irgi 
buvo neva surengę diskusijas 
apie unijas. r- 
pats, taip jo papėdininkai nie
ko nesakė apie blogumus se- I 
nosiose unijose, su kurių pa- 
gelba vadai tarnauja darbda- darbininkės, 
viams ir visam kapitalizmui. 
Prūseika tiktai 1 
kovingą toj srityj veikimą, va
dovaujamą Komunistų Parti- J aiškės visi tie ginčijami daly- 
jos, ir atakavo revoliucines kai. 
unijas. Draugams, norintiems I Lietuvių Komunistų Frakcija.

Šiandieninėse gi diskusijose, 
■kurias rengia Lietuvių Komu
nistų Frakcija, tie klausimai 
bus visapusiškai nušviesti. 
Prieškomunistiniams opozicio
nieriams bus duodama lygi tei
sė išreikšti savo nuomonę, kaip 
ir Komunistų Partijos nariams

gas.
Mes raginame kriaučius 54- 

tam lokale i'emti virš išdėstytą 
mūsų poziciją, remiant Lygos 
programą ir pastatytus kandi
datus. Tiktai per kovą prieš 

ibedarbę, prieš algų kapojimus 
ir prieš reakcinę Hilln^ano kli
ką mes atmušime darbdavių 
užpuolimus, suvienysime savo 
spėkas ir atliksime .savo par
eigas, kaipo darbininkai.

Šalin visus bosų ir Hillmano 
pakalikus!

Tegul gyvuoja kriaučių vie
nybė ir solidarumas!

Tegul gyvuoja kova prieš 
bedarbę ir algų kapojimą!

Darbo Unijų Vienybės 
Lygos .Rūbsiuvių 54 Lo- , 
kalo Komitetas

Amalgameitų Kriaučių Extra

ANT PARDAVIMO
6 šeimynų mūrinis namas, po 6 

>, štymo šiluma; randoskambarius.
$2,920, kaina $18,000. Įmokėti $6,000 j 
ar mažiau. 6 šeimynų taurinis na- I 
mas, po 6 kambarius’ randos $2,592, 
kaina $16,000. 
mažiau.
visi įtaisymai, kaina $6,500. 
keti $1,000.
Richmond U ill, 
dviem karam 
$5,000. Penki restoranai, kainos nuo 
$400 iki $1,700. Trys grosernes, 
kainos nuo $450 iki $1,100. Trys 
kendžių štorai, kainos nuo $200 iki 
$500. — Labanas, 135 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tačiaus, kaip jis ^ej pritarėjams, arba kitokių 
?anėdinmkai me-’pažJūry žmonėms.

Visi ir visos, darbininkai ir 
kuriem tik rūpi 

tas svarbus klausimas, sueiki-

Amalgameitų 'Kriaučių 54-' ; 
to Skyriaus extrą slięirinkimaš 
įvyks antradienį,' įl5-tą dieną.
gruodžio (Dec.), 7 :30. vai. va
kare, Amalgamated. Temple 
svetainėj.

Visi kriaučiai, dalyvaukite! 1

bombardavo , to į šio vakaro diskusijas, kui , pnslaDyjcj 
veikimą, va-'jums nuodungiai ir plačiai pa-1______i—

Už Ką Darbo Uniją Vienybės lyga Kovoja 
Amalgameitų Rūbsiuvią Unijoje?

Gruodžio 15 d. įvyks rinki- uniją rėmimui Nacionalio Al
mai viršininkų Amalgameitų Įkanųjų Maršavimo į Washing- 

Kaip diena aišku, kad 
tiktai suvienyta visų bedarbių 
kova privers valdžią ir darb
davius maitinti ir dengti be
darbius. O tai kovai reakci
niai mūsų Amalgameitų unijos

1I1 c* 1 VII biIlIIlK Ų /AIllcl J^clIIlUl LŲ ' 

rūbsiuvių uni jos lietuvių sky-j toną, 
riaus 54. šiandien rūbsiuvių 
padėtis labai sunki. Jie turi 
nešti dvejopą naštą: bosų ir 
reakcinės Hillmano mašinos. 
Sezonai trumpi, darbo mažai 
tėra, o dirbantiems algos at-į lyderiai stovi ant kelio ir yra 
vėjų atvejais tapo nukapotos, i jai priešingi. Todėl tiems va- 
Beveik visur įvestas akordinis j dams turi būt skelbiama griež- 
darbas ir nesvietiškas skubini- ta kova, nes jie padeda Hoo- 
mas. Gi unijos hillmaninė 'verio valdžiai ir bosams ma- 
klika ne tik nepadeda kriau-'rinti milionus bedarbių.
čiams apginti savo algas ir | 2. Algų Kapojimas.—Lyga 
unijines darbo sąlygas, bet griežtai pasisako prieš, algų 
dar eina ranka rankoų su kon- 'kapojimą. Mes stojame už ne- 
traktoriais ir fabrikantais kh- i permaldaujamą kovą prieš bi- 
pojime algų ir bloginime dar-jie kokį mažinimą darbininkų 
bo sąlygų.

Kriaučiuose viešpatauja di
delis nepasitenkinimas Hill
mano mašina ir vis blogėjan
čiomis darbo sąlygomis. Kriau
šius varo į desperaciją algų 
kapojimas. O čia Hillmano | 
klika deda assesmentus ant as- 
sesmentų, kurie eina ne kriau
čių reikalų gynimui, bet palai
kymui tos pačios grafto suės- į 
tos klikos. Pasirodo, kad net 

bilizuot kriaučius kovai prieš 
i algų kapojimus. Tuojaus tu
rime užmegsti ryšius su eili
niais nariais visuose unijos 16- 
kaluose ir priešintis Hillmano 
ir bosų algų kapojimo progra
mai. Mes neturime bijot pra
dėt kovą prieš algų kapoji
mus. Mes turime nebijot būt 
pirmosiose eilėse prieš bosus. 
Mes griežtai priešingi leisti 
lietuviškiems 
kapoti algas
Kur tik bandoma nukirsti al
gas, ten turi būt paskelbta ko
va prieš. Tuojaus reikia susi
siekti su kitomis šapomis tos 
pačios firmos ir stengtis at
mušti bosų užpuolimus ant al
gų. O juk visų tautu darbia 

šaipą, įsą uos—-visa un.ja m prieširfgf a(gų ‘ kapoji-
būti įvelta j abelną bedarbių; • n * . :eiįu kovą už tuojautinę pašalpą, už t jLiš
bedarbių apdraudą. Mes sa:;me. o susisieksime ; eidami 
kome, kad Hillmano ir visų tų i 
parazitinių vadų milžiniškos 
algos turi būt nukapotos iki vi
dutinės kriaučių algos, o tie 
pinigai turi eiti šelpimui be
darbių kriaučių, kurie yra su 
šeimynomis ir randasi didžiau
siame varge. Unijos Bedarbių 
'Fondas turi būt uždarytas 
grafteriams, o visi pinigai turi 
eiti šelpimui bedarbių. ~ Vadai 
turi būti priversti sugrąžinti 
tam fondui visus iš jo pavog
tus šimtus tūkstančių dolerių. 
Visi surenkami assesmentai tu
ri būt paversti šelpimui bedar
bių kriaučių. #

Toliau mes sakome, kad visi 
bedarbiai kriaučiai turi būti 
traukiami į bedarbių tarybas 
kovai prieš alkį. Visa Amal
gameitų unija turi remti be
darbių tarybas. Mes griež
čiausiai pasrnerkiąme unijos 
vadus, kad jie nei piršto nepa
judino, idant panaudot mūsų

uždarbio. Mes stojame už vi
suotiną kriaučių streiką prieš 
algų kapojimus. Tam priešin
gi reakciniai unijos vadai. 
Tam priešingi lietuviai ratel- 

1 ninkai ir jų talkininkai oportu- 
! nistai.
1

Mes sakome, kad lokalas, 
jjeigu jo vadovybė bus revoliu
cinių darbininkų rankose, turi 
tuojaus susirišti su Eilinių Na
rių Komitetu ir padėt jam mo

čių kriaučių sudėtų į bedar-. 
bių pašalpos fondą sutirpo ran
kose nelemtų vadų, kaip Hill- 
manas, Beckermanas, Orlovs- 
kis ir kiti.

Kaip į visą tą padėtį žiūri 
Lyga? Kokią išeitį ji randa ir 
siūlo? Į šiuos klausimus mes 
norime atsakyti. .

1. Bedarbė.—Kartu su mi- 
lionais kitų pramonių bedar
bių, tūkstančiai ir tūkstančiai 
kriaučių neturi darbo, šimtai 
Brooklyno lietuvių kriaučių 
randasi bedarbių eilėse, o kiti 
tedirba dalį laiko. Krizis sle
gia visus. Lyga sako: Iš vie-, 
nos pusės, pati unija turi teik
ti bedarbiams kriaučiams pa
šalpą, iš kitos—visa unija turi I 
būti įvelta į abelną bedarbių j 
kovą už tuojautinę pašalpą, už i 
bedarbių apdraudą. Mes sa7'nie^

kontraktoriams 
darbininkams.

per Eilinių Narių Kbmjtetą' ir 
visais būdais jo1 veikimą rem
dami.

Kova prieš bedarbę ir prieš 
algų kapojimą yra svarbiausi 
klausimai.
sistatymas tais 
klausimais.
griežtai priešingi reakcinių va
dų uždėtiems * assesmentams, 
kurie eina į kišenių riebiai ap
mokamų viršininku, gengste- 
rių ir grafterių. Mes stojame 
už apvalymą unijos "nuo- tų 
gaivalų ir pavedimą organiza
cijos kontrolės ir vadovybės ei
liniams nariams. * Mes skel
biame kovą tokiems Hillmano 
pakalikams ir parsidavėliams, 
kaip Jankauskas. Tasai gaiva
las yra šeriamas kriaučių pi
nigais tik todėl, kad jis dirba 
reakcinių vadų baudai ir pa
deda bosams griauti ? kHaučių 
vienybę ir nukapoti' jiertis ai-,

Ir toks Lygos nu- 
pamatiniais 

Apart to, mes

(Daugiau vietos žinių 5-tam

PARDAVIMAI
Parsiduoda Farmos arba At

mainome’ ant Namų 
Miesuose

251J akrų Karma, 200 akrų dirba
mos žemės, gera žeme, 50 akrų miš
ko, šaltinio vanduo, 2į mailės nuo 
geležinkelio, 6 blokai nuo mokyklos, 
40 tonų komų, 8 kambarių namas, 
vanduo stuboje, geras skiepas, dide
lis garadžius del padargų, 400 vištų, 
3 vištom buveinės, 200 ančių, nau
jas traktorius, visa ūkiui reikalingti 
mašinerija, 10 akrų kviečiais apsė
tos žemės. *10 kiaulių, 1 karvė ir 
veršiukas.

KITA FARM A:

10 akrų kviečiais apsė
to kiaulių, 1 karvė ir 

Parsiduoda labai pigiai.
50 akrų, didele 

vištom buyeinė, 2 blokai nuo gero 
kelio, sodas, gera lokacija. 60 mai
lių nuo New York, arti prie mokyk
los. Kaina $4,500. Tik pusę terei
kia įmokėti.

DAR KITA FARMA: 300 akrų, 2 
stubos geri kiti budinkai, <30 mel- 
žiamii karvių, 6 arkliai, traktorius ir 
visa ūkio mašinerija. Auga visokie 
javai. Kaina $27,000. Pusę kainos 
tereikia jmokėti. <

Kreipkitės sekamu antrašu:
PHILLIP D. FILANOWSKY 

'j Real Estate
535 E! 6tĄ St;, Room jl2: ' !

v Į ;*( » Yorl|, City
P ’ W-297)

6 šeimynų taurinis na- i 
11UOĮ JlCiriKlVO <p£«,<,</2, 
Įmokėti $4,000 ar 

2 šeimynų medinis namas, 
Įme

namas, 
lotais, i 
kaina '

šeimynos 
su dviem 
garadžius,

Trys

Keap Restaurant 
Gaminame visokius valgius lietuviš
ko ir amerikoniško stiliaus. Atdaras 
anksti iš; ryto iki vėlai vakare, 
tarnaviihu ir kainomis būsite 
tenkinti.

413 KEAP STREET 
Prieš Republic Teatrų 

BROOKLYN, N. Y.

F 0 to^ra“ 
z'w ,M| fuojam ve-

x M stuvių, žei-
-iHTOrlO myrių ir ki-

tokias gru- 
Pes’ atnau* 
jiname se- 

**^^W*^^ T,us l<ra"
raŽMOaąr -/f'' javus; ant

p a reikala- 
1^91' vinio eina-

įftjĮaBL m i namus
fotografuot 

pagrobus ir Kiafp grupes. Mūsų 
artistiški pozai ir šviesa yra pri
taikoma taip, kad fotografija 
išrodo, kaip gyva.

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
• LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.-

pa

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M. FILŪRIN
215 E. 12tb St.

Tarp 2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedėliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas {čirškinimais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- (»? 
ęas, patinimus, gyslų ir są- bn 
narių įdegimus be operaci- K|y 
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 
ofisjiš uždarytas.

M

Frank Yuška, Lietuvis Ristikas
Jis skaitomas stipriausias ristikas Bostono apielinkėje. 

Čia jis susikibs su garsiuoju Jack Sherry. Taipgi risis ir, 
Karolis Požėla, kuris, šiame turnamentė patiesė visus, su 
[kuriais.tik jis buvo susikibęs. Jis risis su Sulemin Ahnet: 
Viso bus net aštuonios poros. Reikia priminti, jog Gus 
Sonnenberg rausis su Pat McKay. Tai *du galinčiai, kurie 
jau senai vienas į antrą šnairuoja.

ĮŽANGA $1.05—BALCONY $1.60, RINGSIDE $2.10 
8.: 15 vai. vakare, St. Nicholas Ring, 69 W. 66 Streejt, 

New York City

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų iigas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų : krąujcr ūr šlapumo.

DR. MEER
\V. 44th St., Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakaro 

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

156

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avė.

Tarpe 12 ir 13 Rajvių 
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

Q KG AN U piGAS
Valandos, paprastamds dienomit nuo 
i*yto iki 1 po (pietų. Vakarais nuc 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telcf. ALGANQUI^ 4-8294

ji 
iki J 
iki

MEDICIN. DAKTARAS

S. J CERNOV ,!£,
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, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tek: Tompkins Square 6-7697

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.

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- • 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, i 
po > n u m e r i a i 
512 Marion St? 
kam p. Broad
way, Chauncey < 
Street stotis; 
Brooklyn, N» Y.

Naujoj vietoj * 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

' MalonOs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip prooklyne,. taip ir 
kituose » ■ miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujoką Cigarą

Telephone, Greenpoint P-2820

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIRKKTOMlUB

libalxamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; paraamdo au
tomobilius ir karieta* veselijoms, 
krikitynonifl Ir pasivažinėjimam*.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

• ■ ■ HK J nr.. »araiTMriTl ri

£131111

Telephone, Stagg 2-44C1

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(JArti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. T.

IIIIQIIIQIIISIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIISIIISIIISIIiaill

Kainos po 
10c ir 15e

JONO ARBA
i PETRO

Tai
LIETUVlįj

IŠDTRBYSTftS 
Petras Naujokas CIGARAI

Savininkas

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo pop.u- 
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.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER) , i

(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems be 
skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

660 Grand Street
i Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043 ,

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 
metus.

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261

aš tarnavau per 2

mem

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
. Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
Šiais vaistais neužtraakia papročio Ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virini, o tik 
sumaišyti su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina ........................................ . . . . 60e., per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini. 

Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 

nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

taip pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA

Kiekvieną

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2860-8514

likirpkit i| skelbimą ir prisilaki t karta sa atsakymu. ■ I




