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Paskutiniame Amelgameitii 
biurokratijos lietuviško orga- ----- --
no “Darbo” numeryje ve kaip No. 301 
putoja amžinai suniekšėjęs 
Jankauskas prieš revoliucines 
unijas:

“Darbo Unijų Vienybės Ly- 
• ga. . .dabartiniu laiku atlieka 

tokį darbą, kuris naudingas 
vien tik openšaperiams. Seniau 
tokiems darbams, būtent ardy
mui darbininkų vienybės, strei
kų laužymui, gyvavo Pinkerto- 
no agentūra; dabar tas užduo
tis atlieka naudai fabrikantų 
Darbo Unijų Vienybės Lyga”.
Tik paskutinis judesius gali ' 
šitaip bjauroti revoliuciniij uni
jų judėjimą ir jųi kovas prieš 
algų kapojimus.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

Stokite į Komunisty Partiją
Bet už tai tam pačiame “Dar

be” tas pats Hillmano čebatlai- 
žis ištisose keliose špaltose gi
ria Pruseikos-Butkaus T 
ją Klampynę” ir 
“Mes širdingai linkime 'Nauja
jai Gadynei’ kuogeriausio pasi
sekimo augti, bujoti. ...”

TARPE FRANCUOS IR 
ITALIJOS IŠSIBAIGĖ 
SUTARTIS

PARYŽIUS. — Francijos 
ir Italijos prekybos sutartis

; “Naują-i jau baigiasi. Abi imperia- 
užbaigia: listinės šalys smarkiai prieš

tarauja savo tarpe ir gink
luojasi. Kažin, ar galės pri
eiti prie naujo susitarimo.

O apie kriaučius, kuriems 
Hillmano mašina ir fabrikantai 
algas nukapojo iki gyvo kaulo, 
“Darbas” šitaip meluoja: “did
žiumoje atsitikimų pajėgumas 
išlaikyti senąją darbininku algą 
skalę—juk tas savaime yra di
delis organizuotą darbininką 
laimėjimas.’’ Ir po šito pasity
čiojimo iš kriaučių, Jankauskas 
nusibaladojo j lokalo 54 susirin
kimą. Mums praneša, kad jį 
kriaučiai tinkamai ir garsiai pa
sveikino melagiaus ir Hillmano 
čebatlaižio vardais.

O reikia nepamiršti, kad Pru- 
seika- - Butkus - Jankauskas, 
tai trys to paties vandens lašai.

STIPRINIMAS PROLETARIATO PARTI
JOS YRA VYRIAUSIAS MUSU 

UŽDAVINYS
Visi Kovingi Proletarai, Visi Drąsiausi ir Daugiausia Atsi

davę Komunistų Simpatikai, Stokite po Komunizmo Vėlia
va, Vienykite Savo Spėkas po Revoliucine Amerikos Ko-

Jung. Valstijy Korigre- munisty Partijos vadovybe.
sas Užgyrė Hooverio ! Lietuviai darbininkaii kovos verda ir nuolatos aštrėja. Nei krizini galo matos, 

i nei buržuazijos puolimas ant darbininkų gyvenimo ir 
algų liaujasi. Hooverio valdžia rengia naujus žabangus 

WASHINGTON _ Po il-!ant ateivių darbininkų, naujus persekiojimus, naują prie-
gu ir karštu debatų, 317 bal- sPaac^- v
su prieš 100 Jungtiniu Vals- Kaip mes atmušime tuos užpuolimus? Kaip mes ko-

1 . v - -u- vosime pries marinimą badu milionų bedarbių r Kaip
tijų kongiesas uzgyie o -;mes padarysime galą algų kapojimo kampanijai? Kiek- 
veno valdžios pasiūlytą ka- vjenas jr vjsi lietuviai darbininkai turi jieškoti atsakymo 
ro skolų moratoriumą vie- > į §juos kiaušinius. Sudėjus rankas laukimas nieko ne- 
niems metams, tai yra, per | pagelbės. Vis sunkėjančios gyvenimo sąlygos, vis aštrė- 
vienus m e t u s A m e r ika jautis bosų ir valdžios spaudimas ant mūsų verčia mus

ir darbininkes!

DU SYKIU BANDĖ NUSI- 
, ŽUDYTI, BET
NEPAVYKO

MOUNT HOPE, N. J.-— 7 I
Jokiu būdu negali numirti! 
Helen Davenport, 21 metų 
mergina. Aną dieną ji ban
dė nusinuodyti, nepavyko. 
Dabhr bandė užsimušti, pul
dama į apleistą kasyklą, 800

NAUJOJI CHINIJOS VALDŽIA IŠSIMAU
DĖ CHINIJOS DARBININKU 

KRAUJUOSE
Nauji Japonų Žygiai Mandžūrijoj; Amerika Protestuoja, nes 

Bijosi Netekimo Derlingos Rinkos
pėdų gylio, tapo išgelbėtai . TZ . . . . . v . . . . ": q * Chiang Kai-sheko valdžia dėjo naujus žygius delei uz-gyvčt. ,......  y _ ______ z-v U ■» z-x ( i v\ v ▼ T f-i 1 »•sugriuvo. Nankingo politi- .grobimo Chinchow. Jos ka

riuomenė, neva malšindama 
“banditus,” pradėjo naujus 
puolimus ant Chinijos teri
torijos. '

Perdidelis japonų verži
masis į Chiniją nelabai pa
tinka Jungtinių Valstijų im
perialistams, neš reiškia pa
veržimą iš jų rinkos Azijoj. 
Štai kodėl Amerikos valsty
bės sekretorius Stimson vėl 
pasiuntęs Japonijai notą, 
kurioj vėl Hooverio valdžia 
išreiškianti didelį “susirūpi
nimą” naujais Japonijos žy-

kiemai susitarė su Can tono 
"ė nau- 

Bet iš pat pra-
Visur klasinės Vvrac Nllčanfac Ifl Na_ politikieriais ir sudarė iui galo matos, ’"raS 1’USaUlaS J0 !’a ją valdžią. Bet iš pat

mirose, o Moteris l^.ži®s,^vo gyvavimo naujo-7 [ ii valdžia išsimaudė krau-
Pašauta

WATERBURY, CONN. 
—Gruodžio 18 d. čionai jo 
paties namuose tapo nušau
tas John Kavetkus, 54 me
tų, o jo žmona pašauta. Su
areštuotas ir kaltinamas

juose Chinijos darbininkų 
ir valstiečių. Kuomet Can- 
tono pardavikai pribuvo į 
Nankingą po tvirtai gink
luota apsauga, tai Nankin- 
ge kariuomenė šaudė į de
monstruojančius darbinin
kus ir studentus. Labai 
daug nužudyta, daug nekal-[žmogžudystėje tūlas Joseph.. C ■_ Dyali’ta

Tuo tarpu Japonija p ra- giais Mandžurijoje.
nereikalaus iš jai skolingų jieškoti išeities. •
—1~2—k-......m...- q išeitis tėra kovoje prieš bedarbę, prieš alkį, prieš al-1 Blendstrudas, 38 metų am-

• žiaus. ’i •_______
valstybių mokėti skolas. TaiChicagos klerikalų “Draugas 

džiaugsmingai pamini kruvino-Amerikos imperialistu ban- 
jo Smetonos įsigalėjimą Lietu-. d iggelbeti Europos ka- 
kia džiaugtis, kad gruodžio 17 P^ahzmą nuo banki uto. Bet 
d. perversmas taip lengvai pa
vyko, kad nebuvo kraujo pralie
jimo... Gruodžio 17 d. pervers
mas ir įvyko tam, kad Lietuvą 
iš susidariusių pavojų iš lenku’ 
ir komuniste) pusės išgelbėtų.”

O kraujas tų darbininkų, ku
riuos kruvinieji fašistai pas
kerdė 1926 metais ir paskui, tai 
Marijonų organui nėra kraujas. 
Mes sakėme, kad susipykimas 
Smetonos su krikščionimis de
mokratais buvo tiktai šeimyniš
kas parazitų dalykas. Dabar: 
matote, klerikalai Smetoną ruo
šiasi į šventuosius pakelti!

gų kapojimus, prieš reakciją, prieš žiaurią priespaudą. 
Tai vienatinė išeitis mūsų visų. Tai vienatinis kelias vi-, 
sos Amerikos darbininkų klasės.

Kaip tas Kovas Laimėti
Bet kaip tas kovas laimėti? Kaip suvienyti proleta

riato eiles toms kovoms? Kaip užduoti skaudžiausią 
smūgi mūsų klasiniam priešui? Atsakymas tėra toks: 
Mes laimėsime tiktai po vadovybe Amerikos Komunistų 

. Partijos. Nėra kitos revoliucinės vadovybės Amerikos 
^llhanlrriifpvn 14 Ranlf’1 W’otetariatui. Tik Amerikos Komunistu Partija šaukia 
jUualIKI BlaYv 1 f Ddllny: darbininkus į kovą prieš alkį, už bedarbių pašalpą ir ap- 
i Vipna IR d Hrau^ prieš algų kapojimus. Tik Amerikos Komu-
Į UIuUUūlU 10 U’fnistų Partija laiko augštai iškėlus kovos vėliavą ir mo-

ar tas pagelbės? Laikinai 
pagelbės, bet neišgelbės. 
Kapitalizmas ne tik Euro
poje, bet visanAe pasaulyje 
eina prie bankruto.

SUJUDIMAS APLINKUI
BANKUS

ALKANIEJI MARŠUOTOJAI IR BE
DARBIAI SUDAUŽĖ POLICIJOS 

GRŪMOJIMUS
BROCKTON, MASS. — 

Gruodžio 18 d. žmones labai 
sujudo aplinkui bankus ir 
nori pinigus atsiimti, stovi 
eilėse nuo pat ryto. Iš pir
mo visiems mokėjo pilnai, 
bei nuo 11 vai. ryto nutarė | kaliųjų Maršavimo delegaci- nis susirinkimas buvo labai

ST. LOUIS, MO. — Po-1 tiškai pasitiko St. Louis dar: 
licija buvo uždraudus Al-1 bininkai. Suruoštas masU • 1 -I •

H .. . , , . . įduoti tik šimtą dolerių į 90 i jai pasirodyti šiame mieste
—*----- I bihzuoja ir vienija proletariato mases tų kovų laimėjimui.! ^enu ‘ ‘ * 1 1 *!' - " ....................

Vėl parsidėjo negirdėtas j Be galingos revoliucinės vadovybės darbininkų mases /
Amerikos bankų bankruta-i bejėgės atsilaikyti prieš valdančiąją klasę.. Be .stiprios

* Sueina penki metai nuo Sme
tonos įsigalėjimo Lietuvoje — 
penki metai vargo, ašarų ir 
kraujo delei Lietuvos pavergto
sios liaudies. Sueina penki 
metai nuo nužudymo keturių 
Lietuvos Komunistų Partijos 
vadų-draugų Požėlos, Giedrio, 
Greifenbergerio ir čiornio. Jau 
penki metai tie draugai ilsis po 
juoda velėna, bet jų idėjos, ku
rias vykina Lietuvos Komunis
tų Partija, plečiasi Lietuvoje. 
Į žuvusių'draugų vietas stoja- 
nauji kovotojai-ir kovotojos. Ei- ww «« j.. • n/| v

»na nuolatiniai areštai, nuolati-! HOliailulIOl 1V1US3 
niai nuteisimai, bet kęmuniz-1 — - . J , 
mas gyvuoja! Bedarbius ■

Vėl parsidėjo negirdėtas! Be galingos revoliucinės vadovybės darbininkų mases 
Amnm’lznc kn-nlrn kn n V v>n Fci _ ! k>n i n erna O fail a ilrvH įtrina A/nVlnriPl Q 1 n Iri 9 S P iP'A .afinrins 

vimas. Pradžią padarė Bos-1 komunistinės bolševistinės partijos darbininkų susivieni- 
tono ir apielinkės bankai, i jimas. susiorganizavimas ir laimėjimas negalimas.
Dabar ta liga plečiasi po ki- i Štai kame mūsų vyriausia problema šiandien. Štai 
tas valstijas. Štai gruodžio i u.ž '“P168 turime pirmiausia griebtis. Mes turime stm- 
18 d užsidarė net 14 banku !rmtl Komunistų Partiją stodami i jos revoliucines eiles^ 
—du Connecticut valstijoj,} 
keturi Illinojaus valstijoj,! 
du New Yorko, du Michiga-
no, du Philadelphijoj, vie- įuvju darbininkų judėjimą puola ne tik valdančioji kla
nas North Dakotoj ir vie- sė iš lauko, bet jį bando sudraskyti Oportunistai iš vidaus.,

Mieste matosi labąLir laikyti masinį mitingą jos 
daug lietuvių ir lenkų ir ki-

Montello Komuništas.

pasitikimui. Bet šitas grū
mojimas tapo sėkmingai su-

didelis. Keturiolika 'darbi
ninkų, dalyvavusių marša- 
vime, įstojo į Komunistų

nas Californijoj.
si, liga prasiplėtusi po visą

Kova su Oportunizmu, Kova už Stiprinimą 
Komunistų Partijos

Draugai darbininkai ir darbininkės! Komunistinį lie-

PARYŽIAUS 
GYVENTOJAI

PARYŽIUS. — Francijos 
sostinė šiandien turi 2,891,- 
000 gyventojų. Bėgyje pas
kutinių penkių metų paau-

Vadina- Jje nori išblaškyti esamas komunistines spėkas lietuvių go ant 20 nuoš.* 1 • • . —- -I 1 • I •darbininkų masese. Jie nori sutrėkšti komunistine va- 
dovvbe mūs judėjime.

daužytas. Maršuotojų ket- Partiją ir tuomi sustiprino 
virta kolumna pribuvo į I partijines spėkas St. Louiš 
miestą, kurią labai entuzias- i mieste.

Magnitogorsk. - Paleis-, Subankrutavo Bankas ir 
tas darban naujas aparatas,, e .
kuris geležies rudą verčia, Nuneše Partijos Pinigus 
į liejyklos pečių. Šis apara-1 
tas į parą laiko perleis 1,500 
tonų rudos. CHICAGO; ILL. — Su

bankrutavo Ashland State
Jie bando sugriauti mūsų darbi- nizacijų, klasiniai sąmoningi proletarai ir proletarės, Bank, nunešdamas daugiau- 

ninkiškas organizacijas ir įstaigas, kaip • Am. Liet. Dar- jūsų vieta Komunistų Partijos eilėse, jūsų vieta toj galin-isja ie’nkų darbininkų įdėtus
Partijos durys jums atdaros, j pinįgus/ Taip pat šiamėbininku Liter. Draugija. Liet. Darb. Susivienijimas, Lie-■ go j komunizmo armijoj. : ~ __ __ ____ _

tuvių Darbininkių Susivienijimas  ̂Amerikoje. Lietuvių i Komunistų Partija yra jūsų partija, partija proletarinių j banke’buvo^laikomi Korini- 
Proletarų Meno' Sąjunga, dienraščiai “Vilnis” .ir “Lais-! masių. Ji pasitinka jus su išskėstomis rankomis—jus, ko-

Mes, Amerikos ■ lietuviai ko-p i ——
munistai ir mūsų skaitlinga ar-j AMSTERDAM., — 
mija simpatikų, privalome tin- Į džio 18 d. buvo didelė be- 
kamai paminėti žuvusius Lietu- į -darbių demonstracija po va- 
vos liaudies vadus. O tinkamai • (j0Vybe Komunistu Partijos, 
paminėsime tada, jeigu parem- pni:PBa nadarė iiznnolima sime Lietuvos Komunistų Parti- 1 011clJa pana e užpuolimą 
ją, kuri veda kovą prieš smeto- panaudodama pries bedar- 
ninį fašizmą. įbius revolverius, šobles ir

' buožes. Daugeliui bedarbių 
| galvos suskaldytos.

Gruo-

IŠTEISINO AUSTRIJOS 
u FAŠISTUS 1

* VIENA. — Austrijos teis- j NEIŠMOKĖS DARBININ- 
mas išteisino ir paliuosavo KAMS ALGŲ 
fašistų vadus, kurie nesenai 
bandė padaryti fašistinį per 
versmą. Tai laimėjimas
Austrijos fašizmo. Gi galin- šinšapė atsisako išmokėti 
ga Austrijos socialdemokra
tų partija uoliai padeda fa
šistams įsigalėti. bankrutuoja.

BERLYN. — Didžiausia 
ir seniausia Vokietijos ma-

del savo 3,000 darbininkų 
algas. Sako, kompanija

ve.” Jie visur. bancĮo parausti mūsų judėjimo pamatus, 
pasikviesdami talkon fašistus ir socialfašistus. Jie deda 
visas pastangas, kad neprileisti mūsų organizacijų prie 
kovu prieš buržuaziją, prieš alkį ir prieš algų kapojimą, 
prieš ateivių ir4 juodveidžių persekiojimą, už gynimą So
vietu Sąjungos ir teikimą materialės paramos Lietuvos 
darbininkų ir valstiečiu kovoms.

Mūsų darbininkų judėjimas turi apsivalyti nuo tų pra
gaištingų ir darbininku klasei žalingų elementų! Mūsų 
judėjimas turi įsivelti į visas Amerikos proletariato ko
vas. Mūsų judėjimas turi išsinerti iš siauro tautinio ke
valo ir išsilieti į platų klasių kovos lauką.

Bet mes tą atsieksime tiktai po revoliucine Komunistų 
Partijos vadovybe. Mes tą atsieksime, jeigu mes padvi
gubinsime ir patrigubinsime lietuviu komunistų eiles, 
organizuotas į Amerikos Komunistų Partiją.

Suglauskit Savo Eiles, Stokit į Komunistų Partiją
Komunistu Partijos Lietuvių Frakcijos Centro Biuras, 

todėl atsišaukia į visus klasiniai sąmoningus darbininkus 
ir darbininkes, į visus kovotojus ir kovotojas, į visus ščy- 
rus komunistų simpatikus ir rėmėjus: Mes šaukiame 
visus ir visas stoti į Komunistų Partijos eiles. Iš dirb
tuvių, fabrikų ir kasyklų, iš masinių darbininkiškų orga-

votojai, jus, pirmaeiliai lietuviai proletarai ir proletarės.
Naujas partijos narys yra galingas šūvis į išnaudoji

mo, reakcijos, priespaudos, alkio ir oportunizmo tvirtovę!
Partijos Narių Verbavimo Vajus

Šiandien eina vajus už gavimą naujų narių Komunis
tų Partijai. Vajus tęsis iki paminėjimui mirties didžio
jo pasaulinės revoliucijos ir komunizmo vado Lenino— 
sausio 22 d., 1932 m. Stokite dabar po leninizmo—ko
munizmo vėliava!

Mes sveikiname Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, kuri pasistatė už tikslą duoti iš savo 
eilių du šimtu naujų narių Komunistų Partijai. Mes 
sveikiname Lietuvių Darbininkių Susivienijimą Ameri
koje, kuris pasižadėjo duoti Komunistų Partijai septy- 
niasdešimts penkias naujas kovotojas. Mes sveikiname 
kiekvieną pastangą sustiprint mūs kovingos partijos eiles 
Mes kviečiame ir šaukiame' visas mūsų darbininkiškas 
organizacijas talkon prie budavojimo masinės galingos 
bolševikų partijos—Amerikos Komunistų Partijos!

Tegul gyvuoja Komunistų Partija!
Tegul gyvuoja Komunistų Internacionalas!

A.J.V. Komunistų Partijos
Liet. Fr. Centro Biuras

pinigai del 
darbo ir 

is bankas

pistų Partijos 
varymo partijos 
tuos visus pinigus 
nunešė. Nors, tiesa, ne > 
kiek tų pinigų buvo, bet jų 
nunešimas vis tiek užduoda 
smūgį partijos pradėtai 
kampanijai prieš kriminali
nio sindikalizmo įstatymą 
ir už apdraudą bedarbiams.

14 CHINIEČIŲ

Mukden, Mandžurija. ’
Susikirtime tarpe japonų ir 
chinu ties miesteliu Fushun v 
keturiolika chini 
mušta ir du japonai 
ta. ‘

sužeis-
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Darbininkų Judėjimui <

Lietuvos Darbininkų Judėjimo Rėmimas

' Taipgi dar turiu priminti aukavome taip narsiems drau- 
n<ws trnmiii anie AncrSčianaia 88ms, ginantiems musų ben-

bas del parinkimo1 drapanų be*<^

pareiga yra minėtiems, drau-

Sekantiems metams nhtartadeda

čių,Lie-

TORONTO, KANADA

tai apro-

Pora metų atgal, kaip

Mūsų kuopa ne tik žodžiais, 
bet ir darbais stovi su darbo

BALTIMORE, MD.—A.Ii/.D.
L.D. 25-tos kuopos metinis sū

drūs, reikalus.
Draugai-ės: P. Kupris, J. Pi

-. produktų, kiek tikėtąsi. t .• . .
Žinoma, kad Sovietų Są-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

ve prigaudinėja,

susirinkimą.
O. Kučiauskaitč,

25 kp. Korespondente.

I • 1 wKas pagalinus mums, klausimų, ir tai daugiau kai

ponas” Andrelis, tai tuojaus

Pirniadiėn. Grdod. 21, 1931
• ~ •_ ■ • •_ —— . ; ..

buržujihes labdarybės; 
girdi, bedarbiai

Iš A.L.D.L.D. Susirinkimo
Lapkričio 8 d. įvyko 162-; 

iros kuopos susirinkimas. Tarp

J Irių priėmimas.
pikiais” 439lras dalykas, kad darbininkai konferencijoj, gruodžio 13 d./

nors da, tik bosas būk tai užsirašo,

Ije, kurią mes vadiname darbi-

žiau panaši į taip vadin. 
“civilizuotas” kapitalistine^ 
šalis. Jau dabar ji daug 
nuo jų skiriasi. “Civilizuo
tose”. šalyse suvirs 40 milior Į

Welfare labdaringoj organiza-1 jis nusuka

;da negali prikrauti keturis ka-[čioš nebuvo parėjęs, nes iš

J kąrukai nusverdavo tyjs ir pu-.nyJią.1 Ir tą pačią dieną, kuo-
• • V • * .• I | ’ j • . . • ! • • • _ 1. . - L .Am, 4. A X J
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nuo religinių:'tetų, organi-; šeimynas; (padirtbiri pamatė, BaltimoreS A.LD.LD. Kū 
zuojasi i rstoja į kovą prieš kad nieko .negali-uždirbti; tai ■■ 
isnąudotojus.

Tai Bent Nuplepejo
Jau dabar net patys gud

resni buržuazijos ekonomis
tai gėdijasi sakyti, būk So
vietų Sąjunga nepravesian- 
ti Penkių Metų Planų, nors 
prieš metų laiko atgal visi 
buržuazijos galvočiai šaukė, 
jog tas planas nepavyksiųs.

Dabar kiekvienam aišku, 
kad Sovietų Sųjunąa savo 
Penkių Metų Planų įvykins 
į keturis metus. Jau tūlose 
pramonėse - planas tapo įvy
kintas į pustrečių metų pe
riodų.

Ir kadangi dabar Sovietų 
Sąjungoj nėra bedarbės ir 
šalis smarkiai žengia pir
myn, tai vis daugiau ir dau-

Milžiniškas Deficitas< • ■ y

vienų kitą centą atliekamą. 
Iš bedarbių, žinoma, kad ne
galima reikalauti, bet kurie 
dar dirba, tai turėtų kiek 
paaukoti ir kitus paraginti, 
kad paaukotų. <

Minėkime žuvusių Draugų 
Penkmetines Sukaktuves
Gruodžio 27 d. sukanka 

penki metai, kai Smetona 
kruvinasis nužudė Lietuvos , 
K. P. vadus: Greifenberge- giau tamsesnių, nesąmonin- 
?į, Čiornį, Požėlą ir Giedrį, gų darbininkų pradeda, įsi- 
luos nužudė, kad jie buvo tikinti, kad Sovietų Sąjun- 
ištikimi darbo liaudies va
lai, kad jie pasišventusiai 
gynė L. biednuomenes reika 
us. Jie žuvo, bet jų darbai, 
lų idėjos ir šiandien gyvuo
ki, ir su kiekviena diena 
is labiau* prigyja Lietuvos 
nednuomenėje. K. P. turi 
langiaus įtakos darbininkų 
nasėse, negu kuomet pir
maus. Tas tamprus suši
lsimas su dirbančiomis ma

sėmis greitoj ateityj turės 
duoti apčiuopiamus rezulta
tus pasiliuosavimui iš po 
fašizmo jungo. Paminėji-

Dar tik trys savaitės, kai 
męs pradėjome vajų už su
kilimą Lietuvos darbinin- 
kįaims, valstiečiams finansi
nes paramos jųjų revoliu
ciniam veikimui. Trys sa
vaitės, tai nėra daug laiko, 
o vienok jau daugelis drau
gų bei draugių atsiliepė į 
mūsų atsišaukimą. Matyt, 
kad daugelis yra susirūpinę 
Lietuvos vargingosios liau
dies padėtimi, kad atjaučia 
jų sunkią padėtį ir
pastangas, kad jiems kiek 
tik galima pagelbėti, 
tuvos darbininku bei var
gingųjų valstiečių padėtis 
labai bloga. Jau dabar yra 
daugelis darbininkų be dar
bo, o žiemos laiku bedarbių 
skaičius žymiai padidės, nes 
ir ūkės darbininkai bus at- 
leidinėjami nuo darbo. Ir 
dirbant Lietuvoj darbinin- 
įkai kaip tik gali užsidirbti 
:ant labai mizerno pragyve
nimo, niekaip negali susi
taupyti nei kiek del ryto
jaus. Visiems netekusiems 
darbo darbininkams badas 

ir skurdas žiūri į akis, ypa- mui žuvusių mūsų brangių
tipįgai dabar' žiemos laiku draugų, mes turime pasjs-
piie neturėjimo kuomi mai-Į tengti, kad kiekvienoje lie
tinis dar ir šaltis prisidės j tuviais apgyventoje koloni- 
da. Tokioj padėtyj esant i joje būtų surengtą masiniai 
Lietuvos varguoliams prisi-1 susirinkimai bei šiaip ko- j 
t badauti ar kovoti už gy- Į kios pramogos, kad į visus i 

3įes palaikymą. Dauge- [ masinius susirinkimus bei
- • lis, 'kūne heturi klasisfcįu- rprambgas- sutraukti • kuo- 

sipratimo, skurs, kentės ir j1 daugiausia lietuvių darbi-

si klasiniai susipratę darbi- • kalbėtojas iš ųiūs centrų—į 
ninkai nesutiks badauti, jie (gerai, jeigu ne, tui turime 
išeis į kovą prieš savo pris-1 paskirti vieną iš savo tarpo, 
paudėjus, jie taipgi šauks! kuris suprantamai paaiškin- 
ir kitus dar nesusipratusius i tų susirinkusiems apie var- 
darbininkus stoti su jais! Pac^tį ir JŲ kovas 
kartu kovoti. Lietuvos Ko-llj’ieš Lietuvos fašistinę val- 
munistų Partijai šiame mo-;džią. Mes turime pilnai 

perstatyti fašistinio teroro 
puolimus ant visų ko vinges
niu darbininku bei mažaže- v v
mių valstiečių. Turime pri
siminti apie desėtkus nužu
dytų draugų ir šimtus su
grustų ir kankinamų Lietu
vos bastilijose. Visuose pa
rengimuose turime paprašy
ti aukų parėmimui Lietuvos 
revoliucinio veikimo. Visi

i surinkti pinigai bus greit 
pasiųsti Lietuvon. Jau gau
ta paramos Lietuvos drau
gams iš šių miestų: Iš Phi-

. Rama- 
prisirengimo , nausį<ą $6.89, iš White Pla-

i 4- o r I i I r n n ( 7

goj darbininkai žengia pir
myn. Tų mato visokie dar
bininkų mulkintojai. Ir jie 
griebiasi kad ir kvailiausių 
priemonių, niekinimui So
vietų Sąjungos. Štai kaip 
klerikalų “Darbininkas” ra
šo apie Sovietų Sąjungą:

Atrodo, kad Rusijos sovietų 
garsioji “piatilietka” bei pen
kių metų ekonominio atsigini- 
mo planas nepavyks. Daug' 
tam priskaįtoma priežasčių. 
Visų pirma trūksta sumanių 
darbininkų — mechanikų. Sa
viškiai dar neišsilavinę, o im
portuotiems samdyti nėra pi
nigų. Mat, pastaruoju laįku 
sovietų kreditas ūžsienyj la
bai nupuolė. Trūksta taip pat 
anglių, nes Rusija turi tik vie- Ij 
na nuošimtį viso pasaulio an- ’ 
glių, ir jiems iškasti neturi 
tokių prietaisų, kaip kitos ša
lys. Kolchozai bei kolektyvūs

tesnio kultūrinio gyvenimo.
Taigi, už £imto metų bū’ 

tų neapsakofhai didelis skir
tumas tarp 'Sovietų Sąjun
gos ir dabartinių “civilizuo
tų” šalių, jeigu tos “civili
zuotos” šalys iki to laiko:iš
silaikytų. Bet “civilizuotos” 
šalys negales taip ilgai gy
vuoti: visam pasaulyj ka- 
pitaįizmui. bus padaryta ga
las ankščiau.

Bet kas svarbiausia tam 
škaplierninkų organui “rū
pi,” tai religiniai , burtai. 
Už į tai! ‘toarbinįnkas”; už
baigia: ‘

Nori, ar nenori, bolševikai 
palaipsniui prieis prie tos iš
vados, kad panaikindami tikė
jimo principus, jie pakasa ir 
savosios valstybės pamatus. ’
Nieko panašaus. Panai

kindami religinius burtus, 
šviesdami žmones bolševikai 
sudrūtina savosios valsty
bės pamatus. Religiniai bur
tai reikalingi kapitalistų | 
klasei, saujalei parazitų, ku-1 
rie viešpatauja ant masės; 
darbo žmonių, 
yra kapitalizmo 
Žlugus kapitalizmui, žlugs; dar sunkesnę naštą, 
ir bažnyčia. Bažnyčia reli-; Ar nori, ar nenori,

tokie paskui palieka rakandus ! Darbais Parodo Pritarimą 
ir eina savais keliais.

i O mūsų valdininkai, Penn-
[sylvanijos gubernatorius Pin-
jehot ir kiti, sako, kuris nenori, 
tik tas nedirba.

Jungtinių Valstijų vąld-| Taip pat ir kitose kasyklose sirinkimas įvyko 7 d. gruodžio, 
žia per šiuos iždinius metus, biskutį skirtingiau išnaudo- Lietuvių Svetainėje, dalyvau- 

qo ja darbininkus. įjant daug kuopos narių. Iš
Mainieriai turi organizuotis (svarbesnių, bene bus Šie tari-kurie užsibaigs birželio 30’Ja

Ci., 1932 m., viso tuies išlai- į revoliucinę Nacionalę Mai-lmai: Nutarta surengti prie 
du $4,361,000,000. Iš tų pi- nierių Uniją ir rengtis griežtai I pirmos progos paminėjimą 4^ 
nigų milžiniška suma bus kovai už patį gyvybės palaiky-(Lietuvoj žuvusių draugų už 
bus išleista prisirengimui 'mą; bet kova su išnaudotojais mūsų bendrus kovos reikalus, 
prie karo bus sykiu ir kova prieš viso-j Paaukota 5 doleriai bedarbių

, , ; kilis sklokininkus, kurie darbi- Įmaršavimo komitetui, ir vietoj
Iš priežasfieš .ekonominio i pinkams kenkia. | dar draugai-ės sudėjo 4 dble-

krizio, aprobuojama, kad! —---- |rius; tai iš viso 9 dolerius pa
valdžios įplaukos, sulig da- [ 
bartinių taksų, sieks.ne dau- truputį apie Augščiausią
giau/ kaip $2,239,000,000. prieglaudą Lietuvių Amerikp-
Taigi, susidaro deficito mar |nin](l. ’ažalpos organizacija, yariuniene. K-Mikolaitis’;r J; 
žiausia $2,222,000,000. ■ (todėl, kad ši draugija dirba Tadkus^sutiko pereiti pbr stu*

O kaip tą deficitą paden-Id a r b i n i n kų naudai. Pavyz .... , . ,.JV. .
gti? Wall Streeto atstovai [džiūt 9-ta kuopa Augščiausios’ darbams, kurių didžiumą ken*- 
Washino-fone nlanuoia na-<Prieglaudos Lietuvių Ameri- cia ®unką vargą. TodeĮ .mūsų' wasningtone planuoja pa-Į, b nuosava na- pareiga yra minėtiems drau-

i • j j i • • ■ "■mą ir svetainę. Mūsų miesto i^an?s» kiek galint, padėti tame
Sunkinti taksomis pdiazitų bedarbiai niekur negalėjo ^aibe. 
klasę ir deficito naštą už- gaut pasirendąvot vietos, kur; .
dėti ant biednuomenes pe- galėtų įsisteigti virtuvę; o da- (Parsuraukt! 100 Darbininkų 
čių, pakeliant taksas ant bar bus jau penki mėnesiai, ( endv^a^. JItl’ 
įvairiu gyvenimo reikmenų, kaip 9-tos kuopos skiepe Ne\vj ’ '
pradedant imt! taksas nuo nž labai maž primoksjima.: Sekantiems metams kuopos 
suvirs $1,000 pavienio įplau- Miesto valdžia'daug sykių da- valdybą sudaro šie draugai: . 
kų. rė užpuolimus ant šios vietos ir ;Biim. F. Pivariūnas, Protokolų

■buvo net lentomis užkalus du- ‘sekretorė O. Kuciauskaite, Fi- 
Inansu sekr. J. Stanys, Iždinin-Bažnyčiaį Taigi ant darbininkų kla- ris, ir kuopos valdybai grasino, . _ . . .

ramstis, (sės pečių planuojama uždėti visokiais baubais; bet mūsiškė lkas Balsys. Linkėtina jai ge-^ 
, žlugs I dar sunkesnę našta. kuopos valdyba ir nariai su-:™ Pasekm.ų pasidarbuojant

’■ I Avnnvi o v nriririC Jnvh; pranta, kad bedarbiai ne iš t
v- Į . . . .’ . . J iliuoso pasirinkimo verdasi! Ivy';0 balsavimas centro vir-

gmiais burtais nuodma zmo I ninkai priversti stoti į gnez valgj ir mįega skiepe, pasitie- (šininkų 1932 metam; daugiau- 
nių protą, laiko tamsybėj i tesnę kovą prieš gyvenimo sę popierų ant cemento, 
milionus darbo žmonių. Ro-! normos mažinimą. Kas tą įmes žinome, kad 1 * J- 
do jiems išsvajotą dangų,! kovą turi vadovauti? Aiš- darbininkai niekad 
gązdina pekla ir čyščium, ir 
liepia ištikimai išnaudoto
jams vergauti, kad po mir
ties patekti į “dangaus ka
ralystę” Ir iš to yra dide- 

;lė nauda parazitų klasei, 
p Su įsteigimu Sovietų Są
jungos užduota didelis smū
gis tam kapitalizmo rams- niai sąmoningo darbininko

normos mažinimų, 
kova turi vadovauti?
ku, kad Komunistų Partija, 
darbininkų klasės vadas. 
Kad darbininkai sėkmin
giau galėtų kovoti ir už 
kasdieninius savo reikalus, 
reikalinga tą partijų drū- 
tinti, budavoti į masinę par
tijų.- Už tai kiekvieno klasi-

čitii,; ir .'jūo toliau, >tuo dau- būtina užduotis Stoti i savo bar i Aukščiausia Prieclauda ūkiai taip pat n^uoda tiek giau darbininkų atsikrato partijos eiles ’ ' ' * 4
HVAri 11 lz4 11 lz i o Ir i i izn4*ZJfCl ...... —« ...... , . . •. ? • . A • . °: .i

lauks, geresnių laikų, bet vi-■ ninku. Jeigu galima gauti i jungoj yra daug sunkumo Darbininkai Dirba tik Šešetą Diems i Mene
• nuvirinti tn nlnnn Rot kad ' T T <s.

mente prisieis daug darbo 
padėti. /

Kaip visur, taip ir Lietu- 
voj, K. P. vadai ir visi ko- 
vingesni nariai dalyvauja 
pirmose eilėse ir vadovauja 
visoms kovoms ne tik prieš 
atskirus kapitalistus, bet ir 
prieš pačią valdančiąją kla
sę. O kuomet Lietuvos K. 
P. yra nelegalė, ir visa jos 
spauda taipo pat nugrūsta 
požemin, tai tas dar dau- 
giaus apsunkina veikimą. 
Visas agitacijos, propagan-!^ 
dos jr visas 
darbas turi būt atliktas i - - - .

įvykinti tą planų. Bet kad 
Penkių Metų Planas bus įvy 
Kintas į keturis metus, tai 
aišku. Bet ir ta planų įvy
kinus Sovietų Sąjunga dari 
nepasieks augštą pramoni-l 
nį laipsnį. Už tai dabar ga
minama kitas Penkių Metų 
Planas, kuris bus pradėtas 
vykinti užbaigus dabartinį, i

Kadangi neturi gerų ar
gumentų, tai kvailais išve
džiojimais tas klerikalų or
ganas bando pasityčioti iš* 
Sovietų Sąjungos, kad dis
kredituoti ja sumulkintų 
darbininkų akyse. Rašo:

Mums gi- atrodo, kad ir “sto- i darbininkai nusiminę, 
lietkos” 1

iliuoso pasirinkimo verdasi |v. Iv.yl<o Jalsaviinas centro vir- 
jj. šia balsų gavo draugai-ės, arti- 

kad bedarbiai i miausiai stovinti prie Komu-: 
_______ neužmirš nistų Partijos; paaiškinus, J.J. 

to draugiškumo iš 9-tos kuopos sklokininkų geras bi-
pusės, stengsis, kuomet galės, Įčiulis, vos tik vieną balsą susi- 
paremti mūsų organizaciją, | laukė iš mūsų 25 kuopos.^’. • 
stos į ją, jparėms jos parengi
mus ir t,t,’ O mes žinome, jog 
kuopai yra, kad ir nedaug, klasės avangardu—Komunistų 
nuostolių iš to bedarbių prig- 'Partija. t
laudimo. ..

Nuo savęs aš kviečiu, kurie, 
galite, lietuviai darbininkai 
ir darbininkėš, įsirašykite da-

Gauta du ,nauji nariai: A. 
Matusevičia ir J. Pivariūnienė.

Toliau. J sekančias atsako-* 
mingas vietas apsiėmė šie 
drangai:, “Laisvės” agentu P. 
Kupris, Knygiumi V. JKųčiąns- 
kas, korespioą.dentė 0, . įsu

kąs, per kurį įstojimas yra Sekantis kuopos Suširinki- 
- Matykite mas ’įvyks 4 d., sausio, -1932 m,*

[9-tos kuoposorganizatorius. Lietuvių Svetainėje. Visi,!kaip

Šelpti; Baisiai Apvagia New 
Kensington© Mainierius

Augščiausios Prieglaudos 9-ta Kp. Gelbsti Bedarbiams
NEW KENSINGTON, PA. sykiu eksplozija ir daug žmo- 

-r—Mūsų miestelyj taipgi di-;njų žuVo. Bet žmonės, bado I 
džiausią bedarbė. Kaip ap- verčiami, vėl lenda ir dirba. O j 
skaitliuojama, čia bedarbių kokios čia yra sąlygos, tik pa- j 
randasi apie 4,000, kurie visai 
neturi darbo. O kiti darbinin
kai, kad ir dirba, tai tik po 

i dvi, tris ar keturias dienas į dvi 
savaiti. Ir kaip matyt pas mus

I .Lietuvių Amerikoj bei į josios 
į vietinę; 94ą kuopą; sąkau, da* į. --’. _ i

bar, ba dar tęsiasi vajaus lai- .ciauskaite.
I1. ' ■
! daug nupigintas. 
l9-tos kuopos. -

i [kuriais yra J. Jasadavičia ir S. (vienas, pradedant naujus 32 
. Visu darbininku metus, atsilankykime į sękąnl^ 

prigulėti prie
B i j a v ič fa 
pareiga yra 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj, darbininkų 
pašalpinės organizacijos.

Angliakasis. y * jį
Pasveikinimo Rezoliucija
Liet. Darbininku Susivie- ' 
nijimo 57-tai Kuopai ir 
Jos Komitetui Worcestery ,f;

kokios čia yra sąlygos, tik pa-j
žiūrėkite. iros kuopos susirinkimas. Tarp SOUTH BOSTON, MASS.—

Mokestis nž iškasimą tono (kitų dalykų buvo ir naujų na- Lietuvių Darbininkų Susivieny- 
anglies—36 centai, tai yra iš Irių priėmimas. Tai labai ge-ijimo I Apskričio laikytoj 2-roj, 
po mašinos, o po “] 
centai. Bet “pikčekių” neduo- 1931 m., Lietuvių Piliečių Kliu- 

bo svetainėje. 376 Broadway,- 
So. Boston, Mass., buvo priim-’į 
ta ši rezoliucija: 7/

Kadangi fašistai iš SLA. su 
advokatu p. Bagočium prieša
kyje, užpuolė LDS. 57 kuopą, 
Worcester, Mass., melagingai' 
ją skųsdami valdžiai, ir su teis
mo pagelba norėjo užduoti di\ 

mainierio < darbo dabar kiekviena sekmadienį pąj, bet ir visai mūsų organic

rašosi prie savos organizacijos, 
bet tik jokiu būdu negali būt 

bus permaža atstaty- [daugelis vis dar tikisi, kad o kai gauni savo darbo apys- priimamas kiekvienas latras.
Pavyzdžiui, tarp naujai įstoju-

naši į kitas civilizuotas šalis. 
Ir tai ne bolševikams tai pa
daryti. Tam reikia gabesnių 
ir sąžiningesnių vadovų.

'• a iz. •nv eKAni Žinoma, kad juo toliau,i ??s; Per A. Kiaujalj $5.00,įuo ]abjau g0Vt gąj. bus ma-
ųSjv * iš Lost Creek per J. Pacos-

. Slaptas darbas reikalau- kį, $5.00, iš Naugatuck per 
ja; daug daugiau,pasišventi- J. Zaleskį, $1.00, iš Carne- 
mp; daug, daugiau išlaidų, gie per J. Gatavecką $20.00, 
Drąsos; pafeiaūkojimo net ir Į & Johnson City per V. Zmi- 
ikd paguldymo savo gyvas- [traitę $5.00, iš Camden per 
ties/ pas Lietuvos draugus; A. J. Pranaitį, $3.00, iš 
y/ą gana daug, bet finansų i Brooklyn per J. Nevroną 
del laikraščių ir kitos reika- $1.00, iš Brooklyn per D. M. 
Hugos spaudos palaikymo i šolomską $16.57, ir dau- 
pųs juos labai mažai. Jeigu ; giausia tai iš Binghamtono, 
ir dar dirbant kaip tik galą Į per O. Girnienę $25.00 ir S. 
sų galu tegali • sudurti, tai Yasilionį $11.64.
dabartiniu ekonominio kri-
zio ir bedarbės laiku negali-j Taigi, kai pasirodo, prad- 
ma daug finansinės para-ižia nebloga. Visa eilė kolo
nuos nė tikėtis. Mes, Jung-I.nijų jau atsiliepė su para- 
tįnių Valstijų lietuviai dar-ima. Dabar kitos kolonijos 
bininkai turime jiems pagel- j turi pasekti pirmąsias. Jei- 
b§ti, paaukodami kiek kuris i gu visi dėsime pastangas, 
išgulime. Teisybė, ir iš mū-1 tai iš kalno galima užtikrin
au: daugelis jau ilgas laikas j ti, kad į . trumpą laiką mes 
kai be darbo, daugeliui ir iš: suteiksime Lietuvos kovo- 
mįteų jau; bado šmėkla pra-1 j an tiems darbininkams šau- 
dodu žiūręti i akis, bet dąu-,| nios finansinės paramos, 
gelis dar dirbame ir turime ! 8ekr. J. Weiss.
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ti Rusiją tiek, kad ji būtų pa-(darbai.pagerėsią. Nekurie sa- kaitą (steitmentą),
‘ ‘ k..................................... 1 teisindami kuota taip lyg kad visą anglį šių narių buvo ir J. Andrelio

kapitalistinę tvarką arba miės- tu iškasei iš po mašinos. O pavardė. Tai fašistų bernas, 
to ponus; sako, taip visada ne-[klaust, kad nori, gali, bet tas h* tokių gaivalų mums nerei- 
gali būti; jie taipgi nurodo į bus veltui. Svėrirųo gi kia.

žiūrėk, (weight) bosas sveria taip tik atvažiavo .iš Edmontono 
gauna biskį (“teisingai” — užsirakinęs du-^/iai uiOAį | Lt; 1 oi Ii. <11 1 IIZ40II dilllięo tl U.— xxiiuivuoj tai lilt) J?<x^t;ID<t HUicJU UZ4UUVUA #

maisto iš Salayeišių Armijos,ir Jis, kad niekas nematytų, kaip prisišliejo prie parapijonų, ir (džiausią smūgį ne tik 57 kuo-’ 
Welfare labdaringos organizą- jis nusuka mainierio darbo dabar kiekviena sekmadienį pai, bet ir visai mūsų organic 
cijdš, kurf taipgi šelpia maistų vaisių. .1928 metais tie patys galimą matyti jį bėgant į baž- zacijai, \ ; •
daugelį bedarbių. ■’ J J kąruįai. nusverdavo tyįs ir pu-^nyMą.1 Ir tą pačią dieną, kuo- .Tojel (rųes, delegatai. ;vien- 

Bet reikia žinoti, kaip‘ir iš sę tono, o dabar tiktai vieną ii^met 1 buvo perstatoma, < kad [balsiai sveikiname 57; įiįiopą/, 
kur tos bedarbių organizacijos ! pusę tono. Jeigu prikrauni ke- .toks tai .narys įsirašė į, drau- [laimėjusią ieismišką bilą prieš 
gauną ir duobia bedarbiarųs.jturis kąrukus per dieną, tai'giją, jo visai* net susirinkipię fašistus ir tąipgi pasižadame 

į darbininkų be darbo, is visų darbininkų, kurįe ; vienas dingsta. Sako, tu nieką-1 nebuvo, gąl tįvįt dar iš bažny- modaliai ! ir fihahsiniai rėmtt^ 
< LT _.L<1----------------1.x Įčios nebuvo parėjęs, nes iš Vy- jūsų kovą-, joigu fašistai

daugelį bedarbių.
Bet reikia žinoti, kaip ir iš sę tono, o dabar tiktai vieną ir [met 'buvo perstatoma, < kad [balsiai sveikiname 57; Kuopą/,

l.i_____  1 • • •• I' » J .1 • 1 • ’ j _ 1 __________ ••____ V — • _1_______ . k .«•. w ‘

gauną ir duobia bedarbiams, j turis kąrukus per dieną, tai'giją, jo visai* net susirinkime fašistus ir tąipgi pasižadame^
nų 
skursta ir badauja, 
tų Sąjungoj darbininkų 
skurdas ir badas pąnąikin- 
ta. “Civilizuotose” šalyse 
darbininkai bjauriausiai iš
naudojami, jų gyvenimas 
neužtikrintas. Sovietų Są
jungoj darbininkų gyveni
mas gerėja, algos pakelia
ma; darbininkai turi progą 
lankyti geriausius teatrus, 
koncertus; turi progą švies
tis, mokintis, siektis augš-

S MU UIJIWW

P. g. Siunčiant pinigus, iš- 
pirkite money order S. Sas- 
nos vardu ir pasiųskite sek
retoriui J. Weiss, 857-55-St., 

(Brooklyn, N; Y.

Sovie- dar dirba po šešias arba ma-;r.__ _____v__o_______
žiaū diėmį per mėnesį; visi jie !rukus grynos anglies, o mes [to mačiau nutraukė mulkiiyy- gintų ir toliau daryti užpuoli- 
priversti duoti po keturis dole
rius Salaveišių Armijai. O Sa- 
laveišių Armijos kapitonas tu
ri puikų namą geri.ausioj mies
to dalyj ; turi jis'ir jąuną tar
naitę, kuri padeda kapitono 
pačiai, kad namas būtų švariai 
užlaikomas; jis taipgi turi na
mie ir gražų automobilį.

O kurie bedarbiai ateina 
pas tą kapitoną prašyti para
mos, tuoj jis užklausia: ar turi 
radio arba automobilį; jeigu 
atsako, kad turiu, tai jokios 
pašalpos negauna.

Visai arti New Kensingtono 
yra Valley Camp anglies ka
syklos, kurios pagarsėjusios 
kaipo , žmo,nių kepykloj Porą 
metų atgal jose buvo per du

Nekurie draugai 'mus. ;
“kam toks žmogus! Rezoliucijų Komisija:

; A. Barčius,
paskiau vėl išmesti?” Mapo 1 V. Motiejaitis,
supratimu, kur jįs buvo ligi! E. Dovidonienė.
šiol, tegu ir sukasi sau spran
dą su savo klerikalais ir social 
fašistais.

norime, kad jinai būtų gryna; [čios linkui.’ 
O jeigu mainierys labai užsi-'išsireiškė1: ' 
spiria, tai. bosas pasako, kad mums reikalingas priimti, kad 
tavo anglis nečysta, ir tuomet 
tu turi eiti ąlkmenų rinkti ąnt 
“tipelio” vieną dieną be jokio 
užmokesčio, 
tu turi eiti akmenų rinkti ant
dar galima darbo gauti, bet iš tokių narių, kurie eina su re- 200 žmonių akyvaizdoje Lite 
turi randavoti iš kompanijos'akcionieriais ?
stubą, o kaip priseina gyventi, I Arba kaip galima pateisin
tai žmogus neturi iš konusijti Jasaičio pasielgimą minint 
pirkti maisto—ką tik uždirbi, {klerikalams Vilniaus pagrobi- 
tai vis atitraukia už kamba- jmo .sukaktuves, kuomet vienas 
rius. šiuo laiku aš žinau apie [darbininkas paklausė kun. 
10 šeimynų, kurių duonpel- (GarmaVs, kas jam labiau rū
piai dirįja kasdięn ir eina pas'pi, Vilniaus atvadavimas, ar 
salavėišius uždyką valgyti, nes klebbnija ir stora jo gaspadi- 
iš.savo uždarbio negali išsi- nė? Tai Jasaitis tuojaus pra
maitinti. Yra jr tokių, ką aįsi- dėjo šaukti, kad ne vietoj pa- 
kraustė iš kilur, apie septynias 1 klausimas, nereikia tokių pa-

Įratūros draugijos, narys Jasai
tis ir kun. gaspadinė atėjo" 
kųn. Garmui pagelbon. Ar tai 

j ne šlykštus pasielgimas? Ne-, 
j žinau, kodėl draugijos vado-- 
vybė. toleruoja tokius pasielgi
mus.

Kuopos Narys
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KLAIDINGAS SUPRATIMAS
nemažai rašoma j darbininkai iki paskutinio 

laiko neturėjo jokio suprati
mo.

Tai va, tegul ir kovoja tie 
“pašlovinti” amerikonai.

Žemas gyvenimo laipsnis, 
tamsumas, prietaringumas 
ir per amžius kapitalistų 
klasės įgyvendintas vergiš
kas nuolankumas Amerikos 
darbininkuose pietinių val- 

galima ■ stijų skatina darbdavius ka- 
_ j • pot darbininkų algas ir

Rodosi
ir kalbama opiausiais, dar
bininkus giliai paliečian
čiais dienos klausimais, o 
vienok net pirmaeiliams, 
veikliesiems, mūsų judėjimo 
priešakyje stovintiems dar
bininkams kai kas dar ne

aišku.
“Ateiviai nieko nepadarys, 

tegul amerikonai kovoja.”
Tokią nuomonę i

girdėti tarp mūsų draugų
labai tankiai. O jie tą savo; abelnai visur kitur, kad su- 
klaidingą supratimą pama-1 lygint visų kitų darbininkų 
tuoja sekamais išvedžioji- gyvenimo laipsnį su tais 
mais. Jeigu ateiviai bando amerikonais.
organizuotis, streikuoti .ar- i Kiekvienas darbininkas, 
ba demonstruoti, tai vald-jar čiagimis ar sveturgimis, 

^ia tokius pasigavus išde-Į kuris tik išstoja prieš kapi- 
portuoja į gimtines šalis.; talistų klasės bjaurų, kru- 
Ypatingai tiems, kurių ša-i viną, prievartingą pasimoji- 
lyse egzistuoja fašistinės • mą ant darbininkų gyveni- 
valdžios, sako, gręsia dide-įmo sąlygų, yra persekioja- 
lis pavojus, mirtis arba ii- i mas, terorizuojamas, žudo- 
gų metų kalėjimas. Kasimas.
reikia daryti? Todėl, sako
ma, tegul amerikonai kovo
ja-

APSIRŪPINKITE SAVE!! APSAUGOKITE NUO SUNKAUS LAIKO!!

ATEIKITE!
Pamatykite savo tikrai akimis—-tas vertes, kurias negalima perduoti per spaudą. Vienatinė tokia proga gyvenime, 

bus išparduotos be galo pigiai.

ATEIKIT Į DIDŽIAUSI NEW YORKE

ISPARDAVIMA
KUR JŪS GALĖSITE SUTAUPYTI PINIGŲ

PAMATYKITE! SULYGINKITE!
Prekės

JEI JŪS PRALEISITE ŠIĄ PROGĄ—TAI TURĖSITE NUOSTOLIŲ

Prekių Daugiau Kaip už $1,000,000 J
. : . • j . . ✓ . ■ j : , » J • :

Moterų, vyrų ir vaikų šilko, vilnonių ir kitokių drabužių, rakandų, kailių aprėdalų, vyrams šilkinių; marškinių, vyriškų pir
štinių, šilkinių skarelių, šilkinių padžiamių, vilnonių ap'rėdalų, kotų ir ploščių, divonų, ant langų užtraukų. Peilių, ‘ šakučių ir 
kitokių reikmenų prie stalo, brangenybių, apsevų ir t. t. ir t. t.

BISKĮ SUGADYNTI IŠ PRIEŽASTIES GAISRO DŪMAIS IR VANDENIU

, . V? -M. , V J. j

nt langų užtraukų. Peilių,' šakučių ir

Jeigu ateiviams dar- ■ 
i bininkams gręsia išdeporta-į 
vimas, tai čiagimiams (ame-! 

i rikonams) gręsia mirtis bei 
ilgų metų kalėjimas.

Tiktai nuo pradžios šio 
pagilėjusio k a p i t alistinio 
krizio ir bedarbės jau nebe 
desėtkai, o šimtai darbinin- 

i kų žuvo nuo ginkluotos ran
kos kapitalistų klasės. Tūks
tančiai darbininkų sukimšta 
i kalėjimus, kiti tūkstančiai 
išdeportuota į kitas šalis, < 
kur daugelis iš jų taipgi Į 
kankinami kalėjimuose.
Sovietų Sąjunga Negalėtų | 
Gyvuoti be Paramos Tarp

tautinio Proletariato
Sovietų Sąjunga arba jos 

darbininkų valdžia tiktai ir 
gyvuoja, budavodama socia- 
izmą ir gerindama darbi

ninkų gyvenimą, ačiū tam, 
kad visose kapitalistinėse 
;alyse darbininkai veda ko
vas prieš savo kapitalistus, i 
Teiškia, kapitalistinių šalių nimo poziciją. O kuomet tarptautiniam šios 4 šalies 
larbininkai, kovodami, žino- valdžia atsiduria apsigyni-' darbininkų judėjimui. Dar 

,ma, už savo reikalus, prieš mo pozicijoj, prieš milioni- daugiau, aštrėjantį . klasių
i 4...™ ,__ - organizuotų ir į kova ir vis labiau šėlstanti

• kasdiena 
ir stengsis 

reikalavimus, tuomet kapi- vis daugiau deportuoti sve- 
į kariška i turgimių, jų skaitliuj ir lie- 

Kapitalistų ' spėka prieš Sovietus yra; tuvių darbininkų. Kad to- 
j kie išdeportuoti darbinin- 
i kai nebūtų vien tik nuolan
kiomis bejėgėmis fašizmo 
aukomis—mūsų būtina par- 

! eiga čionai išvystyti juose

PINIGINIS KUPONAS
»

Savininkas šio kupono turi teisę gauti pinigų pervažiavi
mo lėšoms New Yorke laike šio išpardavimo jeigu pirks už 
$1.00 ar daugiau.

vada viena—tylėk, nekovok, 
būk geras kapitalistų kla
sei ir jos valdžiai, tuomet 
^ei kalėjimo bausmės, nei 

^-ueportacijos neužsitrauksi.
Na, o jeigu, pavyzdžiui, 

dirbtuvėje dirba 300 ameri
konų ir 700 ateivių darbi
ninkų. Darbdaviai paskel
bė kad nuo ateinančios sa
vaitės visiems darbininkams 
algos (kurių čia nėra aug- 
ščiau $18 į savaitę) bus nu
kirstos 15 nuoš. Ameriko
nai darbininkai visi kaip vie 
nas (300) nesutinka ir šau
kia ateivius į streiką. Gi 

lietuviai, lenkai, italai ir fi
nai atsakyti] amerikonams: 
“Jūs, broliai ir seserys, stre: 
kuokite, o mes dirbsime, nes 
•mus gali išdeportuoti į fa
šistines šalis, kur mum grę; 
šia mirtis arba ilgų metų 
kalėjimas.”

Tai būtų saužudystė pa
tiems darbininkams. Darb- savo kapitalistus, tuom pa-, nes mases < 
daviai matytų, kad didžiu- tim sykiu laiko kapitalistų; kovingų darbininkų, statan-! reakcija didins 
ma, ateiviai, priešingi kovai, valdžias užimtomis (busy) I čių jai tam tikrus politinius : persekiojimus i 
bailiai, nuolankus vergai— gynimu savo kapitalistų rei-1 
Jie nesipriešins, jeigu dar 15 kalų ir malšinimu savo ša- ‘ talistinės valdžios 
nuoš. nuo jų nukapotų algų lių darbininkų. Kapitalistų 1 spėka prieš P 
nukirst. Tas labai darbda- valdžios, būdamos užimtos i varžoma ir siaurinama, 
viams naudinga. 'kova (karu) prieš maištą: __ . ... . _ .. . ,

; n«,. hlnainn Fūfn in keliančius savo šalių darbi-' Motohzavunas DarbininkųDar blogiau butu tose m- • . , . v. / .
dustrijose, kur beveik visai | nmkus, juo mažiau tun pro-, 
nėra amerikonu, o vien tikį 80S ?rc sPe.kosL ,vestl kai^ i

■„ ateiviai darbininkai. Kas' Pncs Sovletl5 Sąjungą. į 
gi fen kovotų ? Laikantis ' 
tokio supratimo, darbinin- gyveniman 
kai prieitų prie absurdo—\ 
darbdaviai ne tik algas ka-:ir žemdirbystėje, gerinimas! , . .... ,------ -------
liūtu, o ir bizūną įvestu, gi j darbininku darbo ir gvveni-1zuotą ™asU? spėką, mobili-1 men6s masjnei kovai už pro- 
darbininkai vien‘tik rankas! mo sąlygų ir gerinimas dar- Į ząvimui tokios spėkos, ku- lctarinę revoliuciją.

V darbdaviams bučiuotu. bininku padėties visais ki-1rl Pa^tlJ. t,k. r«ksmm- -- ---------- ----
tais atžv lo-iais Sovietu > Sal atsispirti pries atakąMes žinome, kad ypatin-Ųals atžvilgiais bovietų bą-, 

gai rytuose ir ypatingai J™goj-atkreipe i save at-. 
sunkiose industrijose dirba Vd‘! viso ptisauho darbinin- 
daugiausia ateiviai, kur dari . _-
bininkų algos iki šiol nebu- :™olaU,nc,s “es. . - 
vo taip jau labai žemos, su- bes la’k°tarpiu, kuri siaučia 
lyginus su algomis ameriko- > + 
nų* darbininkų pietinėse val

darbininku algos ir gyveni- AzlausllJ s™PatlU> kaFs- ' 
rfo sąlygos neapsakomai že-!Ciausl° Patarimo darbinin-;
mos. Tenai vyras su pačia, Į 
dirbdami 72 vai. : 
vos uždirba 15-18 dolerių.. ,.v. r .... .... ... ... ... .
■Darbo ten neturi valdžiai juo aiškiau reiškia- kus, tikejimiskus, lytimus ir

■ už ką, nusipirkti šiek tiek .si’ kuomet -iie Sriežčiau Pra’ amžiaus skirtumus. Sumo- i 
tinkamesnio maisto, nekal-! 
Hant jau apie geresnius 
drabužius ir apavalą. Vie-j 

zutoj marškinių ir suknelių,;
moterys dėvi maišus. TX 
pjovė maišo dugne tris sky-! ekonominiais savo 
les, štai jums ir marškiniai, vimais, statomais kapitalis-

ATYDAI!
Kad neduoti progos krautuvinin

kams dideliu skaičium išpirkti pre
kes, mes pasiliekame sau teisę ap- 
ribavimo parduodamų prekių kiekį, 
atskiram asmeniui.

paklodės, užklodės, kcldros, au- 
rs, rakandai, indai ir 1.1.

ATYDAI!
Turėdami begalo daug prekių ski

riamų išpardavimui, mes neturime 
progos perskaitliuoti tūkstančius 
prekių, kurios bus išparduotos lai
ko šio didžiausio išpardavimo.

Prekes yra, vyrų, moterų ir vaikų reikmenys,. viršutiniai ir apatiniai drabužiai, .divonai, 
dėklai, šilkiniai, vilnoniai ir kitokį, pirštinaitės, auksuoti, sidabruoti ir kitoki stalo reikmenų

BEGALINIS NUPIGINIMAS! DIDŽIAUSIAS NUPIGINIMAS KOKIS KADA BUVO!
Ir tūkstančiai kitų reikmenų, kuriuos negalima perskaitliuoti. Reikia savo akimis pamatyti, kad įvertinti. Ateikite anksti 

ir gausit geriausius, nes šis išpardavimas bus tiktai trumpam laikui.

Išpardavimas Prasideda Utarninke, Gruodžio - Dec. 22 d. ir Tęsis 23 d.
BIG 14th STREET STORE

132 - 134- 136 West 14th St. (gatvei Tarpe 6 ir 7 Avnių New Yorke
TRYS DIDELI AUGŠTAI PILNUTĖLIAI PREKIŲ NEIŠPASAKYTAI PIGIAI JŪS TURITE PAMATYTI, KAD {KAINU 

' OTI! ATEIKITE ANKSČIAU TAI GAUSITE GERESNES
KELRODIS. Važiuokite B. M. T. požeminių traukinių ir R. T. požeminiais ir viršutiniais bilia traukinys. Iš Jersey City- 

Hudson Tube.
Trys Dideli Augštai Išimtinai Gerų Ta vorų. Nepraleiskite Progos

Kovai—Svarbiausia 
Užduotis

i Todėl kiekvieno susipra-' klasinį ir organizuotumo su- 
Pasekmingas pravedimas tusl°. dal’bln>nko didžiausia pratimą. O turėdami toki 

industrializaci-ip.arelga yra, Ylsas Pa'(supratimą jie, be abejones,
jos plano šalies pramonėj i stanSas niobi hz arimui mi-, galėtų panaudot mobiliza- 
' - - Jjhonų darbininkų } orgam-; vimui ir Lietuvos biednuo-

žiemos laike
Pan 

šitam tarimui 
Sako:

kili būdu, kiekvienas katalikas sveikatos klausimais. Prakal- 
“ priverstas” sukt, 
veidmainiauti, . 
būti geru kataliku.

Buvo įnešta, kad bendrovė J 
paranduotų svetainę bile or- j 
ganizacijai, nežiūrint religinių i 
bei politinių pažvalgų. Ponas 
Jurgis Budris, matydamas, 
kad čia gera proga pasižvejoti i 
balsų (mat, jis kandidatavo į ! 
pirmininkus prieš pan Jan j 
Butkų), tai ir jis pritarė to-i

‘ , meluot ir bos įvyks sausio mėnesį, 1932. 
jeigu jis nori i Labai pagirtinas darbas, kad 

draugija rūpinasi bedarbiais.
■ Aušros Draugijos sekantis 
•susirinkimas įvyks sausio 14, 
;1932, L. L. svetainėje, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J., 
pradžia 8-tą valandą vakare.

Aušros Draugijos Kor.

Todel tas supratimas apie
- _ atsisakymą ateivių dalyvau-

j kapitalistų klasės ant savo įį gjos šalies darbininku ko-
, M V1OM 1?aoauUv aai unnu- sMies darbininkų, bet dar vose yra ne darbininkiškas 
;kų," ypatingai šiuo pastovios daugiau, kad ta spėka pa- 0 buržuazinis, pasėtas dar- .

bedar- J^ų užduot, mirtiną smu- ‘bininkų galvose permetu!)

dengia išlaidų. Bendrovė nu
tarė numažinti svetainės kai
ną del prakalbų vasaros me
tu. Pirmiau buvo $10.00, da
bar bus $5.00.
ta pati kaina $15.00. 
Jan Butkus ir 
buvo priešingas. Sako:. “Mes 
ir dabar duodam veltui laikyti 
prakalbas tom draugijom, ku
rios turi bendrovės Šerą.” Ma
tote, bendrovės bosai fašisti
nėm draugijom ir veltui svetai
nę leidžia naudoti, o Aušros 
Draugijai nei už pinigus ne-1 
duoda. Juk ir Aušros Draugi- 'mnKu. žiūrėsime, ar Ponas • mašiną, kuri į valan- 
ja yra šėrininkė, bet Mockaus j Jurgis Budris vykins gyveni- atsnaus(jjntį 10 000
prakalboms •liždarė svetainės iman ^am pritarė. - S ivLiaic
duris tą patį vakarą. Štai tau 1 Aušros Draugija nutarė ^aP^.’.,^ls ^bllkas J SS 
ir katalikiška lygybė. Visas į rengti prakalbas bedarbės ir plačiai gaminti tas masinas. 
L. L. Namo Bendrovės štabas 
susideda iš karštų Romos ka
talikų. Kalba rytas ir vaka
ras “Mylėk artimą savo, kaip 
ir pats save,” eina išpažinties, 
prižada savo dievui daugiau : 
nebegriešyti. Dar nespėjo sa- [ 
vo dievą praryt, žiūrėk, jau ir i 
vėl tą patį daro ir vėl grieši- 

(ja. Kitaip ir negali būti, jog 
itai katalikų tikėjimas to reika-

LENINGRADAS. —“Ma- 
kiam įnešimui, ir žiūrėk laimė- ksa Golco” fabrikas jau iš- 
jo, tapo išrinktas bend, pirmi- Įejd0 pirmutinę spausdina- 

1 ninku. žiūrėsime, ar ponas L-nri i volan-

uvucu . valdžiai knnmpt nn -i A m m .v: tai katalikų tikėjimas to perkalbės laikotarpiu, kuri siaučia £1 saY° va a >v uo t p eiles Pruseikų, Butkų, ir jauja. jeigu negriešysi, ne- j 
Jšilgai ir skersai visą kapi- staroji pradės uzpuohmą So-, strazdų, ir tur but išrautas. į reiks eiti išpažinties, neisi iš- i 
talistinį pasaulį—darbinin- X!.etli Sąjungos arba P£a“!su šaknimis. Komunistinis i pažinties, neesi katalikas. To-į 

kai visur pradėjo reikšt di- karą su bile imperialis- | SUpratimas — mobilizuoti, -----------------------------------
tine valstybe. šviest ir organizuot darbi-

_____ ______ Kovai prieš kapitalizmą ninkus ir vystyt masinę re-1 
kų valdžiai ir jos idėjoms. į ne tik naudingi, o ir būtinai j vo bucinę kovą visur, nuver-! 
Tas kapitalistinių šalių dar--į reikalingi visi darbininkai, timui kapitalizmo.

dnterifi ' pritarimas Sovietų - neatsižvelgiant į jų tautiš- 12-13-1931 D. B.

si, kuomet jie griežčiau pra-■ amžiaus skirtumus, 
deda kovot prieš algų kapo-1 bilizavimas desėtkų ir šim- 
jimus ir už bedarbių

' drauda.
Kuomet kapitalistinių

Iš- liu darbininkai sąryšyj su į 7’ 'r• i svarbos, negu sumobilizavi-
yyiqq mihnnii nmnv'ilrnnii

ap-! tų tūkstančių lietuvių dar-
i bininkų ir išvystymas jų 1 

gaJ karingumo yra būtinas rei-
i kalas, nei kiek ne mažesnės

mas milionų amerikonų dar MVŪ, OVAI JU1I1O 11 X11«1 oiuniai. v linelio, o u et LViuaio 1xcA.p1 uenio- . . . .

Labai daugelis darbininkų tams, vysto politinę kovą, _in
< ten nemoka nei skaityti, nei j statydami aiškius, konkre-i 

rašyti. Apie organizacijas,: čius reikalavimus tiesiogi- karingo veikimo tarpe tūks- 
kurių pagelba būtų galima niai kapitalistinėms vald- tančių šios šalies lietuvių 
išsikovoti geresnes gyveni- žioms. Tokiuose atvejuose darbininkų priduotų dau- 
mo sąlygas, tie amerikonai valdžia pastatoma japsigy-giau spėkos ir ūpo visam

Pakėlimas organizuoto ir

ELIZABETH, N. J.

Gruodžio 10 d. įvyko Auš-į 
ros Draugijos susirinkimas. į 
Narių susirinkime dalyvavo i 
nemažai. Visi svarstė daly- ■ 
kus energingai. L. L. Namo i 

i 
Bendrovės atstovas pranešė, j 
kad bendrovė kiekvieną mė- į 

nesį turi finansinio nedatek- 
liaus, tai yra, jplaultos nepa-

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO”. KAINA AMERIKOJE:
Metams ......................... $1.50
Šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . .05

S. L A. NARIAMS
r

DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ
S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite savo reika

lus. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų 
pragaištingai politikai. Darbininkų Opozicijos 
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—J. MILIAUSKAS,
S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks,

Iždininkas—P. ‘MAŽEIKA,
S.L.A. 35 kp. narys, Wilkes-Barre,

• Iždo Globėjai:
J. BACVINKA,
" S.L.A. 164 l<p. narys, Frackville,
K. 'ARISONAS,

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

SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS 
P. O. Box 144. McKees’ftRocks, Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.
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NESIVELINKITE PASINAUDOT PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

kalbos drg

2.00

1.00

ŽLUGIMAS

1.00

1.50

1.50

Demonstrantą

1.002.25

BROOKLYN, N. Y46 TEN EYCK ST

durų, 
Juos

1.50
1.00

24 pusi 
Parašė

66 pusi.
karo ir re

Waterbury Paminėjimas 'Nužudytų Lietuvos Darbininkų Va 
dų: Karolio Požėlos,

Juozo Greifenbergerio, Gruodžio 27 d

pripratimui, 
naują gerą

suteikia pa
Pusi. 336

WATERBURY, Conn. - 
L.D.L.D. 28 kp., L.D.S.A

į • Vakarienė

I WATERBURY, Conn. — 15 
įd. gruodžio įvyko Vilijos Cho- 
Įro susirinkimas. Buvo nema
nai kalbėta apie paties choro 
[užsibrėžtus darbus. Komisija 
/surengimui maskaradų baliaus 
pranešė, jog del sunkių'laikų, 

[bedarbės, vargiai būtų pasek
mingas balius, bet, pasižadė
jus visiem choristam darbuo
tis, kaip garsinime, taip plati
nime tikietų, balius bus ban
domas įvykdinti. Prie suruo
šimo margumynų vakaro irgi 
sparčiai rengiamasi.

Dar buvo pranešta, jog 20 d. 
gruodžio įvyks A.L.D.L.D. 3- 

!čio Apskričio konferencija. 
Tad ir nuo choro paskirtas de
legatas į konferenciją. Cho- 'merius ir parinkti 
ro valdyba sekantiems metams j maisto—kas ką duos

Diskusijos
Waterbury, Conn. — Gruo

džio 6 d. įvyko Waterburio 
Lietuvių šviesos Draugijos su
sirinkimas, kur ir aš patekau, 
nors nesu tos draugijos narys, 
bet draugai nusivadino. Man 
ši draugija patinka, kad jos 
įstatai leidžia ir pašaliniams 
dalyvauti jos susirinkimuose. 
Tikrai darbininkiška draugija, 
ir jos komitetas susideda iš 
bolševikiškų žmonių. Girdė
jau, kaip delegatas išdavė ra
portą iš Conn, valstijos lietuvių 
darbininkų madinės konferen
cijos, kuri įvyko lapkričio 15 
d.; ir delegatas pažymėjo, kad 
Waterburio draugijos, kurios..., r. 
dalyvavo masinėj konferenci-' vaka 
joj, laikė susirinkimą ir nuta
rė surengti diskusijas šiais 
klausimais. Tai bus labai svar
bios diskusijos ir jos įvyks 3 
d. sausio, 1932 m., 103 Green 
St., Waterbury, Conn. , 8-tą 
vai. vakare. Bus diskusuoja- 
ma klausimai: ar bolševikai jlijos Choras 
nedaro klaidos, reikalaudami 
socialės bedarbiams apdrau

KAI 
Pirmiau

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR-
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Šioje 
knygoje nušviečiama netiktai Lenino 
biografija, bet suteikiama revoliucinio 
judėjimo istorija ir komunistinis moks
las. Knyga būtinai reikalinga per
skaityti kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei. Turi 482 puslapių. Ap
daryta :

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

kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
knyga 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 ša
lies puslapių 250. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga 
turi 208 pusi. Gražiais apdarais

[išrinkta sekanti: pirm. P. Bo- 
,kas, sekr. palikta ta pati B. 
1 Maroziūtė; iždiniųkas K. Sa- 
jbūtis; korespondente ta pati.

Vilijos Choras rengia sma
gią vakarienę su dainomis ir 
muzikale programa. Vakarie
nė įvyks 25 d. gruodžio, 8 vai, 

irę, tai yra kalėdų vakare; 
galėsim linksmintis iki vėlumai 
nakties. Kurie norite links
mai praleisti vakarą, atsilan
kykite į Vilijos Choro vaka
rienę. Įžanga tiktai $1.00. 
Vakarienė įvyks svetainėj, 774 
Bank St. Visus užkviečia Vi-

ŠVENTRAŠČIO 
apie religiją.

KAS KALTAS.
K. Markso “KAPITALAS”.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ

L. Andrejev 
sakymas iš 
Knyga turi 
mato.
SODŽIAUS

A. dos; ar yra reikalinga skleisti
12 tarpe lietuvių. darbininkų

ROCHESTER, N. Y. J 
Bedarbių Demonstracija

Gruodžio 7 d., kada nacio- 
nalio alkanųjų maršavimo de
monstracija ėjo Washingtone, 
D.C., tai ir čia. Rochestery, 
surengėme masinę demonstra
ciją, remdami nacionalius de
monstrantus Waąhingtone. Bet 
mes turėjom demonstracijos 
susirinkimą vakare, vietoj die
ną, kadangi miesto taryba lai
kė savo susirinkimą vakare.

Susirinko alkanųjų demons
trantų apie 400 į miesto salę. 
Į rūmą, kur miesto taryba lai
ko susirinkimą, suėjome apie 
300. Po du policistu buvo pa
statyta prie dviejų durų. Už
daro duris ir nebeleidžia dau- 
giaus. Bet miesto tarybos na
riams laikant susirinkimą, at
eina ir šiaip sau žmonės su 
nuosavybių reikalais, 
prašosi policistu prie 
kad juos įleistų vidun 
pradėjo įleisti, ir demonstran
tai pradėjo reikalauti tų pačių 
teisių. Policistai, pamatę, kad 
čia yra keblus dalykas išskir
ti, atidarė duris. Suėjo, kiek 
galėjo tilpti, o kiti stovėjo prie 
atvirų durų. Kada miesto ta
rybos nariai užbaigė savo su
sirinkimo dalykus, ant galo jie 
turėjo mūsų suvienyto fronto 
alkanųjų maršavimo atsišauki
mą. Jie pašaukė mūsų atsto
vus. S. Essman priėjo prie 
valdiškų grotų ir perstato 
jiems, kad šiandien yra alka
nųjų maršavimo demonstraci
ja Washingtone už tuojautinę 
pašelpą ir bedarbių apdraudą. 
Ir mes čia, Rochestery, rem
dami juos, patiekiame savo 
reikalavimus. Patiektoj rezp- 
liucijoj reikalaujama tuojauti- 
nės pašeipos ir bedarbių ap
raudos. Tarybos nariai, iš
klausę mūsų reikalavimus, at
sikėlė nuo kėdžių ir visi nuėjo 
f kitą rūmą. Nei jokio atsa
kymo nedavė mums. Mes, de
monstrantai, pakilome iš kė
džių ir , eidami iš kambario 
pradėjome dainuoti Raudoną 
Vėliavą. Policija mus lydi iš 
užpakalio. Einame nuo tre
čių lubų žemyn laiptais, žiū
rime, žmogus, apie 50 metų 
amžiaus, visas sušilęs ir ver-

geriausza
į darbininkų. Taip ir yra, 
[geriausia valdžia, nes ten 
i patys darbininkai viską val- 
i do, o ne kokie išnaudotojai. 
. O kiti, kapital. ir jų agen
tų apjakinti, visaip niekina. 

I O geriausia tame atsižymi 
I “Keleivio” ir “Naujienų” 

Neit kapitalis
tų laikraščiai daugiau pa
duoda teisybes, .negu tokie 
“darbininkiški” .laikraščiai, 
kaip “K,” ir “N”.

' Renegatų laikraštis “Nau 
joji Klampyne” pradėjo se
nus žemlapius talpinti. Ma
tyt, pasiskolino kur iš bal
tagvardiečių. Dabar yra 
išleistas naujas Sov. Res
publikos žemlajpis . Jis ga
lima gauti Soviet Infor
mation Bureait, Washing
ton, D. C.. Žeimlapis $ra 21 
X28 col. didumo. Telpa daug 
informacijų apie Sovietų 
valdžią. Pažymėta visi di
desni miestai, kiek turi gy
ventojų, kiek yra mylių nuo 
miestų ■ iki miestų, visos li
pūs ir kiek ilgio. Taipgi yra 
ir Sovietu valdžios \ Penkių 
Metų Piano skaitlinėte, kiek 
ir ko padirbti, vedybų ir 
perskirų patvarkymai. ' Dar 
yra keletą paveikslų: Kre
mlius, Maskvoje Lenino 
Mauzolėjus, kolektyviai ri
kiai, žieminiai palociai Le
ningrade ir t.t.

Šitas žemlapis yra išleis
tas anglų kalboje, ir jau 
nerašo “Russia,” bet per 
visą žemlapį užrašyta 
Union of Socialistic Soviet 
Republics.

Tai yra’ naudingas del vi
sų šitoks žemlapis, o ypač 
tiems, kurie mario važiuoti 
į Sovietų Sąjungą.

J. Gaidis.

Sovietų Sąjungos 
Žemlapis

Gal būti šiandien nėra to- 
mums, kad jau d vi dienos kaip į pį0 žmogaus, kuris nekalbė- 
serga, guli lovoj, šaukęs gy- aPie Sovietų Sąjungą, 
dytoją, gydytojas neinąs gy- i Vieni kalba, kad ten dabar 
dyti jo pačios, kad jis neturįs ! yra geriausia valdžia del 
kuo užmokėti. Daugiau me-i darbininku. Taip 
tai, kaip atleido jj iš darbo, ir ; iaugja Valdžia, 
jo‘vietoj pneme kitą darbiniu '

gynimą; ar yra reikalinga 
remti Lietuvos Komunistų Par- 

Giedrio, jtiją; ar yra reikalinga skleisti 
tarpe jaunuolių darbininkišką 
idėją ?

Šiais tai klausimais bus dis- 
kusuojama. Draugai, gerai 
prisirengkite prie diskusijų ir 
dalyvaukite jose.

Gudeliškis.

Tuoj mūsų atstovas pradėjo 
prakalbą sakyti apie to žmo
gaus padėtį, kad jam reika
linga tuojautinė pašalpa. Au
kos renkama tarpe alkanųjų 
demonstrantų. Surinkta $6.51. j skaityto jai 
Priduodam tam žmogui. Dar 1 
to neužtenka. Kalbėtojas 
klausia, kas iš liuosnorių apsi- 
imate į komitetą eiti su tuom 
alkanu vyru rytoj rytą'į Public 
Welfare įstaigą išreikalauti 
tam žmogui pašalpos iš mies
to? Tuoj šeši pakėlė rankas. 
Policija iš užpakalio pradėjo 
susirinkusius varyti iš salės. 
Eidami uždainavome Interna
cionalą. Ir ėjome Main gatve, 
dainuodami, pakol išsiskirstė
me.

ti diskusijas. Pasirinkta te
ma : “Kur darbininkams ge
riau prigulėti—prie Lietuvių 

I Darbininkų Susivienijimo, ar 
prie Metropolitan Insurance 
Co.” Bet bediskusuojant pribu- 

jvo ir kalbėtoja. Užbaigus dis- 
ikusijas, pradėta prakalbos. 
Draugė M. K. Sukatskienė kal
bėjo bedarbės klausime ir apie 
besiartinantį naują imperialis
tinį karą. Darė gerus išve
džiojimus. Tenka pasakyti, 
kad draugė Sukatskienė gali 
prasilavinti ir būti gera kal
bėtoja. Ji dalykus žino neblo
gai, tik ko reikia, tai daugiau 
priprasti sakyti prakalbas. Pa
tartina ir kitoms kolonijoms 
rengti jai prakalbas ir duoti 
daugiau progos 
tuomet turėsime 
kalbėtoją.

Pabaigoje savo
Sukatskienė pagyrė L. S. ir D. 
Draugystę, kad dalyvauja kla
sių kovoje ir neatsilieka nuo 
kultūrinio darbo. Buvo pada
ryta kolektą padengimui lėšų. 
Surinkta $1.00. Tai priklau
sė už kelionę, bet drg. Sukat
skienė tą dolerį paaukojo Agi
tacijos Fondui.

Po prakalbų, tuojaus ant 
vietos buvo pakeltas klausi
mas, kaip pagelbėti Lawrence 
buvusiems streikieriams, ku
riuos bosai diskriminuoja ir ne 
priima darban. Nutarta apva
žiuoti per visus apielinkės far- 
merius ir parinkti įvairaus

Su ma
šinomis apsiėmė važiuoti drau
gas J. Gicevičius ir drg. M. 
Andrulionis. Jiems pagelbė
ti: dd. S. Paulenka, V. Mika- 
lopas ir J. M. Karsonas. Vė
liaus parašysiu, kokios pasek
mės buvo iš tos kolektos. Da
bar tik tiek turiu pasakyti, 
kad tame darbe draugas J. Gi
cevičius daug pasidarbavo. Iš- 
tikrųjų, jis duoda mums gerą 
pavyzdį ,kad reikia veikti ir 
galima daug nuveikti.

J. M. Karsonas.

1.50
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.

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

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
gą po , ; j {

POLITINĖS EKONOįnjjOS PAMATAI.
Parašė F. Vaigšndras. į. Tai pamatinis 
politiniai ekonominis Vadovėlis. Kny
ga turi 256 pusi. Gražiai apdaryta.

BROŠIŪROS IŠ LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

mas. 16 pusi.
JANONIO RĄšTAI. Tai geriausio liet, 

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

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

PASLAPTYS. Knyga 
Turi 196 pusi.
Apsakymėlis. 30 pusi.

32 pusi.
Parašė

Tai labai užimantis ap- 
kruvinojo caro laikų.
56 puslapius didelio for-

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystė buvo surengus pra
kalbas lapkričio 22 d. Buvo 

{manyta kviesti kalbėti drg. 
Kraucevičių, bet kadangi 
Kraucevičius negalėjo pribūti 
(jis likosi išgabentas imigra
cijos stotin East Boston), tai 
jo vieton buvo pakviesta drau- 
Igė M. K. Sukatskienė iš Wor
cester, Mass.

Delei sutaupinimo išlaidų, 
(prakalbos buvo rengiamos 
i Progresyvių Darbininkų Kliu
do svetainėlėj, už kurią drau
gystė mokės tik $1.00, o kitur 
Į būt r.eikėję mokėti mažiausia 
i tris dolerius. Tiesa, svetainė
je nedidelė, bet mūsų publi
kai užteko vietos. Klaida bu
vo nedaryti spausdintų apgar
sinimų; rankraščiai veik nieko 
nereiškia. Buvo galima dau
giau publikos sutraukti su 
spausdintais a p g a r sinimais; 
dabar susirinko vidutiniai.

Kadangi draugė Sukatskie
nė delei tūlų. įvykių pavėlavo 
laiku atvažiuoti, tai buvo ma
nyta, kad jau ir nepribus. Tad 

Tuoj pradėjo skųstis (ant vietos publika nutarė turė-

kp. ir L.D.S. 49 kp. yra nuta- Tarptautinį Darbininkų A.psi 
rusios surengt prakalbas pami 
nėjimui Lietuvoj žuvusių drau 
gų: K. Požėlos 
J. Greifenbergerio ir R. čior
nio, kurie tapo sušaudyti, fa
šistams užėmus Lietuvoj val
džios vairą. Tai fašistinės 
valdžios buvo pirmas žygis 
nužudyt tuos draugus už tat, 
kad jie vedė neatlaidžią kovą 
už darbininkų pasiliuosavimą. 
Tai visas tų draugų buvo pra
sižengimas. Bet prieš kruvi
nus žygius fašistų valdžios lie
tuviai darbininkai negali tylėti 
ir netylės.

Draugai, todėl, dalyvaukite 
šiame apvaikščiojime, kuris 
įvyks 27 d. gruodžio, 1931,' 
774 Bank St., Waterbury, 
Conn., 8-ta vai. vakare.

DRAUGAI IR DRAUGĖS, paskleiskime mūsų ap
švietę. Platinkite piknikuose ir išvažiavimuose, paren
gimuose ir taip tarpe darbininkų. Mes turime dar 
daug A.L.D.L.D. knygų, ir skelbiame jų išpardavimą!

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:
KAINA 

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 stos dabar į A.L.D.L.D., tai gaus 
tą knygą veltui.

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašė 
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 ii 
matinį klasinį žinojimą 
Apdaryta

SOCIALDEMOKRATIJOS
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. Tai rinkinys raštų: R. Lux- 
enburg, Lenino, Radeko, K. Zetkinos 
ir kitų. Tai istorija Vokietijos socia
listų išdavysčių ir revoliucinių prole
tariato kovų. 280 puslapių. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Pąrašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 90

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

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

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 
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 SVEIKATA. Parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius. Tai-yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Knyga papuošta daugeliu pa
veikslų. Atspausdinta ant geros ir 
gražios popieros. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO

JE. Parašė d. A. Bimba. Skaitydami 
šią knygą kaip veidrodyje . matysite 
kokiais kryžiaus keliais ėjo ir eina 
Amerikos proletariatas. Tai istorija 
kovų. Organizavimosi unijų ir par
tijų. Knyga jau yra išversta į rusų 
ir anglų kalbas. Turi 608 puslapių. 
Gražūs, apdarai

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. Po
krovski. Tai knyga, kuri kaip rak
tas patarnauja ne tildai susipažinimu 
su Rusijos istorija, bet suteikia žino

jimą abelnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapių. Apdaryta

DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS.
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės
tę jos gyvenimą, karą su Versailium 
ir pralaimėjimą. Turi 66 pusi. .20 5

NAUDOTOJŲ TIKYBA., šioje knyge
lėje faktais įrodoma kam religija tar
navo ir kam ji tarnauja 32 pusi. .10 ' .2

TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.- j Apie impe
rialistų politiką ir tautų pavergimą.
Brošiuraitė turi 18 pusi. .7 .2

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už $10.- 
OO iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vienon 
$10.00 prisiusite tiktai $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. Pavienion® 
ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
bargan knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

V

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano 
antrašu ir vardu:

<

/ , r. - .. J



binatas gumos gaminimo 
fabrikų.

taip policija neteko gero 
draugo ir jos rėmėjo.VISA DARBO UNIJŲ VIENYBĖS LYGA I Naujas Vajus už I•£**

REMS KENTUCKY MAINIER1 įJ STREIKĄ' Scottsboro Jaunuolius i W atid^..“ia
Sausio 8 ir 9 dd. Alaba- 

augščiausias 
; nuteistų 

I mirtin devynių juodveidžių 
Darbo Unijų Vienybės Ly- Į Scottsboro jaunuolių apelia 

;ga išleido pareiškimą į dar-|cįjąe

NEW YORK. — Septy-’rių, nes šimtai šeimynų suima valstijos 
niolikos tūkstančių mainie-i 1 d. streiko reikalaus pągel-1 teismas Svarstys 
rių streikas rytinėj dalyj! bos. 
Kentucky valstijos bus vi-1 
sos darb. klasės reikalas, i

• mui. Komunistų Partija 
greitoj ateityje ruoš masi
nes d e ip o n s tracijas pyie 
Lenkijos konsulatų Ameri-

KIEK PRARIJO PER
EITAS KARAS

nuli) jaunumių apciia- irt)® v» . « J 1
Paduodant apeliaciją, nipaZJSte, 00 Beta' 

Kentucky mainienai nutarė!bininkus, kad visos revoliu-j jn nužudymas buvo laikinai! ! ’ P J M ’ i
idar-jsflstabdytaS. Tarutautinis i ©61 UlU NeSlfflat®
, «tu i Darf ‘ ‘ ±

Jau pradėtas mobili- pagelbon Kentucky maime-'kuris veda jaunuolių gyni- 
streikie-1 riams. -mą, pradeda naują ir padi-

streikuoti su sausio 1 d. cinės unijęs, visos 
Eina smarkus prisiruoš!-i bininkų organizacijos 
mas. <T '
žavimas šelpimui streikie- i riams.

Tarptautinis I 
bininkų A p s i gynimas,;

. WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos va-

Policija Aptaksuoja j Už Pasivogimą Seny Če- Į
Atlantos Prostitutes Į

ATLANTA, GA. — Jau 
kelinti metai čionai veda- 
ma^ policijos biznis su pros
titucija. Tos merginos, ku
rios nori viešai ir laisvai sa-

------ I iiicį, pictvivvici itciLijcį. n pcvvii- į i Ik.uj.j 1? CUICIL ctuij US> V d“ 

! dintą kampaniją už jaunuo- dai savo raporte sako, kad 
‘ ‘ ” llių paliuosavimą. Augščiau-

_ _ i sias teismas tiek atkreips
i dos į apeliacijti, kiek su-1 laiko. Girdi, mažiausia bc- 

VCI ynę nu&UMad min oj I sį^aryS masinis judėjimas | gyje vienų metų negalima 
už jaunuolius. Štai kode! > tikėtis jokio pagerėjimo. O 
visuose didmiesčiuose laike j tie patys lyderiai bjauriau- 
apeliacijos svarstymo bus 
ruošiamos masinės demons-

i t racijos ir reikalavimai, kad 
nekalti jaunuoliai būtų 
liuosuoti.

šitokia ar dar didesne be
darbe tęsis mažiausia metus

NEW HAVEN. — Pro
fesorius Clark apskaičiuoja, 
kad pereitas karas Ameri
kai lėšavo 52 bilionu doleriu 
(52,000,000,000).

NOVOSIBIRSK. — Geo-! 
loginė komisija surado Ač- ■ 
insko rajone turtingus lau-1 
kus žibalo, kurio ten yra’ 
milionai tonų. Šis atiden- ‘ 
girnas pagelbės plėstis Sibi-į 
ro industrijai.

Sovietų Sąjungoj

vo kūną pardavinėti, turi 
mokėti policijai didelį gra£- r
tą bei taksus. O kurios at- 
sisako mokėti, tos suareštuo
jamos ir bjauriai nubaud
žiamos. O kad geriau su
kontroliuoti graftą ,tai po
licija pradėjo prostitutes 
varyti iš privatiškų namų

•WINSTON - SALEM, N. 
C. — Tūlas laikas atgal čio
nai juodveidis bedarbius var
du John Moore tapo areštuo 
tas, apkaltintas apiplėšime 
vieno turčiaus, iš kurio stu- 
bos Moore būk pasiėmęs se
nus čeverykus, ir nuteistas 
mil tin. Nors “džurė" pata
rė del Moore suminkštinti 
bausmę, bet North Carolina 
įstatymai už toki “apiplėši
mą” neša mirtį ir todėl be
darbis nuteistas sunaikini
mui.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas apie tai suži-i 
nojo ir pradėjo kbvą už iš-■
gelbėjimą. Moore gyvybės, ‘karti

GRECOVO. — Baigtas 
būdavot! kombinatas fabri
kų, kuriuose bus gaminami 
įvairūs reikmenys iš molio 
ir cemento, kaip tai, puodai, 
maudynės ir t.t.

R

dlMO

Laisvėje.

IŠLAIMEKITE
Ekskursijų Į Sovietų Sąjun

gą Dykai

Bell Phone. Poplar 7545

A. F. STANKUS
graborius-undertaki

I *l>a)*(.aauoja ir laidoja nuaairuai 
visokių kapinių. Noriutioji garaan 
tarnavimo ir už ieu, kainą nu! 
valandoje tauk>t«> pa* m r tie Pa* 
galite Ratili In1n» ant v'»r>kln kaolnl 
eerlau»io«e vietose Ir ui Lenk* k

’ šiai kovoja prieš įvedimą 
! bedarbių apdraudbs.

pa''Teismas Išteisino,

Kova prieš Terorą
Pilsudskio Lenkiją

g?n

’fl

SIMFEROPOL.
leistas darban fabrikas, ku
ris iš Krime esamų “kil” ak
menėlių gamins naudoja- 

• mus muile žvyrelius. Kada 
šis fabrikas bus pilnai įren

gtas, tai į metus laiko, jis 
į galės duoti 50,000 tonų tų 

ALBANY. — Čionai tapo j žvyrelių.
iliuje nušautas garsus * ” 

ir raketierių ka-; SMOLENSK. — Fabri-
Amerikos Komunistų Par- ralius “Legs” Diamond. Jis j kas “Krasnyj Profintern” į 

tija pradėjo plačią kampa-į buvo suareštuotas ir teisia-j 8 mėnesius 'pagamino 1,000 
niją prieš siaučiantį baltą- imas, bet teismas jį išteisino cisternų (gelžkelinių kubilų 
jį terorą Pilsudskio Lenki- ; ir paleido. Diamondo (Irau-' pervežimui žibalo) po 50 to- 
joj prieš darbininkus ir vai- gal jam surengė laimėjimo nų įtalpos. Tai didelis pro- 
stiečius. Nesenai tapo pa- balių, liet čia'jo biznio kon- g pesas palyginus su jo pi 

geležinkelio-1 kurantai atėjo ir nudėjo. Ir ' mesne gamyba.
Nesenai

REIKALAUKITE
IR TUOJAUS
PLATINKITE

HUDUI

$

Daug

A.OILMAW

KAINA 25 CENTAI
PLATINTOJAMS

O

r

k
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NEW MASSES
63 W« 15 th $treet 

New York City
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& South
South 3rd 
„ ____ arine
South 3ro 

1215 South 2nd 
Franklin & Vine

J111° 1111°111 [°] U1°) 111° j

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race Si.

Gth & Callowhill 
Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount

MENININKU ŽURNALAS
Lapkričio Laidos 
MASSES Jau Gatavas

specialis leidinys apie 
Sovietų Sąjungą 
straipsnių yra žymių

rašytojų, kaip tai:
Joshua Kunitz, Louis Lozovv- 
ick, Lecn Donnen, H. Rosen, 

Burck, Gellert, Gropper,
Bard ir kitą

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

Jo kaina 15c kopija
Prenumerata Metams $1.50

BiiieiiieHiemBiiismBHieirii

TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
LAUKIA JO

T

= 
o

PENKIŲ METU PLANAS 
t KETURIUS METUI

ViSA GALE ( 
PBOUTARJATUH

GERA NUOLAIDA

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

nų įtalpos. Tai didelis pro-
i r-

I darban ph^tinis fabrikas

■ šiame mieste gaminimui gu- 
! mos. Jis įrengtas geriau- 
! šiomis mašinomis, čia bai- 
, giamas budavoti ištisas kom

PRANEŠIMAI

PLYMOUTH, PA.
I Lietuvių Kapinių Korporacijos me- 
' tinls susirinkimas bus sekmadienį, 
27 gruodžio, po No.~ 40 Ferry St., 
2-rą vai. po pietų. Šis susirinkimas 
bus labai svarbus, nes bus renkama 

; valdyba del sekamų metų. Todėl visi 
ščrininkai būtinai dalyvaukit. Kurie 
nedalyvaus, turės užsimokėti baus- 

: mę. Kurie skolingi už lotų apdir- 
I bimą, turit atnešti i susirinkimą.

Sekr. J. Staskevičius.
(300-30-2)

Į S. BOSTON?“mass.
Į A.L.D.L.D. 2-ros kuopos metinis
susirinkimas bus trečiadienį, 23 gruo
džio, Kliubo svetainėj, 376 W. Broad
way. 8-tą vai. vakare. Bus renkama 
kuopos valdyba ir svarstoma svar
būs reikalai, tat visi nariai ateikit.

Sekretorius.
(299-301)

s. 
61 h 
3rd 
5th 
71 h 
71 h 
71 h 
3179 Richmond
259 South Gth 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 ponui ■> 
3rd & Cat ha 
923

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau
gi a us i a p re n u m e ra tų. 
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas) 

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE
Kainos: $1.00 už metus, GOc. 

už 6 menesius, 30c. už 3 me
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialės
užsisakys pluoštą virš 200 
Pijų-

kainos tiems, kurie

THE LIBERATOR
50 E. 13th Street

patar- 

ir už 
kainą,

■

102’3 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio

navimo 
žemą 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės jias:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Telefonai! Bell — Oregon 6186

Keystone — Main 1417

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA. PA., ... .

EIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

16-
ge-

liaus. Ekspertai instruktoriai. ... ,___ {
i prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

; Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sckniadie-
■ niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTVTNAS

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

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

TOnnmMw
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VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
824 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Kardymai, nutaiiymai, tintai; mat, luprait elektriką ir maffnetiimą. Ir valiavimą, 
Ar planą automobilio; mokinau* dienom!* ir vakarai* lietuvių ir angių kalboa*. 
Mokytojai* yra Žymū* ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUM A 3 Ir kiti. 
Leidimą (Licence) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokeatj. M ei padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užilražymai | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryta 
iki U-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto 'iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL . . • .
. 126 Ę. |4th STREET Near 1st Aveųue NEW YORK CITY 
‘ Ą “ » "1 Telephone,' Algonquin 4-4Q4S



VIETINES ŽINIOS

Pirmadien. Gruod. 21, 1931

iskusijos Visiems Svarbiausiu Klausimu 
į Panedėlj Vakare, laisvės’ Svetainėje

Visuotinas Tarptautinio
Darbininkę Apsigynimo
Brooklyno Sekcijos
Narių Susirinkimas

MIRTYS — LAIDOTUVES

Tarp-

Kitas mažesnis kambarvs, ireri an- 
šildvtas $7 į mėnesj. IG. SVTLAT- 
NTS, 327 Troutman Ave., vienas blo
kas nuo parko, Ridgewood, N. Y.

(300-306) LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Mirė Antanas Stanaitis, 50 
metų. Palaidotas 19 gruo
džio. »

Agota PėČkienė, 43 m., mirė 
16 gruodžio, gyveno po No. 69 
Middleton St.; bus palaidota 
21 gruodžio, 10 vai. ryte, šy. 
Jono kapinėse. Paskutinį pa
tarnavimą suteikia graborius 
A. Radzevičius.

PARDAVIMAI
Brooklyno Sekcijos 

tautinio Darbininkų Apsigyni
mo visuotinas narių susirinki
mas įvyks trečiadienį gruo- 
jdžio 23 d., .8-tą vai. vakare, 
[“Laisvės” salėj, 46 Ten Eyck 
j St., Brooklyn, N. Y.

šis susirinkimas yra šaukia- 
Yorke gal gaus po du |mas

Itrijų mėnesių veikimo plano, 
kuris 
Darb. Apsigynimo Centro vi
som kuopom ir nariam, kad 
darbas eitų sėkmingiau. Bus 
kalbėtojas iš sekcijos, kuris iš-

Svarbiausias bus gi bedarbiai ir dirbantieji nie-i aiškins dalykus pilnai ir nuo-i IŠRANDAVO.IIMA1 
[dugniai. Todėl visi būkite!
i šiame susirinkime.

(301-302)
Komisija.

žiemą; o kiti 700 ar daugiau 
tūkstančių vien Didžiajame

Gruodžio 21 d., šio panedė- 
lio vakare, kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė, kiekvie
nas bedarbis ir bedarbė yra 
šaukiami ateit su savo klausi
mais, neaiškumais ir mintimis 
į diskusijas, kurias rengia 
“Laisvės” svetainėje Lietuvių 
Komunistų Frakcija ir Bedar
bių Taryba. 1 
bedarbės klausimas, bet taip- [ko taip ir negali padaryt, kad 
gi galima bus dar padiskusuo-;apsaugot savo ir savo šeimy- 
ti apie darbo unijas.

Bedarbė eina vis didyn. Ka-[giltines? 
pitalizmo krizis sunkėja. To 
ženklai—nauji bankų bankrū- 
tai (Bostone, Chicagoj ir kt.), 
miestų finansų bankrotas 
(Philadelphijoj, Chicagoj); 
Washingtono kongreso atsto
vų rūmo nutarimas palaukt 
metus kariškų skolų; vis di
desnio darbininkų skaičiaus 
paleidinėjimas iš fabrikų ir 
kasyklų ir t. t. Sykiu su tuom 
eina dar negirdėtu smarkumu 
kapojimas algų dirbantiems 
(pav., gelžkeliečiams 
sykiu nukertama 15%). Iš an
tros pusės, kas kart didesnis 
skaičius bedarbių lieka be jo
kios pašalpos, kaip kad New 
Yorko valstijos specialė val
diška komisija pranešė, jog 
New Yorke 200 iki 300 tūks
tančių bedarbių negalės gauti lbedarbių reikalus, 
nei mažiausio sušelpimo per

centu pašalpos per dieną, ir 
tai turės jaustis “laimingi.”

Ką turi daryt bedarbių mi
nios? Kaip turi elgtis dirban- 

i tieji, kuriems gręsia bile die- 
[ną išmetimas į gatvę? Nejau-

nų gyvybę nuo alkio ir šalčio 
O jeigu yra būdas 

lišgaut žmonišką aprūpinimą 
milionams bedarbių, tai kokis 
gi yra tas būdas?

Kad gaut atsakymą į tuos 
varginančius klausimus, visi ir 
visos, bedarbiai ir bedarbės, 
darbininkai ir darbininkės, su
sirinkite šio pirmadienio va
kare, ne vėliau kaip 8 vai., į 
“Laisvės 
jas.

Diskusijoms įvadą padarys I 
vienas kalbėtojas, g 

vienu dijavęs tuos klausimus. Po jo | 
(seks visiems laisvos diskusijos.

Tose diskusijose turėsim ir 
[alkanųjų maršuotojų specialį 
[atstovą, sugrįžusį iš Washing
tono. Jis duos ne tik raportą, 
bet pasakys ir apie naują 
suotiną mobilizaciją, kovai

Gaudo Darbininkus 
Darbavietėse Deportavimui

NEW YORK. — Vienuolika 
lenkų, rusų ir du italai darbi
ninkai buvo staiga užklupti ir 
areštuoti Horn and Hardart 
kepykloje, 600 W. 50th St., 
New Yorke. Jie būsią išde- 
po^tuOti, nes nelegaliai įvažia
vę į Jungtines Valstijas.

Kiek Bus Bedarbiai 
Sušelpti iš $5,000,000?

aptarimui ir priėmimui

yra patiektas Tarp

Varpo Dovanas 
Atsiimkite Patys

Duosime bedarbiam skaniai 
iškeptą pyragą dovanų, kurie- 
atsišauks

svetainę, į diskusi- skiriamos i ......

įžanga visiems veltui.

Rep.

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys, apšildomas, didelis, tinka 2 

y.patom, randa būtų po $7 j mėnesj.

reikalaudami mūsų 
dovanos iki 22 d.

Tačiaus norime 
kad patys turėsite 
dovanos pasiimti.

PARSIDUODA kriaučių storas, 
riame valoma ir taisoma seni 

bužiai. Biznis įdirbtas, galima 
darvti gražų' pragyvenimą, 
našle, tat priversta parduoti, 
na nebrangi, 
Mrs. O. Lucoshk, 
Brooklyn, N. Y.

ku-

na- 
L'kau 

Kai- 
pasinaudokit proga. 

253 Linden St., 
(299-301)

LIETUVIS FOTOGRAFAS

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, 1 “Laisves” Name i

BROOKLYN, N. Y.

v k F o togra-
Ąi. w fuojarn ve- 

MĮgSSr B stuvių, šei- 
m ynų ir ki- 
tokias gru- 

ffi*. Pes5 atnau-
jiname se- 
nus ^ra" 
iavusI ant 
P.a re’^a^a- 
vi m o eina- 
m i namus 
fotografuot 

pagrftDus tr siafp grupes. Mūsų 
artistiški pozai ir šviesa yra pri
taikoma taip, kad ■ fotografija 
išrodo, kaip gyva.

F. KLASTOM S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave. < 
Turnė 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprast amos dienomia nuo 
■ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuv 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų. *

Telcf. ALGANQUIN 4-8291

li 
iki

JONAS STOKES ;
Fotografas

šiuomi pranešu savo kos,turnfe-ž 
riams, kad perkėliau shvo studiją.

naujon vietoji; 
po n u m e r im 
512 Marion Si., 
kanip. Broad
way, Chauncey, 
Street stotis* 
Brooklyn, N. Y. 
, Naujoj vietoj 

studija daug 
geriau j rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broądway 

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

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.

j gruodžio.
v__ Ą j į pastebėti,

gerai išstu- i ateiti tos
[Mes besiusime ir nevešime į 
namus. Tas mums padarytų 
daug kaštų. Tat prašome be
darbių įsitėmyti, jog patys tu
rėsite pasiimti mūsų dovaną iš 
keptuvės. Apgailestaujame, 
kad į kitus miestus negalime 
nusiųsti dovanas. Pasidarytų 
perdaug kaštų.

VARPAS BAKERIES 
138-40 Stagg St., Brooklyn,N.Y.
i Telefonas Stagg 2-5938

Naujokų Cigarų
JONO ARBA

PETRO

vi
ii ž

Kainos po 
10c ir 15c

Per Streiką Privertė Atgal 
Priimt Negrę Darbininkę h —— an——Mil — un ——1'« —— Bn—im —— nn — un —— nu — Hn — un •

NEW YORK. — Bosas Pa- 
jdernak Dress Kompanijos, 
1370 W. 25th St., buvo pava
ręs vieną negrę darbininkę. 
Tuomet visi kiti darbininkai ir 
jdarbininkės, vadovaujami kai
riosios Adatos Darbininkų In
dustrinės Unijos, išėjo į strei- į

I ką ir ant rytojaus privertė bo- 
jsą sugrąžint atgal tą darbinin
kę. Tai ką reiškia vienybė.

I Neužmirškite ir Manęs * 
i Dovanom ar patys sau norėda- | 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- ? 
{nokite, kad pas mane pigiau nu- į| nokite, kad 
į sipirksite.

•ĮVAIRŪS
RODŽIAI

LAIK-
NAU-

Į JAUSTOS MADjOS 
luž PRIEINAMĄ

KAINĄ

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTBS
CIGARAI

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiiiH ir chroniškas vyrų ir 

moterų lisas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

Telephone, Greenpoint S-2320 Telephone, Itagg 2-440*

new york. — Finansinė Gengsteris Federacines 
miesto taryba nubalsavo pa- n •• r» . 
skirt $5,000,000 šelpimui be- UfilJOS FreZKieiltaS 
garbių per šešis mėnesius. 
Kadangi Didžiajame New Yor
ke randasi virš miliono bedar
bių, neskaitant jų šeimynų na
rių, tai kiekvienam bedarbiui 
neišeina nei po vieną dolerį 
per mėnesį iš tos “pašalpos.” 
Šimtus gi milionų dolerių, su
mokamų į miesto iždą, tarp 
savęs . pasidalina bankieriai, 
grafteriai valdininkai ir visa 
parazitų šaika.

Trukšmas Kenkia Mokslui

NEW YORK. — Kailiasiu- 
jvių Bendroji Taryba savo su- 
įsirinkime pereitą trečiadienį 
I išnešė nuosprendį, kad Kauf- 
I manas, prezidentas Interna
tional Kailiasiuvių Unijos, pri
klausančios prie Darbo Fede
racijos, yra gengsterių vadas: 
įsamdo ginkluotus padužas lau
žyt streikus, siunčia skebus į 
vietas streikuojančių darbinin
kų: surenkamus užvilktus na
rinius mokesčius pats asmeniš
kai naudoja, ir t. t. Taip apie 
Kaufmaną liūdijo darbininkai 
Kanig, R. Epstein, Jankes ir 
daugelis kitų.

Bet su pagelba blekdžekio, 
peilio, papirkinėjimų ir kt. 
Kaufmanas su savo šaika vis 
dar pasilieka bosauti kompa- 

įničnai federacinei kailiasiuvių 
įunijėlei. Kairioji unija orga
nizuoja darbininkus delei su- 

I laužymo Kaufmanų mašinos.
v JL L d, UGUUVLCV OUJ11UUJ .

miesto'valdybai, kad bent at-1 
matos • nebūtų renkamos ties Dorhmmlfzinių Tpvahiq mokyklomis ir ligoninėmis ^arD,nmKamS levamS

Beveik pusė miesto mokyk
lų randasi perdaug trukšmin- 
gose aplinkybėse; trukšmas 
gatvėse kenkia mokinimuisi 
477,400 vaikų, kaip kad ra
portuoja Dr. William Schroe
der, pirmininkas Sveikatos 
Komisijos. Dar blogiau su li
goninėmis; 80 procentų ligo
nių kenčia nuo trukšmo, kuris 
trukdo ligonių pagijimą.

Yra paduota sumanymas

tarp 10 ir 4 vai. dieną, nes 
sunkūs atmatų rankiojimo ve
žimai ir trankymas dėžių bei 
blekinių padaro nemažai extra 
trukšmo.

Biznis Nupuolė 76 Nuoš

kaipŠį pirmadienį vakare, 
i ir kiekvieną pirmadienį, “Lais
vės” svetainėj, yra vaikų mo
kyklėlė, kur mokinama lietu
vių kalbos, rašybos ir darbi- [ 
ninkiško supratimo. Pamokų [ 
pradžia 7-tą vai. Darbininkai i 
tėvai, visi leiskite savo vaiku
čius į šią mokyklėlę, kad ga
lėtų prasilavinti ir tapti, nau
dingais darbininkiškais veikė
jais.

NEW YORK. — Stambaus 
biznio laikraštis, Annalist In
dex paduoda skaitlines, kad 
šiemet lapkričio mėnesį biznis 
buvo nupuolęs 76 procentais 
žemiaus, negu tą patį mėnesį 
pernai. Smarkiausiai krinta 
Žemyn biznis tokiose pramo
nėse, kaip avalinės, audimų, 

, taipgi plieno, nors kiek pir
miau kapitalistai buvo pasklei
dę blofą, būk tose pramonėse 
“dalykai taisosi.” Plieno se
rai nusmukę 75 nuošimčiais rėjo pasidėję Banke of Unit- 
žemiau, negu buvo pirm šio 
krizio. Kas mėnuo paleidinė- 
jama.iš darbo vis nauji šimtai bar žadama dalį pinigų atsių- 
tūkstančių darbininkų. ‘ šią stačiai į namus...

Komisijos Narys.

NUŠMUGELIUOTO BANKO 
PRIŽADAI

NEW YORK. — Skelbiama, 
kad šį pirmadienį būsią išmo- i 
keta po 15 centų nuo kiekvie
no dolerio, k,ą depozitoriai tu-

ed States, kuris per šmugelius 
buvo nubankrūtuotas. Bet da

i Taipgi taisau visokius laikrod- i 
į žius ir kitus papuošalų daiktus. | 
i Taigi kreipkitės pas mane, o 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y. j
M12 ------------ r^.-, tn—1   — 'J

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,!ž,
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 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

aš

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį urnai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Bo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 884‘Z

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- <»•> 
ęas, patinimus, gyslų ir'sa-' Ml 
narių įdegimus be operaci- Ky, 
jos taipgi .ir, kitas ligas. Jo 
Kreipkite^ pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

■ gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo, 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

TELEFONAS ‘ ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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 Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- Ą/ 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperini ui 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 Avė. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
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X NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS
(Bl EL A U S KA S)
G R A BŪRIUS

& UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
3 660 GRAND ST. BROOKLYN; N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM (, KUR KAM REIKIA.' TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN1, AUTOMOBILIU, 

> KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINI IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES. 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DlRKKTOftiVJD

ISbaltavnuoJa ir laidoja numiruglna 
ant visokiu kapinių; paraamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinfijimamB.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

IliOIIH

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy A venai); i r ] 
BROOKLYN, N. T.
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DEKAVOJU PACIENTAMS '11
Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

■ • l 
Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo G iki 8< vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiais vaistais nėužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius Ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Neteikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina . .'.................................................60c., per paštą €5c.

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

KUNDROTO APTIEKA

U 229
o

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-8514

likirpkit i| skelbimą ir priaiąskit kartu bu užsakymu.
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