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Darbininkai Vi»q Salių 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N epr alainiėsite. Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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KRISLAI
Kalėdos.
$160,000 Kaucijos.
Ne Visur Sklokos Sėkla
“Laisvės” Raštai.
Neprigijo.

Rašo Algi n is Vergas

Kalėdos jau čia pat. Daug 
. lietuvių darbininkų, kurie save 

skaitosi susipratusiais, negali 
galutinai atsikratyti kalėdinių 

religinių tradicijų. Rengiasi
prie jų, perka “prezerttus”,. pa
gamina specialiai geresnį mais
tą, gėrimų. Atėjus tai dienai, 
“paūžia” ant atminties jezusė- 
lio gimtuvių. j

Kalėdos yra buržuazinė iš
naudojimo šventė. Biznieriai, 
krautuvininkai lupa pinigus už 
kalėdinius “prezentus.” O ku-; 
nigai bažnyčioj jomarkus daro,1 
traukia pinigus iš tamsių para- 
pijonų, “dievo pagarbai” į savo 
kišenių.

Sovietų Sąjungoj bedievių or-i 
ganizacija, kalėdų dienoje ren
gia specialę programą kovai j 
prieš religines šventes. Tą die-; 
na bus naudojami teatrai, ra
dio, laikraščiai, paskaitos, de
monstracijos, ir kitokį švietimo i 
pabūklai, kad galutinai išnai
kinti kalėdines tradicijas, kai-1 
po buržuazinę liekaną ir paro-! 
dyti kalėdas darbininkam tikroj ' 
faktų šviesoj.

Jau laikas ir mum pasekti. 
Sovietų Sąjungą. Mūsų spau-i 
da turi būti panaudojama aiš-' 
kinimui tų kalėdinių ceremoni- 
jų reikšmes, 
tas ta diena, 
tumėm kovai 
.kurios mums
tai daug galėtumėm atsiekti ką 
gero, ir išaiškinti galutinai iš
naudotojų klasės religinius bur
tus, nuo kurių ir progresyviai 
nėra liuosi.

Parengti paskai-!
Jeigu panaudo-Į 

visas priemones, j 
yra prieinamos, i

Pirmas Lietuviu
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Iškasė “Karvę” su 
Trimis Akimis

Maskva.—Sovietų mok
slinė ekspedicija į Totorių 
Sovietinę Respubliką da
vė stebėtinai brangių 
mokslinių rezultatų. Tar
pe kitų, iškasta ir atga
benta į Leningrado Geolo
ginį Muzėjų liekana “kar
vės”, kurios turėta net 
trys akys! Mokslininkai 
sako, kad šis gyvūnas gy
venęs dar milionus metų 
prieš dabartinių šilta
kraujų gyvūnų atsiradi
mą. Gyvūnas buvęs pa
našus į karvę, bet dėda
vęs kiaušinius ir smege
nys tebuvę vištuko sme
genų dydžio.

Įvairios Žinutės

REAKCINIŲ VADŲ IR BOSŲ SUOKALBIS
PRIEŠ GELEŽINKELIEČIŲ ALGAS

New York.—Iškilo aikš- nusileista iš abiejų pusių” 1 
i tėn bjaurus geležinkeliečių ir sutikta nukirsti algas ant; 
brolijų reakcinių vadų šuo- 10 nuoš. Vadinasi, reakci-brolijų reakcinių vadų šuo- 10 nuoš. Vadinasi, 
kalbis prieš darbininkų ai- niai vadai pąsirodys darbi-

i gas. Baltimore & Ohio ge
j ležinkelio kompanijos pre- jo iš kompanijų
zidentas Willard pareiškė

ninku akyse,' jog jie laimė- 
nusileidi- 

mą ant 5 nuoš.—paskelbė 
kad patys unijos vadai pra- nu kapojimą ant 15 nuoš., o 
šė paskelbt nukirtimą algų i tenukerta ant 10 nuoš. b 
ant 15 nuošimčių, vietoj 10 
nuoš. O kodėl jie prašė nu
kirsti 15 nuošimčių? Ogi to
dėl, kad būtų ant ko derė-1 prie bituivius mtn.&yj 
tis. Kuomet bus paskelbtas sileido senųjų unijų 
nukapojimas ant 15 nuošim- Hillmano, Greeno ir Woll 
čių, tai konferencijoj bus tipo.

Ar begalima įsivaizdinti 
bjauresnis, šlykštesnis re
akcionierių suokalbis! Tai 
prie šitokios niekšystės nu- 

į vadai

DULUTH MIESTO ALKANI BEDARBIAI.
! ŠTURMAVO MAISTO KRAUTUVE

NEW YORK.— Čionai, 
atgabenta 540 ateivių išde-i ,v. , . ._A . ,portavimui. Didžiumoje jie >° aPle, 450 bedar- 
yra sumedžioti tolimuose IblU ?et7° Pasįcutml° du?‘ 
vakaruose ateiviai darbiniu- nos Plrnuau. ,J,e
kai ir darbininkes. gaudavo kavos puoduką,

! plutą duonos ir pamazgų 
i sriubos prie misijos “Beth- 

MASKVA. — Gruodžio! ei”. Bet tos misijos ponai 
21 d. suėjo lygiai 52 metai pareiškė, kad bedarbiai tu- 
d. Stalinui, Sovietų Sąjun- ri už tą išmatą dirbti visą 
gos Komunistų Partijos dieną prie malkų skaldymo,metus gos Komunistų Partijos dieną prie malkų skaldymo, 

kaucija vadui ir generaliam sekreto- i arba negaus nė to. ‘Bedar- I •• • • 1*1 • 1 • 1 —- • •

kad ko-
tiek Į

riui.

Socialistai Areštuoja 
ir Kalina Bedarbius /

Milwaukee, Wis.—Gruo
džio 15 d. socialistu val
džia suareštavo keturis 
bedarbius, kurie vadova
vo skaitlingai grupei be
darbių, nuėjusių prie pa
šalpos stoties prašyti 
maisto. Suareštuoti ir 
įkalinti yra šie draugai: 
Grace Brown, Jack Sch
neider, Tom Jackson ir 
ir Leo Marsh. Tai toks 
geltonųjų socialistų atsa
kymas alkaniems bedar
biams, kurių yra tūkstan
čiai socialistų valdomam 
Milwaukes mieste.

Tėvas Paliko 2 Dukteris

JUODVEIDŽIAI PRISIRUOŠ? PRIE DI- 
i DŽIOJO KENTUCKY MAINIERIŲ h 

STREIKO ą
PINEVILLE, Ky.—Na-|ir veikia bendrai. Per šim-

cionalės mainierių Unijos tus metų juodveidžiai buVO 
Pietinio Distrikto Tarybos 
narys juodveidis pareiškė: 
“Mano žmonės stovės už 
streiką, kaip mūras. Vis
kas, ko mes norime žinoti,

persekiojami ir laikomi ate- • 
kirti nuo baltveidžių. 
r e voliucinėj organizacijoj 
visi lygūs.

Septyniolika tūkstančįį' 
tai ar baltveidžiai ištikrų- j Kentucky mainierių eis 
jų pasirengę kovoti ir lai-! streiką sausio 1 d. Jų tarpe 
mėti.” yra didelis nuošimtis juod-

Pirmu sykiu Kentucky is- veidžių. Tik kiečiausia -vi- . 
torijoj juodveidžiai ir balt- su mainierių vienybė laimės 
veidžiai sueina į revoliuci- kovą prieš valdžią ir anglies » 
nės naujos unijos vadovybę baronus. •

PENKIŲ METU PLANAS BUS PILNAI .i 
{VYKINTAS GYVENIMAN į 4 ris METUS ;

nkicnVn ventoja Zacharia rado prie- , , ------ ;-------------- v, .L t j Amerikos buržuazinė nas bus užbaigtas 1932 me- '
meneje paliktas dvi mergai- < SpaU(ja buvo pradėjus blo- tais, tai yra, į keturis me-

* 2 metų amžiaus, i fyti, kad Sovietų valdžia be- tus—planas pradėta vykiny’V.
,. i , . siruošianti Penkių Metu! ti su pradžia 1929 metų^;

New York.— čionai po 
! num. 235 East 29th St., gy-

DULUTH, Minn.—Gruo- sikvietė policiją ir ______
bedarbiams duoti maisto.

Bet bedarbiai buvo pasi
ryžę kovoti prieš alkį. Mi
nia patraukė lirfkui didelės Mergaitės atiduotos prieg- 
maisto krautuvės ir patys ]au(jap 
pasiėmė maisto. Keli be
darbių vadai tapo suaręs- i 
tuoti ir pasodinti į kalėji-! 
mą. Bet visam mieste did- . v. . .
žiausias sujudimas. Šitas Į Janclomis meigaitemis 
kelių šimtų bedarbių žygis ryti, 
sukėlė masinės užuojautos j 
tūkstančiuose bedarbių ir I 
dirbančių darbininkų. , Apie Patersono Streiką

biai sukilo ir atsisakė misi
jos bosų klausyti. Laike 
pietų misijos viršininkai pa-

Kanados Komunistų Partijos 
byla augštesniam Ontarios pro- 

(v&cijos teisme. 8 draugai, ku
rie buvo nuteisti po 5 
kalėjimo, paleisti po 
$160,000.

Kanados ponai manė,
munistai negalės sukelti 
pinigų, kad laikinai paliuosa-i MOUNT BELVIEU, TE- 
vus draugus. Bet apsiriko. Ka-; XAS _ gerifas N. Roten 
Lyga, kuri veda ‘byla, sukėlė i ™sove JUOdyeidj Edwards, 
net $180,000. Suvažiavo apie- Į 19 metų amžiaus. Policija 
linkės farmeriai, užstatė savo I skelbia, kad Edwards norė- 
farmas, o darbininkai savo stu- ■ jęs pabėgti ir nesidavęs SU- 
bas, kad išėmus ant “laisvės”! areštuoti, 
savo klasės kovotojus. Baisiai ______
visus gązdino ir persekiojo ku- i Gruodžio 2 d., naktį, Stan-
ne užstatė savo turtą, n- darė, BERLYN. - Fašistų va- Trugt banko direkto. 
visokius trukdymus, kad tik il-!das Hitleris sako, kad kuo-! 
giau palaikyti kalėjime. Bet j 
galų gale turėjo paleisti.

Užsidarė Didelis 
Bankas

CLEVELAND, Ohio. —

tes—4 ir

Spėjama, jog tai
■bus aukos bedarbio tėvo,

Ame rikos buržuazinė nas bus užbaigtas 1932 me

Francija Pasiuntus Ar 
j. uniją į Chiniją

j riai išleido pareiškimą, kad Franci jos ^kariuomenes bū- 
. ~ _ bankas užsidaro ir visi rei-j riai Įsive™ į ^w."

i tai atsisakys mokėti karo kalai pervedami valstijos! an&si ProvmcW 
Toronto A.L.D.L.D. 162 kuo- i skolas, paskelbs „Vokietiją j^nkų komisionieriui. Ban- i^np^iialistai piadeda akty-

met jis taps diktatorium,

pa gavo 23 naujus narius. Da- i “subankrutavusia.” 
bar kuopa vienu trečdaliu pa-1 ---------
kilo.

Gražu pažymėti, kad Kana
doj sklokininkij sėkla visai ne
prigijo, nuo renegatizmo esam 
liuosi, o kur ardytojų nesiran
da, tai, suprantama, patsai vei
kimas eina daug sklandžiau. 
Kada Pruseika gyrėsi, kad su 
juo eina “dauguma”, tai man 
prisįmena, kada Toronto Jau
nimo Sąjunga skilo, tada kele
tas .tokių pabėgėlių per i

. Inetą “Naujienose” rašė, kad su Į jjme neteisingai.
• jaiš; ėina visi Toronto lietuviai. • _____2.

O dabar mūsų socialfašistėliai'
•taip nusišpicavo,- kad visi vi-1 LONDON. — Pastaruo- 

;sai nusigręžė nuo jų—ir pas' ju laiku visoj Europoj siail- 
mus atėjo. Kurie ardo ar bėga:-a audros ir pūgos,
nuo musų judėjimo, tuos darbi- j 
ninkai greitai atmeta, kaip grei- i 
tai darbininkai pažįsta juos, Z--Z-—T Z Z 7
taip greitai palieka užmiršties LeonarcĮ? 13 metų vai-

ampynej‘ Įkas, paleistas iš ligoninės,ij
vieni cnmioc! nnre rn. c

ke buvo $14,000,000 depozi
tų. Tai buvo taip vadina- 

i mas “darbininkų bankas”.

Plano įvykinimą peržiūrė
ti ir pakeisti. Bet tai būta 
naujo skymo, kad diskredi- 
tuot patį Planą Amerikos 

. Šiomis 
(]a_ I dienomis įvyko Sovietų Są

jungos Centralinio Pild. Ko
miteto susirinkimas. So
vietų valdžios raportas pa- 

: rodo, kad Penkių Metų Pla-

kuris nežinojo, ką su badau-1 darbininkų . akyse.

Drg. Kalininas pareiškė: 
“Šiuo tarpu mes nė kiek ne
abejojame, jog Penkių Me
tų Planas bus pilnai išpil
dytas į keturis metus. Pen
kių Metų Planas, kurįUš*^-- 
karto mūsų priešai paskel
bė fantaziją, dabar yirto 
vyriausia tema visų kalbo
se.” ,' 1

Mums vienas draugas 
Patersono rašo, kad ten 
streikuojanti 200 Manhat
tan Shirt Co. darbininkių

į Paskelbia Moteris 
iš Teroristėmis ir Areštuoja

Jaunuolis Nužudė 
Motiną ir Seserį

1
. J uctll O1I1I L VjU. Ucll MlllAlArklU

Shanghai.— Pranešimai Į darbininkų yra ne siu- 
I skelbia, kad iš Franci jos 
k o lonijos Indo - Chinijos

Vadinasi,

viai griebti Chinijos terito
rijas, sekdami pėdomis Ja
ponijos plėšikų.WASHINGTON. — Ma-}^ ,

sinis judėjimas už paliuosa-' kuri 1920 metais įsteigė Ge- 
vimą Tom Mooney priver-! 1 e ži nkeliečių Lokomotyvų Į Yat-Seil Pa~
tė kelis senatorius reikalai!-' Inžinierių brolija.
ti iš valdžios, kad tuo jaus ■ _________
paskelbtų Wickersham ,ra- ■
porto tą dalį, kuri kalba j g Qr(j Žudū ChlIlieČiuS 
apie Mooney. Tame rapor
te sakoma, kad Mooney pa- 

pusę i smerktas ir laikomas kalė- London.— čionai gautas 
pranešimas, kad i Japonija 
Mandžurijoje užleido ant 
chinų armijos orlaivių skad- 
raną. Žudymas baisus. Chi
nų armija turinti 10,000 vy
rų, kurie buvo pradėję 
traukti linkui Mukdeno.

LANCASTER, PA. — Ro-
Šeši Žmonės Prigėrė

smerkė Chinijos
Budelius

vėjai, kaip “Laisvėje” buvo 
rašyta, o prosy toj os ir pra
šytojai. Su mielu noru tą 
klaidą pataisome.

Japonija Pradėjo Naują 
Žudymo Kampaniją

Dacca, Indija.— Bengalo 
p r o v i n ei jo j jau veikia 
“priešterorištinis” Anglijos 
valdžios įstatymas. Suareš
tuota aštuoniolika moterų 
ir kaltinamos ruošime tero
ro prieš valdininkus.

PRIGĖRĖ DEŠIMTS 
ŽVĖJŲ

“Laisvės” redakcija dažnai kaipo visai sugijęs, nors te
pastebi, kad reikalinga korės- benešioja savo širdyje re- 
pondencijos trumpinti. Tas tie- veiverio kulką. Jaunuolis 
sa. Korespondentai turi steng- jaučiasi gerai, 
lis rašydami reikšti minti su-į 
glaustoj formoj, nedaryti * be- i 
reikalingų išvedžiojimų, 
korespondencijas ir patį laik
raštį daro puobodžiu.

Taip pat ir redakcijos šta
bas turi stengtis trumpinti sa
vo straipsnius, kurie kartais 
užima net ištisus puslapius. 

; Reikia mums trumpesnių savi- 
.kritikos, politinių bei moksliš
kų straipsnelių. Mažiau rezoliu- 

, (cijų ;įr i|gų kųųferęncinių , ra
portų, visokių popierinių tari-

S h anghai.— Nabašninko 
Chinijos kovotojo Dr. Sun 
Yat-seno našlė turėjo pasi
kalbėjimą su laikraščių ko
respondentais. Ji pareiškė, 
kad Chiang. Kai-sheko ir ki
ti1 Kuomintango partijos va
dai išdavė ir pardavė tuos 
principus, už kuriuos jos vy
ras kovojo ir skelbė. Ji pa
smerkė pačią Kuomintango 
partiją, kaipo išdavikę Chi
nijos revoliucijos.

TOKYO.—Japonijos val
džia įsakė savo armijai 

i Mandžurijoj “apvalyti” visą 
kraštą nuo “banditų.” Ope
racijos bus daroma iš mies
tų Tsitsihar, Changchun, Yi- 
nkow ir Ssupingkai. Tiems 
kariuomenės būriams įsaky
ta “iššluoti visus; banditus 
iš savo distriktų.”

O tie banditai tai bus 
partizanų būriai, pati liau
dis sukilus prieš Japonijos 
plėšikus.

Stockholm, Švedija.

Drumhelier, Alberta, —r 
Netoli nuo čia tūlo .farme- 

j rio Tol mano šeimynoj išti- 
ko baisi tragedija. * Sūnus 
Robert, 16 metų amžiauš, 
tėvui nesant namie, 'revol
veriu nudėjo savo motinu 

į ir seserį ir paskui mirtinai 
i save pašovė. Tėvui palik
tam raščiuke jaunuolis sa
ko: “Aš nušoviau mamytę 
ir sesutę Teresią—aš. buvau 
netekęs proto.”

Gruodžio 20 d. siautė bai--------------
sios audros, sunaikino-iš-i Naujas Svarbus Išradimas 
vartė tris milionus medžių, 
o ant jūrų paskandino daug 
laiveliu.
šimts žvejų prigėrė.

Leningrado Chemikinio č 
Kiek žinoma, de- Technologinio Instituto pro

fesoriuj Klukin sėkmingai 
išėmė hydrogeną (vanden- 
darį) iš natūralinių gaziį. Iš-, 
radimas naudingas pramo- :• 
nei. O tokių natūralinių j 
gazų daug randama Sovietų į 
Daghėstane, Azerbaidžane^ 
palei Volgą ir Centralinėj: 
Azijoj. "

kurie NEWPORT NEWS, VA. 
—United Fruit kompanijos 
baigiamas statyti laivas 
“Segovia” užsidegė ir su
pleškėjo. Sakoma, kad lai
vo vertė siekė $3,500,000.

mų, o daugiau aktingo organi
zacinio darbo, kurio t pasekmės 
atspindėtų mūsų spaudoj.

BLUE LAKE TOWN
SHIP, MICH.—Gruodžio 20 
d. Omanu sūnus Orville, 7 
metų, nubėgo čiužinėtis. Le
das pralūžo ir vaikas įkri
to. Namiškiai puolėsi gel
bėti. Šeši prigėrė ir vaiko 
neišgelbėjo.

Karo Skolų Moratorium 
Perduotas J. V. Senatui

New York.—Gruodžio 20 
d. įvyko labai svarbi darbi
ninkų organizacijų konfe
rencija gynimui ateivių.

i Priimta svarbi kovos prog- 
J rama. Dalyvavo 323 dele
gatai nuo 222 organizacijų. 
Platesnį pranešimą apie 
šią svarbią konferenciją ra
site “Vietos Žiniose.”

Riaušės Laike Rinkimų -

DALLAS, TEXAS. — Te
xas valstijoj; uždaroma tūk
stančiai žibalo šaltinių, kad 
sumažinus produkciją ir pa
laikius augštas kainas.;,

Popiežius vėl Blofina
Vatikano Miestas.—Tarp 

kitų savotiškų ypatybių, po
piežius Pijus XI yra dide
lis bloferis. Gruodžio 20 d. 
kalbėdamas jis vėl giedojo 
apie tai, kad i “religija ir 
mokslas” vis arčiau suei
ną.” .0 tai apgavystė. Kri
kščionybė ;su savo burtais 
.ir apgavystėmis nesuderina
ma su mokslinti I*.p b:

Washington.— Atstovų 
butas perleido Hooverio val
džios patiekto karo skolų 
moratoriumą vieniems me
tams. Dabar šis klausimas 
atiduotas senatui. Beveik 
nėra abejonės , kad ir Se
natas užgirs moratoriumą. 
Amerikos imperialistai nori 
padėt Europos kapitaliz
mui • išsigelbėt nuo revoliuci
jos. ' ii.‘i? <1

Kurdai Sukilo prieš 
Turkijos Priespaudą

CAIRO, AIGIPTAS.—Čia 
gautas pranešimas, kad kur- 
'dų padermes Iraqe vėl pa
darė sukilhųą prieš Turki
ją. Turkijos valdžia siun
čianti skaitlingą kariuome
nę kurdų numalšinimui. Su
kilėliams vadovaująs tūlas 
Shiek Hamėd.

Damascus, Syria.—Gruo į; 
žio 20 d. turėjo įvykti ,Syri- 
jos rinkimai, bet įvairios 
partijos susirėmė, sumele 
riaušes ir patys rinkimai tA- 
po panaikinti bei atidėti: r

SUBANKRUTAVO SENAS 
BANKAS

Sharlestown, N. H.-^Čio- 
nai subankrutavo Connec
ticut River National ban* 
kas, 'kuris 
1853 metais, 
000.n <

buvo’ įsteigtas
Nunešė $400,-

a
I

m ?>.’
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Karo Baze prieš Sovietų Sąjungą

APŽVALGA has klasiniai sąmoningas 
darbininkas privalo stoti į 
Komunistų Partijos eiles.

KAS KALTAS DEL KRIZIO

Tikrai Taip
Brooklyno fašistų 

nybė” No. 143 rašo:
“Dabar Lietuvos darbininkų 

gyvenimas nė kiek neblogesnis 
už Amerikos darbininkų.”

Taip, dabartiniu į ląiku 
visose buržuažinėse ’šalyse 
darbininkų padėtis veik vie
noda: bedarbė, skurdas, ba
das; kovojantieji darbinin
kai fašistinėmis metodomis 
terorizuojami. ’ ’ • 1 • 1 •

žinoma, dalis Amerikos 
darbininkų dar geriau , gy
vena, negu Lietuvos darbi
ninkai. Bet tie, kurie ne
turi darbo ir negali jo gauti, 
ir tie darbininkai, kurie dir-

Amerikos Suvienytų Vai-j ar kitu būdu, karo pagelba 
stijų darbininkai, ypatingai i arba vystant kitoj kur vie- 

j , .
čia augę, sakosi, suprantą,! toj kokią nors naują pra- 
kaip šalis valdosi, nes mo-! monę, kaip kad paskutinių 
kyklose jiems išguldinėja, laiku automobilių, radio ir f \ 
kad kong. (senatas ir atsto- t. p., ir tokiu būdu prie naii- 
vų butas) šalį valdo. Bet ko- jo prezidento pradėdavo dar 
del užėjus krizini, bedarbei bai geriau eiti ir darbiniu- : 

į. ’ - • K ;., '
jie pamiršta tą, ką mokyk-i kai pamiršdavo, kas buvo < 
Ibse juos mokino? Jie pra- retkarčiai^ prLj'
deda viską versti vien ant snmnę .pasako kad tas urp- 7 

zrdentas .buvo no goęd, jr,.} 
Įtikėjo, kad naujas-viską su-rit 
■tvarkė ir kad jau dabar'bus

—rr—i     ni^ 11

' ■ > ’ r i *. ir .sielą ir kųtlą naikina.”; ' •
Reiškia, jus, ‘.dąrbinihkaij 

dabar kentękite, laukite 
“geresnių laikų”', i tikėkitės 
malonės aš parazitų klasės, 
nekovokite.. Na, į ir juo ii-į 
giau darbininkai pasiduos; Įėjo bolševikus,

Kokie Jie “Galingi” 
i Brooklyno fašistų “Vie
nybė” grubdžio 19 J. giria
si:

“Lietuvos kariuomenė nuga- 
x_______ ( J ‘ , lenkus ber-

mulkinimui, tuo ilgiau jie j montjnįnkus įij Lietuvoj vidu- 
tures vergauti, tuo ilgiau Į brtiuš priešus. ’ 
parazitų klasė galės joti ant ' Prie’ pasigyrimų fašistai 
jų sprando. : >, . ivisada nesigaili- • nei melų

Bet juo greičiau , darbi-.’ 
pinikai šųsi^rganizju’Osj pp {ko
munistine vadovybe, ‘ juo 
greičiau įvairių šabų ęlarbi- 
ninkai išbudavoš Komunis
tų Partijas į tvirtas, masi
nes savo klasės partijas, juo . , _ ( . 
datigiau darbiniigkų sųsior- kaš. Bet kam meluoti, būk 

. ganizuos į revoliucines dar- ji nugalėjus bermontininkus 
ba tik dalį laiko, arba ku- bo unijas po tų partijų va- ir lenkus. Bermontininkai 
riems nesvietiškai algos nu- • dovybe, tuo greičiau jie pri- tik tuomet buvo “nugalėti , 
kapotos,-kaip tūlose-.srityse | artins alginės vergijos žiu- kada jie patys pasitraukė| daug geresnis, ir tokia ne-!

1 t A I 1 • —■ v 1 • 1 — 1 • v 1 ♦ 1 •

Vie-

Nors Tautų Lyga ir priėmė rezoliuciją, kad Japonija 
priyalo ištraukti savo kariuomenę iš okopuotos teritori
jos, Mandžurijoje “taip greitai, kaip galima,” ir su tuo 
sutiįo Japonija ir Kinija, bet vietoj1 tokius žingsnius 
daryti, Japonijos imperialistai planuoja naują ataką ant 
Chihichow miesto.

Japonų generolas Shigero Honjo pasiuntė ultimatumą 
kinų militaristui Yung Chen, kad jis ištrauktų savo ka- 
riuohienę iš Chinchow apielinkės. Kuomet Japonija už
ims., tą miestą, tai Mandžurija bus pilniausioj japonų 
kontrolėj. Gi dabar teritorijoj apie Chinchow miestą 
dar yra šiokios tokios kinų spėkos.

pranešama, kad japonų generolas Honjo pasiuntė 
pranešimą Fengtien provincijos laikinajai valdžiai, ku
rios laikina buveinė yra Chinchow mieste, ir jame jisai 
pareiškė:

^Kad palaikyti taiką Tolimuose Rytuose ir apsaugoti 
japonų interesus Mandžurijoj ir Mongolijoj, tai japonų 
spėkos bus pasiųstos pirmyn Liao upės vakarų link, 
iki;jĮ)idžiosios Sienos.”

Tpkiu būdu tai laikinai kinų valdžiai įsakoma ištraukti 
savų militarines. spėkas už Didžiosios Sienos, kad “iš
vengti susikirtimo.”

Reiškia, Japonijos imperialistai dabar galutinai įsi
gali-Mandžurijoj. Nėra nei klausimo apie jos pasitr.au- 
kimį iš ten.
i' ‘Japonijos imperialistų įsigalėjimą Mandžurijoj užgina 
kitų-'šalių imperialistai del dviejų dalykų: del įsteigimo 
ir sijdrutinimo imperialistų karo bazės Mandžurijoj prieš 
Sovietų Sąjungą ir sukriušinimui Sovietinės Kinijos. 
Apfe tai jau ne sykį atvirai pasakė tūli Amerikos kapi
talistiniai laikraščiai. Dabar N. Y. “Herald-Tribune” 
gruodžio 16 d. rašo:

. ^.“Apačioj viso to, be abejonės yra visuotinas persitik- 
rinflhas, kad smarkiai artinasi sutraukymas ryšių su 
Soviętų Sąjunga, ir kad Mandžurija .turi būt saugus šal
tinis maisto reikmenų ir saugi bazė operavimams (veiki
mui karinių spėkų).

Tokį planą turi padarę imperialistai, ir tuo klausimu
Japonijos įsiveržimą Mandžurijon užgiria Tautų Lyga, vienijimo milioną! 
ir Amerikos imperialistai nieko nesako prieš Japoniją del1 ______
laužymo padarytų “taikos” sutarčių. Lnnkitp “IŠPanvmo”

Kinijoj eina platus masių judėjimas prieš visokius im-j .
perialistų agentus, prieš Kuomintango militaristus. Prieš < Lietuvos klerikalinių fa- 
tą judėjimą dreba imperializmas. Tas judėjimas kenkia ■ šistų senas organas nauju 
imperialistams rengti karą prieš Sovietų Sąjungą, ken-!vardu, pavadintas “Aušra”,, 
kia imperialistams ramiai išsidalinti Kiniją. į prisimindamas apie pašau-į

Tais dviem klausimais, rengimu karo prieš Sovietų Są- p0 kapitalizmo krizį, 
jungą ir sumobilizavimui imperialistų spėkų sukriušini
mui revoliucinio judėjimo Kinijoj po Kinijos Komunistų 
Partijos vadovybe, imperialistai sudaro bendrą frdntą.

Bet padėtis susidaro konflikuota. Japonijos imperia
listai, pasinaudodami proga, tuo pačiu sykiu nori kuo- 
didŽiausią grobį pasigriebti Kinijoj. To paties nori 
Amerikos ir Anglijos imperialistai.

Tarp imperialistų taipgi eina varžytinės.
Ajnerika, Japonija ir Francija sudarė vieną bloką, ir 

matomai tas nepatinka Anglijos imperialistams. Angli
jos imperialistų organas “Morning Post” Londone gruod
žio 16 d. rašė:

“Jeigu Tautų Lyga buvo užsukta pastumėjimui pir
myn Amerikos politikos Mandžurijoj, tai dalis, iškasčio 
(Tautų Lygos turėtų būt padengta iš Amerikos iždo,”

Tuo būdu Anglijos imperialistai atvirai pasako, kad 
Japbhijos užgriebimas Mandžurijos yra Amerikos poli
tikai. 'Bet Amerikos imperialistai, kurie svarbiausia nau
doją. japdniją pfįrengimui ir išprovokavimui karo prieš 
Sovjętij $ajųngą, ir del to sutinka, kad Japonija okupa
vo ^iajidžurijąr taipgi pastaruoju laiku pradeda skiep- 
tiškai' žiūrėti į Japonijos tolimesnius žingsnius—į Ja
ponijos karuomenės siuntimą toliaus į pietus.

Prie to, pačioj Kinijoj Amerikos imperialistams susi-! 
darė neprielanki padėtis. Ch ang Kai-sheko valdžia, ku-! 
ri buvo-Amerikos imperialist! įrankis, nuversta. Dabar 
Nankingo valdžią paėmė į sa! o rankas tas Kuomintango 
spamas;vkūris valdo Canton’o sritį ir kuris iki šiol patai
kavo ’ Japonijos imperialistamr

Jfąigi, del tos priežasties J ingtinių Valstijų valstybės 
sekretorius Stimson > pereitą penktadienį ir 

išreikšdamas “susirūpinimą” del Japonijos daromų to-j u 
Ūmesnių žingsnių Mandžurijcj. < 
žiasi Mandžurijoj po priedanga “naikinimo” banditų iri 
‘nereguliarių” kinų armijų. į

Aišku’, priešingumas tarp pačių imperialistų dar ir 
trukdo imperialistus tuojaus paskelbti karą prieš Sovie
tų Sąjungą. Bet jie prie to eina, jie deda visas pastan
gas sukoncentruoti savo- spėkas atakavimui Sovietų Są
rangos. > > . ’

Todėl karo pavojus nemažėja, bet didėja. Už tai dar
bininkai, turi budėti. Turi organizuotis ir rengtįs, kad 
imperialistų surengtą karą paversti į karą uždaviniui 

. įgįrfsmūgio kapitalizmui/ \

rtijas, juo

pridėti. Tiesa, kad Lietu- 
Vos buržuazinės valdžios su
organizuota kariuomenė su 
pagelba ;vokiečių (kariuome
nes (sū bermontininkais) ir 
lenkų kariuomene sUkriuši- 
UO| Sovietines Lietuvos spė-

prezidento ir ne vien tik 
darbininkai ,bet ir pati bur- į
I

šakodami, kad visa bėda yra 
tame, kad prezidentas ne
tikęs. Ot, sako, kad tas, 
kūris nebuvo išrinktas 
(kaip kad praeituose rinki-! 
muose Smithas) būtų buvęs *

j .. . t .. i ... Lvaiive 11 is.au įau uauaiijub
zuazija tą patį kartoja, pa- į laikai ant amžių atūži- ” 
n Im n ■w'l t I r ./J tti n n Iaa/i n trim ’ **

---j------ , --------------- ------
anglių kasyklose ir pietinėse' gįmą.
valstijose, tai skursta nema-
žiau, kaip ir Lietuvos darbi- Įįas yra geriausias 
ninkai.

Šiandien bolševizmo
> darbi-

iš Lietuvos: kada jau jie

$600 “Sugavimui” Devenio
Socialfašistų “Naujienos” 

rašo, kad SLA. fašistiniai 
viršininkai paskyrė $600 
“gaudymui” Devenio, kuris 
gavo iš Susivienijimo kelis 
desėtkus tūkstančių dole
rių paskolą ir kuomet pri
siėjo atsiteisti, kur tai din
go.

Sakoma, . kad pradėjus 
šmugeliškas. paskolas tyri
nėti Devenis kelis kartūs 
per telefoną kalbėjęs su 
SLA. centro žmonėmis.

Bet vistiek jis taip “pasis
lėpęs”, kad SLA. fašistai 
be šimtų dolerių negali nei 
pradėti jį “jieškoti”.

Tai taip SLA. fašistai ir

ke- nebuvo reikalingi Lietuvos 
kraugerių valdžiai, kaip pa- 

{ ninkams kėlias pasiliuosūvi- gelba prieš revoliucinius 
■ mui iš vergijos, panaikini- darbininkus ir valstiečius, 
mui skurdo ir ‘vargo. O kaip Lietuvos kariuome- 

Todel kiekvienas darbi- nė “nugalėjo” lenkus, tai ge
niukas privalo remti komu- rai parodo Vilniaus atida- 
nistinį judėjimą. Kiekvie- vimas fašistinei Lenkijai.

O kaip Lietuvos kariuome

J KOV| UŽ SOCIAL? APDRAUDĘ
: . '

d. grūądžįp, New Tor- kiekvięną pašalpinę draugi- 
įvyko Susirinkimas na- ją su pakvietimais dalyvau- 

j pa- ti konferencijose Tuo pat 
šalpinių draugijų atstovų! kartu, kada busVarėma agi- 
išdirbimui planų del įti-au- ; tacija* 'už dalyvavimą kon- (j* atstovų buto, ir senato?

9 
ke, 
cionalių darbininkiškų

metam ir vėl ta pati istori
ja atsikartoja, ir tas tęsia- 

|si per metų metus: tai ger- 
Į būvis, tai krizis, ir vis buvo 
(kaltas prezidentas.

. . _ v .. . .Vi., . Bet dabar kyla klausimai,
laime salj nebūtų ištikusi, j ar pajėgS kapitalistai su sa-

Bet kodėl nei žodelio ne-lvo nauju prezidentu nuga-r 
prasitaria apie kongresą ir!lėti dabartinį krizį? Ne. 
senatą? Rodos, kad kon-!kodėl? Todėl, kad dabarti- 
gresas ir senatas nieko ben-1 nis krizis yra išdavas augš- 
dro neturi su šalies valdy- Į čiausio išsivystymo kapita- 
mu. (listinės tvarkos, kuri šian-

Žinoma, šitos rūšies blo- įdien. eina l)rie galutino su- 
fas yra išmislas senu seno-1 PUVT.‘°: ,l)a®is® s V1? 
vėj pačios buržuazijos, iri^azijai bovmant darbinm- 
taip būbnijant per spaudą |kus P^zidentu paslėpti tik- 
pasekė ir darbininkai. Reiš-1 ,ra? . U’le?ast.Įs .dabartinio 
kia, tą ligą darbininkams krlzl° lr ,Tlalkyt‘ darbinm- 
jkalbėjo buržuazija, ir da-ikus .ral^'b.eje? Nc’.ne" -T 
'bar vis dar serga ir sunku knz!s ®kll-iasi nuo visų kitų . 
yra išgydyti. Kodėl taip i kurle buvo Prae,t^- > 
yra? Kodėl darbininkai ne-1 ?.land,.en gy.venai?e ’ 
pamąsto, kad čia gali būtiIgadyne; P>miau 
kaltę ne tik prezidęųto, bet

f

ištikus krizini ir pasitęsus 
porą trejetą metų daug dai
ktų ^usinąudodavo, o jųjtj 
greitai ‘ nepadarydavo. . f 
to, kaip augščiaų minėjau,., 

• industrijos, nauji
1, bet 

............ - -- - Jlengvatikiai. Buržuazija tą dabar kas kita. Pakol koks
j kų Draugijos,-Lietuvių Dar- i dos bilių, kurį padavė’ kong-1 labai. ,^rai ,žl^0’ Pažista į daiktas susinaudoja, tai dar 
bininkų Susivienijimo • 1 1 ’ • 1 1 •• darbininku nsicnolooria. tai i himnlcm «n nno-olhn mnfler
A u gščiausios Prieglaudos. J. gruodžio š. m.
Liet. Amerikoje. ! Miestų ir apskričių

Į Tai buvo siaura, tik did- ferencijų ir nacionalės 
• žiųjų draugijų atstovų kon- vencijos svarbiausias 
Į ferencija, kuri patiekė pla- las yra suorganizuoti 

rašo!na organizavimui plačių tovų pašalpinių
i konferencijų, į kurias bus Į veikimą kovoje už socialę 
šaukiamos net ir smulkiau
sios lokalinės (pašalpinės) 
draugijos. Pirmiausia bus 
organizuojamos miestų pa
šalpinių draugijų konferen
cijos, vėliaus apskričių, o draugijų tikslai yra rūpin- 
svarbiausia bus nacionalė 
konferencija, į kurią delega
tus siųs apskričių konferen
cijos. z

9-tos gruodžio konferen
cija proponuoja organizuo
jamoms konfęrencijom.s ir 
nacionalei konvencijai sta-. .... .
tyti valdžiai sekamus reika-{sau uz P^ig^S tikrai ru- 
lavimus. . , . . , J/pntis savo narių gerovei

1. Ąpdralidą, nuo bed^r-J 
bes, 2. Apdraudą. nelaimė-1 
j ė laike darbo, 3. Apdrauda, 
ligoje, 4. Apdrauda senatvė
je ir 5. Apdraiida našlėms 
ir našlaičiam^. 1 ■ . 1 < ; . 1 . • ' .

Nutarta ■ tuojau <• pradėti 
ideologinę kampaniją viso
se fraternalese'1 draugijose, Į 
kad jos greit pradėtu veik- - 
ti už socialę apdraudą ir ta- tuviai, su pąge.lba progresyviš- !ninkus k^ ve Drez^ento ninkiškoji liaudis, pasiliuo 
po išrinktas laikinas nacio- kų n* cnuaini , , 1 . A .1
nalis- komitetas iŠ trijų na- 
rių, i kurį įeina šie draugai: 
Schifel, Meyers ir Saltžman. 
Šis laikinas nacionalis. ko- 
mitetas išleis atsišaukimą, 
kad -tuojaus būtų steigiami 
miestų ir apskričių laikini 
komitetai, kurie rūpinsis su
šaukti iniestų ir1 apskričių 
konferencijas., J 
konferencijosJ įvykti I 
tarp 1 ir 15 dienų kovo mė- 

ko tam, kad lo

jbanumiLu pienių uei įu du-: cdcija uz uaiyvaviriią Kon- atstovų buto Įr senato.
kimo’ į kovą mž -socialę ‘ ap- fė?ėhbijosh;iVkaih’ ndcionalis ;yisi bėda tame, kad AmerL, 
draudą fraternalinių drau- laikinas komitetas, . . taip ko s darbininkai nemoka sa- 
gijų. Atstovai'.dalyvavo mieštų7 ir Apskričių Jaikiniė- vistoviai protauti‘politikoje/ . . ...

1 ’ ...................... _ . . naujos -industrijos,
xcxx v«xp kxxxxx. X.CXOXMVCXX , Order, Vengrų • Pašalpinės į cija rinkimui pusės milionoi, Amerikos dai'bininkabyra fabrikai atsidarydavo 

socialfašistai saugoja Susi-1 Draugijos, Slavų Darbiiiin-: parašų už bedarbių apdrau-'

nuo: International Workers ; ji komitetai rūpinsis agita-

(No. 2):
“Kaip buvo dar žiloje 

vėje panaikinta vergija, 
vėliau buvo pašalinta baudžia
va, taip dabar yra jau ga
limumo varguomenę atpalai
duoti nuo gyvenimo jungo, iš
laisvinti nuo pavertimo viso 
laiko vien pilvui patenkinti. 
Artinasi valanda, kada vadi
namo kultūrinio arba buržua
zinio gyvenimo būdas gali tap
ti visiems žmonijos sluogs-1 
niams prieinamu. Tai naujas, 
visai priešingas bolševikijos 
tvarkai, žmonijos kelias. Ten— 
visi vargai, čia—visi'laisvi.”

Tasai klerikalų (organas Į 
bando įpasakoti šumūlkin- 
tiems darbininkams, kurie 
jį skaito, kad alginęj vergi
joj (kapitalistinėj sistemoj) 
vergai su laiku susilygins 
su ponais,'su milionieriais, 
ir gyvens taip, kaip dabar 
gyvena buržuazija, ir visa* 
tai būsią nepanaikinus ka
pitalistines sistemos.

Tai, žinoma, nesąmonė. 
Bet jie tai daro, kad šumul- 
kinti darbininkus, kad dar-

seno- 
kaip

irjresūi bedarbiu delegacija 7! darbininkų psichologiją tai j bininkai su pagelba mofler- 
1 - & i todėl, atėjus tokiam laikui, Aiškiausių mašinerijų, dirb-

1 • 11 1-1- • . ___ ___ 1 _ 1 _ 1 1 • • 1 • • *1

blofinti darbininkams, pra- {atstato kur kas daugiau, ne
deda leisti tą rūką (smoke gu kad susinaudoja, nusidė- 

j screen), kad paslėpti tikrą |vi. Kada šitaip yra, tai šis 
priežastį, del kurios krizis, j krizis nenugalimas prie ka- 
bedarbė įvyko, ima versti Į pitalistinės tvarkos. O tai 
visą bėdą ant vienos ypatos, yra dar tik pradžia, nors 
ant prezidento netinkamu- jau treti metai, kaip krizis 
mo, ir vien tik todėl, kad tęsiasi.
nukreipti atydą darbininkų' Ar buržuazija pajėgs vi- 
nuo tikros priežasties, kuri Są laiką darbininkus mul- 
glūdi ne vien prezidente,ne kinti irilaipsniškai badu ma-

kon- ■ dabar ir pradeda ! darni vieną dieną į savaitę,
kon- 
tiks- 
pas- 

dr augi jų

apdraudą.
Lietuvių pašalpinės drau

gijos turėtų kuoveikiausiai 
stoti į šį didelį darbą. Juk 
veik visų mūsų pašalpinių

tis savo narių gerove, pa
šalpa ligoje, nelaimėje ir 
šiaip nedatekliui.

Tat prisidedamos prie 
reikalavimo iš valdžios so- 
cialės apdraudos, pąrodys, 
kad jos, tikrai rūpinsis 
tuomy ką turi.pašibriežusios 1. sz . * . • < •  

vien kongrese, kurio buržu
azija visai nenori minėti, 
kaipo stambiausio kapitalis- kėši,, bet dabar

rinti? Ne: Praeityje tas : 
jiems mažiau ar daugiau se- 

nesiseks.
tinęs valstybės įrankio, bet Praeityje darbininkai buvo 
visa priežastis glūdi kapi- tamsūs ,neturėjo savo spad--. /- 

italistinėj sistemoj, kuri yra dos, neturėjo savo avangar- n < 
paremta ant privatinio pel- do, politinės partijos, Ko-” 
no, ant išnaudojimo, ant pri- munistų Partijos, to švytū- 
vatinės nuosavybės. > > rio, kuris darbininkams bū-

■ Jei buržuazija pradėtų . tų rodęs kelią, bet dabar * 
:kaltinti kongresą, kartu su! turh ’Stiprią komunistinę ,• 
prezidentu, tai ve kas tada1 turi Komunistų Ęąr 
atsitiktų:' Tada darbiniu-! tiją,, kurią vadovauja Ko- j l

- kai pamatytų, kad tas visas i munistų Internacionalas. Jis ' 3 
aparatas, per kurį buržua-; r0(t°# mums kelią, šaukia* 
zija šalį valdo, leidžia viso- i darbininkus prie organiža-, 
kius įstatymus, yra netikęs, vimosi, prie vienybes, . 
jisai netarnauja darbininkų k°vos pasiliuosavimą 13/

30; Sykiu Pasitikimas Nau- klasei Buržuazija yra gud- P^ kapitalistų jungo, is sios

i P. Buknys

NEW HAVEN, CONN.
Atidarymas Lietuvių , ]Namo 

Kooperatyviško? Bendroves 
Naujps Svetainės Gruodžio
<

j v. Metų

Po 10 metų sunkaus darbo, 
New Haveno progresyviai lie

ri. Kad apsaugoti visą apa
ratą, suverčia visą bėdą ant 
prezidento, įtikinėja darbi-

alginės vergijos. Po-vado-1- 
vybe Komunistų Partijos 
pasiliuosavo Rusijos darbi-; z

g™, * j pasiuntė bminkai nepradėtų krypti
“draugišką perspėjimą” Japonijai,“draugiškoj formoj” linkui bolševizmo/

T- ’.. ... - : Aušra” štai ką liepia dary-
ti dabartiniu laiku:

“O 
Sime, 
kime 
kime 
jam kuo galime.- Organizuo
tai pradekime nešti tą geroves- 
šviesą ir šilimą Į tamsiausius 
kampus. Eikime dąlindamieši 
ko perdaug turime į mūsų var
guomenės eiles, pagelbėkiipe 
jas nuo desperacijos, nuo tų 
klaidingų pranašų, kurie žudo

.a .

po išrinktas laikinas nacio-

« Už tai

dabar, kol prie to priei- 
remkime kelią ir gydy- 
dienos žaizdas. Užjaus- 
savo artimą, padėkime

kranto, bet tik ką užbaigė sta
tyti ir šokiam svetainę.

Atidarymui svetainės bend
rovės komisija, V. Ansukaitis 
ir A. Gutauskas, sukvietė vi
sas geriausias spėkas. Bus žy
mūs kalbėtojai. Dainuos Cho
ras Daina; po prakalbų ir dai
nų tęsis šokiai iki 2-rai vai.

| ' Gerbiami New Hafvėno ir 
> apiefihki'ų iietuvižtl; visi sueikit 

“"‘V “n" pasitikimui naujų metų nau-nesyje. Duodama ^aug lai- -on bendrovės švMAiričn,1 243 
ko tam, kad lokaliniai ko- Front St., New Haven.

’ Kalbamds Į'fytė.
. • • c ( i r - , k

kų draugijų ir kuopų, sukėlei . ■
pi.xife/ -cvvA vxxx p^i- > terminas neilgas, tik bukite 

jo gražų kliub'namį ant marių į ramūs, kentėkite,, o atėjus 
rinkimams mes išrinksime ', 
kitą, geresnį prezidentą, ir 
bus viskas gerai, nes mes da- v . %

j bar s t a t y s i me geriausią Miršta Pelini F armėnai 
žmogų, ir vėl bus gerbūvis; ------- ‘ /

visiW i. . Denver, Col.-^-Čionai ligo- • '■
' Taip praeityje ir būdavo,! ninėj palengva miršta periki *; 

kol kapitalizmas plėtėsi,1 f'arhierįai; kurįė hpsinųodi- . , 
kada ^ąbr.- {vieni .plėtės ąu-'jo iąm.tiįru skysčiu bėnąi-r 
go, o kiti šalę jų dygo, būda-! kindami ant savo farmų 
vojosi. Tada buržuazijai į 2 rančius. Bijoma, kad Jr 
tris bei keturis metus pasi- daugiau žmonių yra užil- 
sekdavo nugalėtįkrizį vienu,nuodiję ir laukia to

suos ir Amerikos ir viso pa 
šaulio!

Dzūko Vaikas.

A. Makulis.
j \

frHhjfit; yr'i-i};

' '•■)



Antrad., Gruod. 22, 1931 LAISVU i asiapis itccias

Kaip Šelpė Streikuojančius Angliakasius |
Bingtemtoniečiy Organizacijos

BINGHAMTON, N. Y. —1 pasiuntė vieną baksą drapa- ( 
Rugpjūčio 11 d.. 1931 m., Lie-;nų 
tuvių Svetainėje, įvyko bend
ras darbininkiškų draugijų su-

. sirinkimas išdirbimui planų 1 Komunistų 
.^gelbėjimui streikuojančių mai-

nierių Pittsburgho apielinkėj, 
West Virginijoj ir kitur. !

-susirinkimas buvo šaukiamas
Komunistų Partijos vietinio 
skyriaus.

Nors ir buvo kviestos visos 
šios apielinkės tarptautinės 
darbininkiškos organizacijos, 
bet prie taip svarbaus darbo 
prisidėjo sekančios draugijos:
Komunistų Partijos vietinė

. grup.ė, Tarptautinio Darbiniu- j Komunistų Partijos grupėje
kų Apsigynimo vietinė kuopa, 1 L.D.S.A. 23 kp. narės. surinko 
t . A - '4 t . , „ ei,,. Per I.L.D. pikniką, kur maime- Jaunųjų Komunistų Lygos Sky-, rys Brooks kaibgjo, surinkta 
HUS, Pionierių skyrius, Ukrai-j Vietinė Jaunųjų Pionierių Gru-

Jaunųjų Komunistų Lygos gru
pė surinko

Strikers’ Relief stamps par
duota už

Solidarity parduota
Organizacijų

“fi eitu.”
irm, negu viršminėtas ko- į 

mitetas buvo suorganizuotas,
Partijos komisija 

jau buvo pradėjusi šelpimo 
darbą, ir jau buvo surinkta 

Šis $99.20 aukų, piknikuose, susi
rinkimuose ir kituose parengi-

, muose.
Komitetas kontroliavo se

kančias sumas:
Laikrodėlis suteikė pelno 
Pasilinksminimo vakaro pelnas 
Rusu Pašalpinė Draugija iš 

i Endicott, N. Y., surinko 
L’krainų Darbininkų Draugija 

I surinko
, . _ ........... !
; L.D.S.A. 2.3 kp. narės. surinko 
Per I.L.D. pikniką, kur mainie- 

i rys Brooks kalbėjo, surinkta
XlUOj JL CM . v kC-VOlKz V C* K v. ’

nų Darbininkų Draugija, Ru- 1T pe sur‘nk° _ 
sų Darbininkų Pasalpine Drau- 
gija iš Endicott, N. Y., Liet. 
Darb. Sus. Amer. 23 k p. ir L.
D.S. 6 kp.; viso 8 organizaci
jos su 12 delegatų.

Šis komitetas nutarė eiti per 
stubas ir krautuves, renkant 
mainieriam drapanas, valgius 
ir pinigus, taipgi kviesti drau- ! 
gijas, kad aukoti iš iždų, ir 
kad nariai ir simpatizatoriai 

. padėtų šioms draugijoms eiti 
i? rinkti aukų, nes vienas komi

tetas mažai ką tegali nuveikti.
Taipgi buvo surengtas pasi

linksminimo vakaras, kuriame jsti į Pittsburghą streikuojančių 
buvo išleistas laikrodėlis lai-|Mainierių šelpimo Komitetui; 
mėjimui. Buvo išsiųsta į Pitts- ’ Vietinis komitetas toliau tu- 
bur.ghą pora trokų su valgiais i rėjo būti panaikintas iš prie- 
ir drapanomis. Trokus skoli-jžasties stokos paramos iš drau- 
no Endwell Bakery, kuri taip- gijų. Kadangi tie draugai, 
gi aukojo didžiumą duonos nu- kurie atstovavo šį komitetą, 
vežimui į Pittsburghą strei- iyra ir taip darbais apkrauti, o 
kieriams. Tais trokais buvo daugiau draugijų ir jų atsto- 
nuvežta 742 bakanai duonos, 1 jvų nebuvo galima įtraukti į šį

• didelis baksas “bread rolls,” Įveikimą, tai prisiėjo komitetas 
25 svarai miltų, 1 svaras ka-j laikinai panaikinti. Dabar yra 
vos, 15 svarų kruopų, 300 ke-'dedamos pastangos suorgani- 
nų visokių valgių, 26 dideli jzuoti draugiją, kuri atliks tą 

X" baksai drapanų, 19 porų vyrų i pat užduotį, ką ir buvusis ko- 
čeverykų, 14 porų vaikų čeve-!mitetas kad bandė atlikti, ir 
rykų, 25 poros moterų čeve- dar daugiau darbo turės atlikt 
rykų. Vieną baksą čeverykų :ateityje, tai yra W.I.R. arba 
pasiuntė patys aukotojai krau-(Darbininkų Tarptautinis šelpi- 

—r ■‘■•wnittkai Shimoliūnas ir žvirb- |mas.
1 R Be to, dar ir komitetas1

$40.00 I
11.47 I
14.56

44.43

7.85

35.21

19.50

9.32

Miesto

2.70
2.05

Slavų
j Centralis Komitetas aukojo 

Viso surinkta šio komiteto 
žinyboj

Išlaidų buvo sekamai: 
ž Lietuvių svetainę 2 su
sirinkimams 
(viena susirinkimų uždyką 
pavelijo)

. Pasiuntimas drapanų per paštą
, Atmokėta už Solidarity

Viso išlaidų $8.75
Kiti visi pinigai buvo pasių-

10.00

298.90

$3.00

2.40
3.35

B. Zmitraitė.

ŠIS TAS IŠ KANADOS
bedarbiai ir Jų Kovos; Dole

rio Kurso Kritimas ir kt.

MONTREAL. —Kanados al- 
kanųjų kovos aštrėja kasdien 
smarkiau, vis didesnės darbi
ninkų eilės ateina į organiza
ciją, tik lietuviai vis dar neįsi
traukia į kovą taip atydžiai, 
bet negalima apsilenkti, kad
dar dalis draugų vis abejoja, 1 
ar tai jau ištikiuju blogi lai
kai?

'Nors organizacija neauga 
taip, kaip mes organizuoti 
darbininkai norime, bet vis 
dėlto galima pažymėti augi
mas organizacijos. Tas rodo, 

je,kad darbininkai pradeda atsi- 
rubežiuoti nuo buržuazijos 
skelbiamų melų. Darbininkai 
pradeda suprasti, kad tik or
ganizuotai pajėgsime iškariau-

1 ti sau geresnes sąlygas iš val
dančiosios klasės, tai yra 

F buržujų ir iš jos valdžios.

t

iš

l

ATEIKIT Į DIDŽIAUSI NEW YORKE

ATEIKITE!

duokles į kuopą, kad pradėti

Bet draugai-gės pažįsta tuos 
j: vilkus avies kailyje ir nesi-

cigaretų pakelio.
Dabartiniu metu buržuazija griovimo darbą iš vidaus, 

kalba apie perorganizavimą i 
valstybinių bankų, o tas reiš- ■........      _ __ ___
kia dabartinės valiutos pakei- duos taip lengvai prigaut; mo

St.Paulius

SCRANTON, PA

kp-

6th

ii >-A i U i <>t< i /.

1

d. "i-,

p ra
tai,

. Tai vis pum- 
pavimas iš darbininkų; o tie

už šio įstatymo panaikinimą.

bet
Nes dabartinės be-

’ivatiškose “parėse” ir t. t.
Pereitam A.L.D.L.D. 39

ir dirbančius

ma nuteisti streiko vadus. Per 
40 minučių buvo pagarsintas 
įstatymas varde: 

i Code sektion 98.”

us uvūegvB. ĮMūsų pareiga įtraukti kuo jmilionų dolerių paskola. Kad darbuotojus.
Kur jūsų akys, iš po darbi-'daugiausia darbininkų į kovą latmokėt šią paskolą veikiau-'kydavo, kad

:bet kovoti prieš numušimą sa- 
jvo uždarbio pavidale kritimo 
■ dolerio kurso.

šia vėl reikės išleist kokie vai- klausys
Įgavau. Kol jis dirbo mūsų dien- vokti adresus ir dar jais siun- Bet šis įstatymas yra ne vien stybiniai bonai. 
1 v j • > • • t 1 v 4-i v. 4-1 r? o t t X1 o >-v-> X 4- r* Iri o i» In i i vn 4- ■! 1» 5. * X 1 — 4-. ■. •C z-. 4 X J r. n

ir nemokėjau fkams? Kas jus prašę? Jūs per- vieni tik privalo prieš jį kovo- bonai gali išeit, kaip Lietuvos, būt, jų ------------ —-——
? ti. visi darbininkai drauge, kad už juos negalėsi nusipirkti įsakė, kad eitų ir užsimokėtų

APSIRŪPINKITE SAVE!! APSAUGOKITE NUO SUNKAUS LAIKO!!
SFARDAVIMA

KUR JUS GALESITE SUTAUPYTI PINIGŲPAMATYKITE! SULYGINKITE!
Pamatykite savo tikrai, akimis—tas vertes,! kurias negalima perduoti per spaudą. Vienatinė tokia proga gyvenime. Prekės 

-bus išparduotos be galo pigiai. j i JEI JŪS PRALEISITE ŠIĄ PROGĄ—TAI TURĖSITE .NUOSTOLIŲ

Prekių Daugiau Kaip už $1,000,000
Moterų, vyrų ir vaikų šilko, vilnonių ir kitokių drabužių, rakandų, - kailių apredalų, vyrams šilkinių marškinių, vyriškų pir

štinių, šilkinių skarelių, šilkinių padžiamių, vilnonių apredalū, kotų ir ploščių, divonti, ant langų užtvankų. Peilių, šakučių ir 
kitokių reikmenų prie stalo, brangenybių, apsevų ir t. t. ir t. t. 1 • ■ 1

BISKI SUGADYNTI IŠ PRIEŽASTIES GAISRO DŪMAIS IR VANDENIU
ATYDAI!

Turėdami begalo daug prekių ski
riamų išpardavimui, mes neturime 
progos perskaitliuoti tūkstančius 
prekių, kurios bus išparduotos lai
ke šio didžiausio išpardavimo.

PINIGINIS KUPONAS
Savininkas šio kupono turi teisę gauti pinigų pervažiavi

mo lėšoms New Yorke laike šio išpardavimo jeigu pirks už 
$1.00 ar daugiau.

ATYDAI!
Kad neduoti progos krautuvinin

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

paklodes, užklodės, koldros, au-Prekes yra, vyrų, moterų ir vaikų reik’menys, viršutiniai ir apatiniai drabužiai, divonai, 
dėklai, šilkiniai, vilnoniai ir kitokį, pirštinaitės, auksuoti, sidabruoti ir kitokį stalo reikmenys, rakandai, indai ir t.t.

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 14* h STREET STORE

132 - 134 - 136 West 14th St. (gatvė! Tarpe 6 ir 7 Avnių New Yorke
TRYS DIDELI AUGŠTAI PILNUTĖLIAIPREKIU NEIŠPASAKYTAI PIGIAI JŪS TURITE PAMATYTI, KAD JKAINU 

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. Ą ( f
Trys Dideli Augštai Išimtinai Gerų Ta vorų. Nepraleiskite Progos

■tai vėliau jokio atsakymo ne- ninku laikraščio pastogės iš-

■raštyje, tai maniau, kad aš ne- jtinėti savo šlamštą darbiniu- tik prieš komunistus, ir ne jie
įdamokytas esu i
i ponui parašyti, bet dabar man/Jšatės vadais! Kas jus rinko, 
laišku, kodėl jam tos.žinios bu- |kas spyrė būti vadais? Kodėl 
i vo reikalingos. (—P. St.) Nes atsisakiai, p. Prūseika, klausy-

'vans ir neatleidžiamo darbo.
|To darbo ne visi taip jau gerai 
įmokame dirbti ir dar ne visi 
turime nesulaužomą norą dirb-, ____ , .
ti. Iš Lietuvos daugumoje at- Prūseika tuojaus pradėjo ro- ti rinktinių revoliucionierių, 
važiavom nepatyrę darbo arba | dyti savo buržuazinius dantis ’kurie savo gyvybę ir sveikatą 

__ _____ t c i už darbininkų
kiekviena kų judėjimą, dar būdamas jų klasės reikalus? kodėl bijai 

dirbo visą fKominterno ? Juk tai rinktiniai 
Irevoliucionieriai. Tau ir Kap
sukas niekai, ir d. Angarietis

Del Mūsų Vajų

Iš Toronto Alginis Vergas 
“Laisvėje” “Krisluose” rašė, 
kad tdrontiečiai darbą užbai
gę, kaŽ kodėl mes nesame lin- 

v kę manyti taip. Galimas daik- 
'^tas, kad Toronto draugai šiuo- 

. . se vajuose dirbo daugiau ir 
' pasekmingiau buvo organizuo

ti, bet Montreale ir šis bei tas 
| nuveikta, tačiau mes matome,

I kad dar didelė dalis lietuvių
darbininkų nebuvo pasiekta, 

| tai nuolatinis darbas, kuris 
reikalauja planingumo ir vie
nybės; kaip tik vienybės ir sto- 
kavo.

, Apyskaita .parodys, kad ir 
Montreal© draugai dirbo. Vie
ni jų turėjo geras pasekmes,
kiti prastesnes. Montrealo lie- ma, tuo tarpu supratau, kad 
tuvius darb. daugiau palietė vadovaujantis draugas klausia, 
reakcija, ir nuo senų laikų bu- įtai reikia kas nors pranešti, 
vo visas miestas įtakoj katali- bet man tada buvo keista, ko-lidėja? Taip, jūs pasisakėt da-j 
kų bažnyčios, nuo pat miesto del klausia p. Prūseika, o ne 

nenuostabu, A.L.D.L.D. C. K. arba Centro 
kad taip pasekmingai darbas Biuras. Aš jam pranešiau, 

kad politinio augšto išsilavini
mo nėra, bet dirbame ir moki-

prie “bakterijų pil
nų” žmonių, tai yra prie virš-* 
minėtos k p. Bet dabar, tur 
būt, jų “vyriausias tribunalas”

|VciZ/icivviu nu [jei vj i ę ucu uv cu uci | u y li , od vu u u l u cizu 111 uo 
visai mažai turėdami idėjinio ir jais iš pasalų ėdė darbiniu- statė pavojun 
Isunratimo, bet su !
'diena augame. i

A.L.D.L.D. 137-ta kuopa lai
ke metų davė keletą kovingų 

i darbininkų į pirmąsias eiles, 
'tai yra į Komunistų Partiją. ; 
Bet tuo pačiu reik pažymėti, 
kad politiniame ir partiniame 

I darbe nesanle labai patyrę, 
padarome klaidų, o mūsų klai- ( 
dos neiškeliamos šviesoje tam, 
kad jas pataisyti, bet kad ata
kuoti. Mokinamės, dirbame— i 
mokinsimės ir dirbsime, viską 

į nugalėsime, tik daugiau ener- 
igijos, daugiau pasitikėjimo i 
darbininkų klase ir jos vado- i 
vybe, Kominternu bei jos sek- Į 
cijomis.

Kaip kurie mūsų draugai I 
vis dar tiki, kad atskiri viene
tai darbštumu gali augštai 
prasišokti virš darbininkų kla
sės; tai klaidingas suprati
mas. Mums ne laikas tęstis ■ 
uodegoje, bet eiti pirmose eilė- i 
se savo uždavinių vykint, ne
žiūrint, kas su mumis atsitiks. 
Negali pajėgti joks teroias nu Kraučevičius kalėjime? bininkų pardavikas, dabarti- 
lti°druska irU linkui pasiliuoso^- 'Jie nebė^° i bizn*’ bet ?ina. pe" ;nis darbo ministeris, kreipėsi 
ir CtrUSKą, ll linKUl pasiliuosu eil mnmJę. ‘i kipkvipnn I ■ n 1 ’ 1 1 v. ..1 ■ • J-
vimo. 

I
Del Sklokos Amerikos Lietu-

'organizacijose, o 
laiką buržuazijai, kada neka- 
da numesdamas žodį del dar
bininkų.

Pruseikos, Butkaus, Strazdo 
biznio aplinkraštyje jie klau
sia: “Koks skirtumas jų yra

ti. Visi darbininkai drauge. 
|Pav.,Montrealio ugniagesių Są
junga priėmė rezoliuciją už 
šio įstatymo panaikinimą; tai 
rodo, kad darbininkai supran- 
'ta, ką jis reiškia visiems dar
bininkams. Mes turime steig
tis įtraukti bile darbininkų or
ganizaciją tam darbui.

j Antras svarbus klausimas 
niekai, drg. Bimba, Andriulis'yra tai kova už socialę ap- 
,ir Dr. Kaškiaučius niekai, vien drauda bedarbiams. Į tą kovą 
tik smulkūs biznieriai “gut.” .turime stengtis įtraukti nedir- 
Bet aš tau pasakysiu, ištižėli, bančius, 
,kad ir tu prieš visą darbininkų draugus.

timu į kitą. Vokietijoj prak
tikuotas pavyzdys perorgani
zavimui banko labai patiko vi
som šalim ir jų buržuazijom, 
tai legalus atėmimas iš liau
dies paskutinių centų.

Dolerio gi kritimas atidarys 
akis didesniam darbininkų 
skaičiui. Daugelis ir smulkių- 

,ju biznierių bus užsmaugti, o 
;nija, esi niekas. Ir nedrįsk lįsti darbininkų pečių. Buržuazija stambioji buržuazija išeis lai- 
įprie darbininkų su savo šlamš- pagelba bedarbės stengiasi iš- mėtoja. 
įtu,nes mes tavę pažįstame, kas naudoti bedarbius, kapot ai- ;
i tu esi ir keno reikalus atsto- 
i vau ji.

Kas Veikti Kanadoj Dabarti
niu Metu?

rKieiejimu.oei ir paęiu ! Tuojautinę kovą Kanados 
Kada jūę. pabėgot iš (darbininkų klasės liečia du vy-

nuo pirmutinio?” Tai galiu 11 LU p . VK3<} ui augus. ue-
pasakyti, kad mažas, tik toks, ik!asę’ nors,lr SV sav° k?m,Pa: ' ai\bllJ. sąlygos gula ant visų
kad pirma dirbot, išvertę save 

į į darbininkų “ginėjus,” o da-' 
i bar paėmėt peilį ir, rankas at
siraitoję, it bučiariai, norite 
skersti darbininkų judėjimą, 
bet iš jų paramos vistiek nori- 

Ite. Mūsų draugai yra tie,’kurie 
jgina mūsų reikalus ne vien 
akies mirktelėjimu,bet ir pačiu 
darbu. .J 
kovų, tai mūsų .yadovaujami'riausi punktai: 1-maš, kova 
draugai, nežiūrėdami jokio as- prieš kriminalinio kodekso 98 
meninio unaro, ėjo organizuoti paragrafu kuris sayq istorija 
darbininkus ir už Jų organiza- jturi sekančią:' 1919 metais 
ivimą nuėjo į kalėjimą; arba j Winnipeg© darbininkai paskel- 
' bedarbių maršavirii^^—kas bu- be geheralį streiką -ir reikalą-, 
vo jų eilėse, tai mūšų draugai: vo algų- pakėlimo iir tt. Tuo! Dolerio Kritimas Kanadoje. |iš šio miesto tilpo kelios ko 
drg. A. Bimba ir kiti, o už ka metu Gidęon Roberston, dar-

Darbininkai ne tik kad netu- 
!gas, statant juos į nepatenkin- ! fl pirkti šios apgavystės bonus, 

i i • • i • j ei • 1 l^/\4- lmxm4-i niimiicimo Q CJ -i tų darbininkų vietas. Su socia- 
jlės apdraudos įstatymo laimė
jimu galėtume paskui sėkmin
giau kovot prieš uždarbių ka
pojimus ir už algų pakėlimą.

Kiekviename s u s i r inkime 
kelkime bedarbės klausimą, 

jdiskusuokime darbininkų Vie
nybės, Lygos pateiktą prieš ba
davimo programą, aiškinkime ; ir

kėjo subudavoti organizaciją, 
i tai mokės ir apginti nuo prie- 
j šų iš lauko ir vidaus. Šis su
sirinkimas užsibaigė be jokių 
Ijiems rezultatų, ir tie aktyvį 
! renegatų darbuotojai pasiliko 
j kol kas dar už kuopos sienų*, 
I kol jie neatitaisys savo klai? 
; das ir nenustos rėmę Klam
pynę. *Beje, jie matyt, buvo 

susikvietę bent kelis savo pa
sekėjus, kad pervarius tarimą
asmeniškai užsipuldinėja ant 
esant trumpai laiko, mat, tą 
patį vakarą buvo rengiama 
šios ir L.D.Š.A. 54-tos kp. va
karienė, tai visi skubino į pa
rengimą, ir negalėjo pemagri- 

; nėti tą dalyką.
Prieškomunistinės sklokps 

i vietiniai vadukai šėlsta prięš 
i J.K.N. ir drg. Klevinską, spė
liodami,' kad tai jiedu parašu 
korespondencijas, būk tai įžei-

Renegatų suklaidinti žmonėą 
save vadinanti “intelegin-

tatai kiekvienan.1 darbininkui, tais’ puola sau nepatinkamus i džiančias Jankauską/ Hillmat 
ar jis duba, ar ne. ,draugus. Dalykas tame, kad , n0 berną, ir kitus iu draugus;

tys petin su mumis į kiekvieną— -------- f —-------- ^ |į federalę valdžią išleisti įsta-
jkovą. Štai kodėl mes esame su tymą, kuriuo einant būtų gali-

Pereitais metais iš Chicagos 
p. Prūseika rašė man laišką, 
klausdamas, kaip stipriai sto
vi organizacinis judėjimas, ir 
kiek narių Partijoj. Aš, žino-

jais, o ne su jumis.
Dabar jūs stengiatės su

griauti darbininkų judėjimą, 
kurį darbininkai su energija, 
atsitraukdami nuo savęs laiką 
ir centus, » išbudavojo ir tūlą 
laiką jus pačius buvo priglau- 
dę.

j Kodėl jūs pabėgot? Kur jū
sų darbininkiškumas, kur jūsų

įsikūrimo, todėl

nesiseka.
Prieš l&ontrealo lietuvius

I J

.bar, kur jūsų idėja, tai smul
kioji buržuazija, gardžios va
karienės. Taikint “idėjas,” ku-

! • i • i • i ’ * > _

Criminal 
Juo einant 

ibile streikuojanti arba šau
kianti į streiką organizacija 

j arba jos viršininkai gali būti 
įkalinami iki 20 metų sunkiųjų 
darbų kalėjiman. Per 11 metų 
tas įstatymas gulėjo nevartoja
mas. Kada darbininkų kovos 
Ipaaštrėjo, vėl tas įstatymas 
buvo iškeltas.

Dabąr, kaip tik tuo įstaty-

stovi didelė, chinų siena, kuriai narnės, o prie progos paklau- šuns uodegos. ■ » • • 1 T • • t • 1 11 _ VI -♦II- • n ‘ T T • —pramušti reikalinga intensy- siau, kodėl asmeniškai klausi ?

rias galima bile savaitės die- mu rementis, nuteisti 8;drau- 
noje išmainyti ant nustipusio gai ilgiems metams kalėjimo.

ĮMūsų pareiga įtraukti kuo

— v. -imti • 1 respondencijos apie jųPirmučiausia kils klausimas, .f. 1.J,_. .. .. v. r, v. v. 'gaistinga politika, kaipka jis paliečia. Paliečia žino- * ......... [Klampynei rinkimą aukų prima, pirmiausiai darbininkus, i (f__ 2.
o ne buržuaziją.

Dabar, paminkime, darbi- susirinkime ir man teko daly- 
ninkas, dirbdamas vidutiniš-, vauti; ogi žiūriu, kad ir Prū- 
kai, uždirba 12 dolerių savai- seikos ir Jankausko pasekėjai 
tėję. Dolerio kursas 76 centai, 'čia sėdi. Mat, jie su kokiu tai 
tai reiškia, 76x12, tai yra $9. .išrokavimu vėl atgal nori įsi-! 
12; darbininkas nustoja $2.88 briauti į A.L.D.L.D. 39-tą kp., I 
į savaitę. O kur dar prekių iš kurios buvo prašalinti per 
kainų kilimas? pirmesnį susirinkimą, arba nu-

Tas dolerio kritimas nėra įtarta neimti iš tų žmonių mo- 
laikinas; yra priežaščių, kad j kesčių į kuopą, jeigu jie ir 
dolerio kursas dar kris toliau, norėtų užsimokėti už tai, kad 

1 Kanados valdžia šiais me-1 jie eina sykiu su renegatu 
tais apskaitliuoja iki 100 mi-1 Prūseika, Jankausku ir ko., 
lionų deficito savo įplaukose, i kurie ardo darbininkų drau- 
0 deficito padengimui yra už-'gijas, eina išvien su fašistais 
traukta vidaus paskola 150 i prieš Komunistų Partiją įr jos

O jie patys sa- 
‘daugiau nepri-

r no berną, ir kitus jų draugus; 
asmeniškai užsipuludinėja ant 
įtariamų korespondentų ir ko? 
liejasi; o patys didžiuojasi, _ 
kad renegatas Jankauskas jų 
geras draugas.

Viena iš Narių.

Ant Šiy Stočiy Galite Gauti ■ 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill

& Noble Streets 
8rd & Noble Streets 
5th & Fairmount

& Green
& Parrish
& Poplar

7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine
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Puslapis Ketvirtas

BEDARBIU TARYBOS IR JU TIKSLAS stalai buvo dėti per du kartu;-
[tas parodo, kad darbininkai 
prijaučia ir remia mūsų veiki-

. .v . . mą. Mes ačiuojame atsilankiu-
Bedarbių Tarybų tikslas [kia aiškinti, kad kartu su [šiai publikai už gausų, mūs pa- 

suorganizuoti nedirbančius, mumis reikalautų maisto iš [rėmimą ir prižadame dar ener- 
. darbininkus kovai už tuo- bagočių, nes sandėliuose jo^’ingižiu darbuotis ir veikti 
jautinę pašalpą ir bedarbių yra perdaug, jis ten besto-j 
apdr.,^ sujungiant su levo- vedamas genda; kad jie del[s^ draugai darbininkai, prieš ninku vadus:

I Pittsburgh ir Apielinkes 
Lietuvius Darbininkus

27 d. gruodžio sukanka ly
giai penki metai, kaip Lietu
vos kruvina fašistų valdžia su
šaudė keturis geriausius darbi- 

- - - -o., .................------------------- c Giedrį, Požėlą,
liucmių darbo unijų dirban- tokio reikalavimo atsivestų'mūsų bendrą priešą, šis vaka--Greifenbergerį ir čiornį. 

. . .... , , šie draugai aukojo
ko AUdeJJ™0 S1 yn° v pelno savo gyvastis už darbininkų 
$11.05. O ieikia pažymėti, lreįj<ajus> mes, Amerikos

-čiais darbininkais ekonomi-[į susirinkimą savo gimines, [ras davė paramai darbininkiš-[ Kadangi 
niu pamatu į kovą už savo[kaimynus ir pažįstamus. !1"' '"J’ 

' 3. Kuopai didėjant, ją pa-būvio pagerinimą. Kadan
gi, kiekviena ekonominė ko
va yra politinė kova, tai tom 
kovoms plečiantis darbinin
kai eina už galutiną pasi- 
liuosavimą iš alginės vergi
jos.

Organizacinė Forma
Daug mes kalbam, rašom 

ir agituojame tverti Bedar
bių Taryb., bet kaip jas su- 
tyerti ir palaikyti? Mažes- 

iuose miestuose tas yra 
ažai žinoma.
Kadangi didmiesčiuose to- i dalinamas.

kios tarybos gyvuoja ir lie-! 
tuviai darbininkai bendrai!
jose dilba, todėl jie zmoĮŽmongS tyrinėjimus sau lės bedarbės ši auka yr 
kaip ir ką daryti.. Čionai ‘nuošimčius pasilieka, iš koĮža ir brangi parama 
bandysiu B. T. tvėrime prie j šdpmmiems mažai kas te-[biarns- Dar ] 
mažųjų kolonijų prisitaiky- belieka duoti 
ti.

Seniaus mes turėjome be
darbių susirinkimus. Išrink- 
davom komitetus ir vadi-

skirstyti i dvi tris kaimv-i!<a-d tiki^aS bUV° n 25C,yP^-1 lietuviai darbininkai privalom bKiibij-Li i u vi, 11 is Kcumy itaij 0 vaikams p0 10 centų. > - - - - - -
niškas kuopas. , [ Neapsieita vien tik ivakarie-

4. Masiniai eiti prie lab-ine ir šokiais, čia pribuvo iš 
daringų šelpimo įstaigų, i Lawrence, Mass.^ draugas R 
kaip tai: Salvation Ar- Size,r: Nacionales 
my, Community Chest, Red ir davS ge;.a raportą iš 
Cross, Welfare Association, [tines 
lokalinių valdžių ir t. t. Rei
kalauti, kad šelpimo išdali
nimą pavestų B. Tarybai. 
Argumentuoti, kad bedar
biai vieni kitus pažįsta ir 
gerai žino savo padėtį, to-

• del teisingai bus maistas iš-[kepurėm
* _____  Bedarbiai pa
siaukavusiai Tarybai tar-

- nauja, o labdaringų įstaigų !
1 > • — • •

[atminti 27 d. gruodžio. Tos 
skaudžios dienos negalima už
miršt. Turim išreikšt pagar- 

’ ba nužudytiems d r a u g a ms. |, Nacionales Tekstilės 
Darbininkų Unijos sekretorius ta savo vad kas metai 

dabai? I orv j ..-r.
situacijos Lawrence,

Mass Savo kalboje ragino s*“^u«aX' 
remti Lawrence diskriminuoja-Į - 
mus darbininkus, kurių kova 
liko sudaužyta per Amerikos 
Darbo Federacijos pardavikus; 
remti solidarumu ir finansi
niai. Ant vietos padaryta su 

i rinkliava; surinkta 
$3.03. Aukojusiems tariame |ga 
ačiū 1 Aukos priduotos drau
gui R. Pizer (ištart Paizer), 
unijos sekretoriui. Laike dide- 

?a nema- 
brangi parama bedar- 

Dar reikia paačiuoti 
[draugiškiems biznieriams už 
i parėmimą šio vakaro. Drg.

Antrad., Gruod. 22, 1931

7 :30 vai., A.P.L.A. 3-čios kuo
pos svetainėj bus drg. Jim 
Grace, kuris yra labai geras 
kalbėtojas. Todėl visi ir visos, 
kuriems tik yra suprantama 
anglų kalba malonėkite atei
ti ir išgirsti drg. Jim Grace 
prakalbą.

Kviečia visus Glendales
Bedarbių Taryba.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NANTICOKE. PA.
Naujai susitvėrusi A.P.L.A. 16-ta 

kuopa laikys savo susirinkimus kas 
pirmą nedčklienį, J. Pilvelio svetai
nėj, 112 Pine St. Nariai įsitėmykite 
ir lankykit susirinkimus.

Fin. Sekretorius.
(302-303)

DETROiT IVlICH.
l’riešfašistinis Komitetas rengia 

paminėjimą 4 nužudytų Lietuvos 
draugų sekmadienį, 27 gruodžio, 
Draugijų: svetainėj, 3302 Junction 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus 
geri kalbėtojai, kalbės lietuvių ir 
anglų kalbomis., vėliau bus diskusijos. 

Ti/r i' i t-. ” . ’ o Taipgi bus gražių pamarginimų. An-Mokslo Draugystes Svetainėj, [ g-liakasių Šelpimo Komitetas duos 
Soho Pittsburgh, bus iškilmin-į dovanų lempą ir laikrodį. Tikietai 

apvaikščiojimas penkių Lnuo 10 ?k! ,25c'’ Įsigykite išanks- , \ . . v . 1 . l to, nes tai bus sykiu ir Įžanga, lat
jmetų sukaktuvių žuvusių drau-[visi lietuviai darbininkai atsilankyki-* 
gų. Pradžia 7-tą vai. vaka- te į šį parengimą.

irę. Kalbės draugas R. Miza-! Komitetai

Lietuvos vargdieniai neužmirš

[vaikščioja 27 d. gruodžio iš
reiškimui . pagarbos, nužudy- 

Taipgi mes, 
darbinin- 
sukaktu-

Amerikos lietuviai 
kai, kartu minėkim 
ves žuvusių draugų.

27 d. gruodžio, Lietuvių

j JL Ys • Jk a. VV A NZ Vzhj VU tvu JL V • AT.*. * ZZ C V •

ira, tik ką sugrįžęs iš Sovietų 
įSąjungos. Taigi bus ir drg.
E. N. Jeskevičiūtė iš Brook
lyn, N. Y. Apart kalbėtojų 
bus ir dainų. Dailės Ratelis

Komitetas.

na užgriebdamas žmonių išrinktą 2-rą vai. po pietų, šis susirinkimas 
valdžią. įžanga visiems dykai!

Rengia Komisija.
(302-303)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos me

tinis susirinkimas bus sekmadieni, 
27 gruodžio, po No. 40 Ferry St.,

bus labai svarbus, nes bus renkama 
.valdyba del sekamų metų. Todėl visi 
Išėrininkai būtinai dalyvaukit. Kurie 
| nedalyvaus, turės užsimokėti- baus- 
i mę. Kurie skolingi už lotų apdil
simą, turit atnešti j susirinkimą. 
I Sekr. J. Staskevičius.

(300-302)

5. Masiniai - demonstraty- J- Egeris paaukojo ir čia pri- taipgi dalyvaus šiame parengi- 
viai sugrąžinti išmestas iš 
namų šeimynas ir nedaleis-

„„ p T ™ ti jas išmesti už negalėjimą L?weiiio "lietuvi’ai“ pasigėrėda-nom B T. Tai ne Tarybos, u2simokgti randU; elektros, |

statė vakarienei skanios duo- me. ;
nos iš Nashua, N. H. Jo pri- klausyt prakalbų draugo Mi- 
statomą duoną jau didžiumoje 'žaros.

kH,°P0^ ten bpvo; Bejgazo arba biednų namukų 
darbių Taryba susidedais j savjnįnkų už nemokėjimą 
B. T. kuopų, darbo unijų,: įaksu vandens, nuošimčiu ir 
apsvietos, kultūros, sporto, 
meno, .pašalpinių draugijų,
kliubų atstovų ir 1.1 Del pa- m ”os^' k.Tpavyk71uiai-

morgicių.
6. Svarbesniuose atsitiki-

|mi valgo. Antra, ačiū pilie
čiui A. Bockai, bučeriui, kuris 
padarė gerą fundaciją už tris 
dolerius, atsilankęs į šį vaka
rą. Jis jau ne pirmą syk pa
remia darbininkišką judėjimą, [kuri terorizuoja
Amerikos Lietuvių Darbininkų

Literatūros Draugijos
44 Kp. Susirinkimas

A.L.D.L.D. 44-tos kuopos 
pirmutinis susirinkimas 1932- 
rų metų įvyks sausio 3 d., 1-

vyzdžio: A.L.D.L.D kuo-Į kyti po 1)astOge suvargusią Į 
pa, L.iJ.b. ai oa A.r.D.A. į v-emos |a^u šeimyną, arba i 
kp., L.D.S.A. kp., !si enka po į nusj<rįausį^ šeimyną, nuro- 
2 delegatus suoigamzayi- - skriaudimo priežastį, 
mui Bedarbių Tarybos. De-i atidengiant politikierių suk- 
legatai susirenka, išsirenka [ ’ — •.......................... 1
iš savo tai po 01 g. sęki . iijraštuka, varde B. T. ir ko [ 
pasidalina darbais. Vieni Į.. . rpiknlauia
apsiima asmeniškai uzKvies-į 7_ Surengti bąduohų mar- d. buvo skaitlingas gyvas ir 

1 v • * 1 • 1 • * Ižavimus į pavieto raštines,(geras; gauta vienas naujas na-
darbininkiskas orgamzaci-1 reikalaujLt duonos arba irys i kuopa ir vienas “Laisvei” 
jas. Kiti nueina į suvargu- ^al-be [metinis skaitytojas, naujas. Tai
šių bedarbių šeimynas, pa-i Apmoncirimti dir |Puiku- Gi sekančių metų pir- 
sako B. T. tikslą, pakviečia i bt nn kuopos susi^^ turį- 
i susirinkimą_ suoreanizuo-' an^1.ais1 Plies p te U kapoji-Į me įvykdmti irgi neblogesių.
4 n m 'L m'L darbo skubinimą ir t. t. [Visi draugai ir draugės, senie-ja B. P. kuopą, s pi dzių: Labai svarbu dirbantiems [ji, dalyvaukite ir naujų atsi-

,. . . . . ■, . 1 Bedarbiu Taryboj prigulė- [veskite. Draugai, prirašykime
dama lietuvių kalboj. Ve-if- bpzinni knin ilo-ni ir jaunuolius. Kuris iš drau-j 
liau, kada prisideda kitu I .V.11?'’ fXT’ KVbus pirmutinis?. ! ? .. j . ‘- dirbsi. Antra, organizuoti 1 mtautų organizacijos, darbo Į- - -- - - - j. Wl. Karsonas.
unijų lokalai ir t. t., jos vir- [ 
sta tarptautinėmis. Tačiausj 
kalbinės kuopos gali ir ant 
toliaus gyvuoti.

Kuopų nariai moka 2c. į[ 
Savaitę, tie, kurie išgali. į 
Negalėdami užsimokėti vis- i 
tiek gali būti nariais. Or- ■ 
ganizacijų atstovai narinių [ 
mokesčių nemoka, bet jų or- i 
ganizacijos prisideda auko
mis. 1

Taktika ir Reikalavimai
1. B. T. masiniai eina į 

vietinės valdžios 1
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Didžiausia Darbininkų Savišalpos Organizacija

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:
$150, $300, $600 ir $l»000. Taipgi Tris PaŠalpok 

*.Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikantb

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų į menesį 

pagal laipsnį

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininke turėtų priklausyti 
savoje pašalpineje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.

TORONTO. CANADAPaminėjimas 4 sušaudytų Lietuvos 
darbininkų klasės vadų bus sekma
dienį, 27 gruodžio, Ukrainiečių sve
tainėj, 300 Bathurst St., 2-rą vai. ,po 
pietų. Visi lietuviai darbininkai, da
lyvaukit. Bus prakalbos.

Rengėjai.
(302-303)

N E W A R K N. ?J.
A.L.D.L.D. 5-tos kuopos susirinki

mas įvyks gruodžio (Dec.) 23-čią d., 
scredos vakare, 8-tą valandą, Kulno

Bus kuopos , 
komiteto rinkimai, raportai ir dau- [ 
gybe kitų svarbių dalykų aptarimui, j 
Visi nariai turi būtinai atsilankyt j 
šį susirinkimą ir stengtis atsivest 
nauju narių.

—Organizatorius.
(302-303) ,

ANTLKALĖDli CIRKAS 
CLEVELAND, OHIO

25 <1. gruodžio, 3-čią vai. po pietų, ! 
Ukrainų Darbininkų svetainėje, 1051 Į 
Auburn Ave. Yra rengiamas Anti- 
Kalėdų Cirkas. Juoko bus visiems. 
Bus perstatyta:

Kas yra Community Fund?
Kumštynes tarpe religijos ir moks

lo.
Kas per, vienas tas Kalėdų Diedas?
Kišenkračiai iš dangaus.
Kišenkračiai iš Wallstrycio.
I šį cirką kviešti mekeno nereikės. ■ 

Bėdos bus, kad vietok •' užtektų. ' 
įžanga už dti vaikus’7c, užaugę, as
menys 17c, kapitalistam 99c.

Rengia
Komjaunuoliai, Pionieriai 
ir Reed Kliubas.

Bus visiems įdomu pasi-
't- ’ iJis papasakos daug I 

naujo iš Sovietų Sąjungos. 
Kiekvieno lietuvio darbininko 
pareiga atsilankyti į šį paren- salėje, 79 Jackson st. 
girną, išreikšti pagarbą sušau
dytiems draugams i)’ pasmerk
ti kruviną Lietuvos valdžią, 

i susipratusius 
Lietuvos darbininkus.

Pagelbėkim kovot Lietuvos 
vargdieniams, kurie veda ko
vą su kruvinais budeliais.

Sekr. A. K. Sliekienč.

rų nieių /vyns sčiusio o a., i- . _ , . . —
mą vai. po pietų, Darb. Kliu- Glendales Bedarbiu tarybos

Control Qi- v 1 . nil n i i •itybes. Išleisti lapelį - laik- bo kambaryj, 338 Central St., 
— — ■ Lowell, Mass.

Šių metų paskutinis susirin-
Šaukiamas Svarbus Bedarbių 
Mass-Mitingas

CARNEGIE, Pa. — 24 d. 
gruodžio, ketverge, 7:30 vai. 
vakare, įvyksta bedarbių ir, 
dirbančių labai svarbus masi- į 
nis mitingas A.P.L.A. 3-čios Į 
.kuopos svetainėj, 313 Center [ 
St., Glendale.

i . .......................................... . į ______ ... ______
I Šį masini mitinga rengia Glen-■ Rontria Priešfašistinis Komitetas ne- 

Ihpų I kėlioj, 27 d. gruodžio (Dec.), 1931, 
( j ■ Lietuvm Svetainėje, 29 Endicott St., 

•*“ - nrasidės 7:30 vai. vakare. Kalbas 
i “Laisvės”, redaktorius drg. V. BoUi- 

Visi lietuviai darbininkai, atei- 
, š’as prakalbas, dalyvaudami 

šiose prakalbose ne tik pagerbsit su
šaudytas nekaltai Lietuvos darbinin
ku vadus, bet ir nrisidėsite prie ko
vojančiu prieš fašistini režimą Lie-

i)’

(302-303)
WORCFSTFR
SVA R BIOS PRAKALBOS

Atminčiai Keturių Sušaudytų

Į dalės Bedarb. Taryba.
i <• VnlL Tln-nl !ir jaunuolius. Kuris iš drau-j atstovai nuo Tarptautinio Dar-tų neo nežinai, kaip , lŲai! bus pirmutinis? bininkų Apsigynimo (Interna-i
.dirbsi. Antra, organizuoti - x M. Karsonas. 'tional Labor Defense) ir nuoi^-.^
į bedarbiai nebus priešai ta- ĮNacionalės Mainierių Unijos—i
[ vo darbo užėmimui. i ---------- idl‘£- Grace. Draugas i

Knd mpfi nnlniknmp AT i t - t- t-i i Grace yra labai karingas Ken-lc ■ . ’ kOWELlu, Mass. Du tuk- Iįlic]ęy majnierįų organizatorius . tuvoje, kurį įvedė kruvinasis Smeto-
[D.L.D., L.D.S.A., meno ir klastančiai dolerių priklausė Gu-[iš Harlan County, Ky.,kur eina!-____ —-___-___ ____________ -
[tas darbininkiškas organi- Y ’ ---i---~ 
į zacijas su gerais norais, i ... . . ...
tolimesniais atsiekimais, ir ' ■ ■

didesnėms mokestims, ii^k^bobutėT mirtie

-į. delienės anūkėms, jos vienati
nę. [nio keli metai atgal mirusio 

’ .sūnaus dviem dukterim, kurios 
yra artimausiomis giminėmis, 

[su didesnėms _ mokestinis,[Laike bobutės mirties, anūkės 
i tai kodėl negalėtume turėti buvo išvažiavę kitur, o kuni- 
|-Bedarbiu Tarybų? Kur mū-jgas F. Strakauskas keliomis 
įsų spėkos mažos' ten kad ir .balandomis prieš moteriškės 
I ?eS , ’ /V1 .Z1?!5" i būk velionė palieka “bažnyčios

>” $2,000, ir tik po 
O [vieną šimtą sūnaus mergai- 

Testamente kunigas at-

I ką naudą mūs darbininkiš- [reikalams
i kam judėjimui neštų. O -vieną šin

i i kur Komunistų Partijos tems. Te 
t-.rvhną vienetai gyvuoja, ten nėra žymei0 ne anūkėmis, bet bro- idiyoos naduktūmis,, nors, kaip teisme !n a r i ų (“ k o n s ulmanų”) P?sltrrlSAntrn°L^e, .u2 i " 

susirinki mus, reikalau- 
daiha daryti spaudimą į 
pavieto, valstijos bei vals- [ 
tyfres valdžias pravedimui 
bedarbių apdraudos biliaus. i . ! UI čl L y Ui Į 7 Į J1U 1 U j LCll IV JI

Reikalauja įsteigti bedar-iPavyko D^minkisko Khubo|kad mano pinigai niekam ki_ 
*' ’ • • • 1 Vakariene [tam neturi tekti> kaip tik ma_

[no anūkėm, sūnaus dukterims.

Gudelienė numirė pereito 
rugpjūčio 29-tą dieną, o kele- 
|tą mėnesių prieš tai vyresnė 
■ mergaitė buvo atvažiavus ir 
[bobutė jai tvirtinus: “Aš jau 
[sena, o jūs gyvenate toliaus 
[ (jos, abi seserys dirbo New 
Yorke, nors jaunesnioji dar la
bai jauna), galiu ir mirt, bet 
jūs žinokite, kad mano banko 
knygutės bakse — ten jas ra
site ir visus pinigus iš banko 
pasiimsite sau, abi po lygiai.” 
Ir tuo laiku bobulė davusi šiai 
anūkei šimtą dolerių “cash,” 
kaipo dovaną. Gi kunigas tei
sme bando įrodyti, kad velio
nė nemylėjus savo anūkių.

Vėliaus parašysiu daugiau 
iš teismo eigos. Teismas tęsia- 

ūiena. i , Rep. K.!

Tarybų neturime.
K. Arminas.

LOWELL, MASS.

[pats pripažino, jis žin’ojo, kad 
Į anūkės yra velionės sūnaus 
; dukterys. Liudininkai sako, 
[kad velionė ' Gudelienė, gyvą 
i būdama, . visuomet sakydavo, 
[kad: jeigu aš nesuspėčiau pa- 
i darytį popierų, tai žinokite,

ROOM 102
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Kiekvienas klasiniai susipratęs darbininkas ir darbo^ valstietis pri-‘ 
valo skaityti vienintelį leituvių kalba literatūros, politikos ir visuo

menės mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS”—teikia eilių, apysakų, vaizdelių ir aprašymų, 

vaizduojančių SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir iš Lietuvos ir 
kitų' kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos. “PRIEKALAS” rašo visais aktualiais proletarinės lite
ratūros klausimais.

“PRIEKALAS”—turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, staty*? 
ba”, kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba, kul-' 
tūrines revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS? 
soicalistinės pramonės, sovehozų ir kolchozų vleųetų gyvenimas tr. 
augimas. /'*/.• v> Lį/

“PRIEKALAS”—skiria daug domės antireliginei propagandai įto. 
turi pastovų skyrių “BEDIEVIS”, plačiai nušviečia įvairių tikyį__ 
bu, kunigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikjŲ 
bos skraistėmis veikimą ir darbus.

Be to, “PRIEKALAS” turi nuolatinius skyrius: “Kapitalo šaly-’ 
se”, “Iš revoliucinio judėjinųb istorijos”, “Biblijografija ir kritika”,: 
“Satyros” ir kitus. “PRIEKALAS” eina 1 kartą į du mėnesius 
48 puslapių didumo.

Kas užsirašys 1931 m. “PRIEKALĄ”, gaus nemokamai įdomų 
proletarinės poezijos rinkinį “Kovos keliais.”

Platytojams, kurie išplatins ne mtižiau 5 egz.—5% pelno, kurie 
išplatins ne mažiau 10 eg'z.—10% pelno, kurie išplatins 25 ir dau
giau egz.—15% pelno.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS.: Metams 1 r. 50 k.

ue— r.auiagnemažiz
6 Mėn.
Atsk. egz.

Amerikoj; metams
6 Mėn.
Atsk. egz.

Vokietijoj: metams
6 mėn. 1.
Atsk. egz.

Lietuvoj: atsk. vegz.

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA: 

Redakcijos adresu: 
MOSKVA, Nikolskaja 10 

Centroizdat, Periodsektor, 
Red. “PRIEKALAS” 

AMERIKOJ “Priekalą” ga
lima išsirašyti be to dar per 
“LAISVŲ.”

SSRS. “Priekalą” galima iš
sirašyti ir visose pašto įstai
gose.

l

s1

[klasių kova’ tarp išbadėjusių 
[mainierių iš vienos pusės, ir 
[kapitalistų pasamdytų žmog- 
Įžudžių iš kitos pusės. .

Draugą Jim Grace anglies 
baronų razbainininkai buvo 
pasigriebę, išsivilkę iš miesto, 
suvarę jam kelis šūvius ir pali
kę, kad jis numirtų, bet drg. 
Grace farmeriai rado, pasiėmė 
pas save ir pagydė; mat, buvo 
šūviai nelabai pavojingi. Tai
gi 24 d. gruodžio, vakare,

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

bių šelpimui vietinį fondą,; 
taksuojant turtingus gyven-1

L tojus, kurių metinės įeigos 
viršija $5,000.

Reikalauja, kad i 
išdalinimas būtų pavestas 
Bedarbių Tarybai.

2. Negavus iš valdžios šel- 
; pimo—eiti patiems parinkti 
: Šiek-tiek maisto nuo biznie- 

’ rių, ūkininkų ir dirbančių 
\ darbininku, šitas darbas 

tur būt labai atsargiai ve- 
' damas, kad nepaskęsti šel- 
. pimo darbe. Pavyzdžiui, 
* gavus biskutį maisto, tuo

jau šelpti vieną ar dvi la
biausiai suvargusias bedar
bių šeimynas, kartą ar du į 
savaitę. Pasišaukus šelpia
muosius į Susirinkimą, rei- : f i 1 i < i . t ,1 l r Z. *

-??( J > J J C J ■ ■ r? * * n. > w

Kaip jau ne sykį buvo minė
ta “Laisvėje,” delei palaikymo ' 

-mūsų vietinio darbininkiškoj 
judėjimo yra suorganizuotas I 

Šelpimo , Progresyvių Darbininkų Kliu- 
; bas; tai centras, iš kurio arba 

per kurį funkcionuojama visas [ 
mūsų veikimas. Tas mums 
daug gelbsti vietiniam veiki
mui ir abelnai suteikia daug 
galimybių gerokai paremti 
įvairias darbininkiškas kovas 
su išnaudotojais. Ypač gerai 
paremta paskutinis Lawrence 
streikas, kaip finansiniai, taip 
ir maistu. . Neturint tokios 
centralizuotos darbininkiškos 
buveinės, vargiai galima būtų 
buvę tą padaryti.

Tas darbininkiškas kliubas 
savo kambary gruodžio 12 d. 
surengė silkių vakarienę su 
lietuviškom vakaruškom, žmo- si jau ketvirta diena 
nių atsilankė pilna svetainėje,

BUD A VOKITE IR PLATINKITE

“THE WORKING WOMAN” ■ I Kiekviena darbininkiška draugija turi remti ją, 
I kiekvienos dirbtuvės darbininkai turi būt kalbina

mi užsiprenumeruoti ją. Visuose .• susirinkimuose, 
visose dirbtuvėse ir ant gatvių reikia platinti

THE WORKING WOMAN
I Ji išeina sykį į mėnesį, prenumerata 50 centų me- 
Itams. Pavienės kopijos 5"centai. Reikalaukite pa

vienių kopijų platinimui
[j $1,000 Aukų ir 1,000 Prenumeratų
J Visos darbininkės moterys, visi vyrai darbininkai 
į stokite^į pagelbą ir padėkite išpildyti šio vajaus už- 
I sibriežima.

ROJAUS TABLTTAI yra labai pageidaujamas 
paliuosavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. Jos- paliuosuoja vidurius—pralaužia

• šaltį ir prašalina slogų bakterijas.

SLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOKIOSE SLOGOSE—NES JOįS 
VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO

ROJAUS RECEPTO TABLETAI ntegadina vidurių ir nekenkia 
nervų sistemai, nes juose yra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

Jie yra išdirbami lietuvių įstaigos ir žmonių įvertinami visur.]
Prisirengkite save prieš šaltį Šią žiemą, įsigydami dėžę ROJAUS 

TABLETŲ; turėkite juos savo namuose. Nelaukite—eikite pas sa
vo aptiekorių, reikalaukite jų ir neimkite kitokių. Jei jis neturi jų, 
tai išpildykite žemiau paduotą kuponą ir pasiųskite mums.

Viena dėžė už 35c, trys dėžės už $1.00
Prašome prisiųsti man------------ dėžę ar dėžes ROJAUS TAB-

LETŲ už $________ , kuriuos šiuomi prisiunčiu.

Prašome

69 Bond

Vardas Adresas Miestas
prisiųsti mums vardą ir antrašą savo aptiekos.

BLUE ROSE LABORATORY
Street Elizabeth, N. J,

NAME
CITY

THE WORKING WOMAN
P. O. Box 87, Station D. N. Y. C.

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription 
' _________ ___________ -ADDRESS_____________

======

STATE

» .■ !. i 1
tyma

DETROITO LIETUVIŲ. DARBININKŲ APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekosj kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 ČHENE ST„ DETROIT, MIO
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Sovietų Sąjungos Socialistine Statyki
____ __________ į Ii,i), pagamintų sulig nau-1 grado traktorių gamyklą, 

išradimu.! Skirtumas tiktai tame, kad 
i gamykla buvo 

tatoma vėliau ir todėl sta- 
pašalinti Sta-

Nei vieno, nei antro iki 
revoliucijos Rusija tikrai 
nežinojo. Pas ją visai ne
buvo savosios traktorių ga
mybos ir beveik nebuvo au
tomobilių gamybos.

Sovietų Sąjunga padarė 
milžinišką žingsnį pirmyn. 
Šis žingsnis — tai Stalingra
do traktorių gamykla, kuri, 
reikia pažymėti, yra pirma 
gamykla masinio mašinų 
statymo, jeigu nerokuot siu
vamų mašinų gaminimo.

HUDSON, MASS.

DIDELIS BALIUS
IR KONCERTAS

RENGIA H. L. P. K LIUBA S
SUBATOJE •

26 Gruodžio (Dec.), 1931
SVETAINĖJ: 17 SCHOOL ST.

Hudson, Mass.
Pradžia 6:30 Vai. Vakare

Gerbianti lietuviai ir lietuvaites! 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti 
šį puikų parengimą. štai 
programą turėsime:

P R A K A L BOS, K O N C ER T A S
IR ŠOKIAI

Dainuos Worcesterio Aido Chora;,, 
vadovystėje Meškienės, dainuos drg. 
Tumanis ir gal M. Paraliūtė. Visi 
iš Worcester, Mass. Taipgi bus du
etų, kvartetų, smuiko ir piano solų 
ir kitokių įvairumų. Atsilankiusieji 
turėsite malonaus pasitenkinimo.

ĮŽANGA 40c Y PATAI
Visus nuoširdžiai užkviečia

RENGĖJAI

- . 1 
kokią

Charkovo traktorių ga-i mobilių ir, 40% keleivių au- 
ykla atvaizduoja Stalin-

Stalingrado traktorių ga-1 j^usių^ technikos 
myklos statyba buvo atlik- ■ Panašių automatiškų įren-[ Charkovo 
ta, vyriausiai, 1929 ir 1930 ghnų neturi nei viena ga-lsu. 
metais.

Nėra ’prasmės šią gamy
klą lyginti su bent kuriomis dirba 1 
jai panašiomis gamyklomis' Atrodytų 
kapitalistinėse šalyse.
giau tokių gamyklų nėra! [Bet jeigu Stalingrado trak-' ti. 
Net, visiems žinoma trakto-1 torių gamykla nebūtų ant; 
rių gamykla firmos McKor-' tiek mechanizuota, jai rei- > 

neprilygs- ketų, veikiausia . 
traktorių 50,000 darbininkų.

Kiekvienas kvalifikuotas
McKormick gamina to-Į darbininkas dirba , ant 3-4 

kius pat traktorius — typo j varstotų — štai del ko Sta- 
“International,” kaip ir Sta- i lingrado traktorių gamyk- 
lingrado traktorių gamykla, j los bendras skaičius nevir-!

40,000 sija 12,000. ' to s
Išaugės aplink gamyklą!

mykla pasaulyje. i tyboje buvo
Stalingrado g a m y k 1 oje dingrado trukumai.

Charkovo traktorių ga-

tomobilių. Visi automobi
liai statomi sulig Fordo 
modelio ir visi pagerinimai 
ir patobulinimai. Fordo au
tomobilių gamyklų mecha
nikai pereina ir Į N. Nov
gorodo gamyklą.

N. Novogorodo automobi-

mic, Amerikoje, 
ta Stalingrado

12,000 darbininkų, i Charkovo traktorių ga- N. Novogorodo automobi- 
i — tokiam milži-lmyklos statyba užbaigta š. lių gamykla galima prily- 

. Dau-|nui, tai nedaug darbininkų i m., spalių 1 d. pradėjo dirb- ginti su Europos automobi- 
lių gamyklomis. Ji didesnė 

, Kiekviena iš šių dviejų!tokias gamyklas, kaip 
v. 'gamyklų kainuoja po 135,-1 Fiat’o Hollandijoi ir Sitro- 

,nemažiau ; oq^qqq ru])iiUi enc ir Reno Francijoje.
« ’ ■ l Mechaninis skyrius N.

[Novgorodo gamyklos turi 
1,400 varstotų, d visoje ga
mykloje yra 4,800 varstotų.

Jeigu taip daug Sovietų [
i Sąjunga nuveikė traktoriui
i gaminimo srityj, tai dar
I daugiau yra padaryta auto- ... . . . ,1 i Darbininkų ir tarnautojų

! iš viso 18,000.
Automobilių gamykla tu- 

i šakoti, pirmon galvon, apiei rėš 8 sudėstymo gamyklas, 
i tai, kas darosi N. Novgoro- kurios išblaškytos po visą

mobilių Įmonių statyboje.
Kalbėti apie Sovietų au- 

„ statybą — reiškia papa-į Jis pagamina iki
i traktorių, įvairių typų ir
Ijėgų, o Stalingrado gamyk-■ darbininkų kaimas, kur darinį pas (
lia gamina vieną masinį ty-i bininkai gyvena su Žeimy- Į 7an(iasi' pimlso- Šovietu'SąTungą“
pa ir gaminimo galimybes nomis, atvaizduoja miestą i vietu ;lutomobiliu gamykla, 

I šios gamyklos 50.000 trak-; su 30.000 gyventoji;. Į Automobiliu gamykla pra
monių į metus (į dvi pakai-1 Stalingrado traktorių ga-,;dėio dirbti 120,000 automo- 
,tas.) .myktos gaminimo principas j bilių i metus (į dvi pakai-
I Šiuo momentu Stalingra-1 yra toks: visa ‘1 ■1*_ 
' do traktorių gamykla pa- ’ skirstytas 
' gamina kiek jai yra išskai-! kurios galų gale 
’ čiuota. ant konvejerio.

Visuose Stalingrado ga-,nutes gamykla 
myklos skyriuose (cechose) j vieną traktorių, 
vyrauja’ konvejerio sistema. [ Gi kada gamykla dirbs pil- ■ 
Šios gamyklos meeraninis na galia, — vienas trakte

• skyrius atvaizduoja visai rius v j i
savystovę įmonę, kuriai nutes. Reiškia — ameriko 
panašios nėra Europoje, niški tempai pralenkti!

is-; tas)!
mulkias dalis;■ Mes panratome prie dide- 

patenka Jin skaitlinių; jos nustojo 
Kas 8 mi- i veikusios i mūsų psichiką, 
pagam ina j v visgi 120,000 automobilių 

Tai dabar, u—tai labai daug!
Tai du syk tiek, kiek auto- 

' mobiliu vra dabar visoje 
įmintas į 6 mi- ■ Sovietų Sąjungoje!

Ši automobilių gamykla 
amins ()()% krovos auto-

pasirodys 200,000 naujų au
tomobilių, o kas sekanti 
metai naujai pagamintų 
automobilių skaičius didės.

Traktorius plus automo
bilius! Ką tai reiškia?

Tai reiškia — padidėju
sias transporto galimybes, 
aprūpinimą gamyklų ,grei
tu, patogiu ir pigiu susisie
kimo būdu, mechanizaciją 
žemės ūkio... Pagaliaus— 
stiprėjantis Sovietų Sąjun
gos apsigynimas nuo i 
liku!...

Sovpiiietis

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
ž e m q kainą, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

TeL: So. Boston 0304-W '

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
ai prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antralii: 

1439 SOUTH 2ND STREET 
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai1 Bell — ‘Oregon M16

Ceystone — Main 1417

Viena panašių sudėstymo 
gamyklų — Maskvos — jau 
dirba visa galia.

Tokia pat sudėstymo ga
mykla, 24,000 automobilių 
sudėstymui (į metus), yra 
permatoma N. Novgorode. 
Kitos gamyklos Ukrainoje, 
Sibire, ant Uralo ir t.t.

Pirmučiausia N. Novgo-j 
! rodo automilžinas gamins į 

' j automobilių dalis.
Į Kompletinį gaminimą pra- į 

L i dės ateinačių metų pabai
goje ir jau 1932 metais N. 
Novgorodo gamykla pada-! 
rys 35,000 automobilių. Pil- i 

jnai pradės gamykla veikti1 
1934 metais. I

Kad ir tokia didelė sta-

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ .

NAUJAUSIOS MADOS

3QIE

Bell Phone. Poplar 75 1b
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liardymai, sutaliymai. luitatymai, auprait 
Ir planą automobilio; mokina™ dienomis

TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
LAUKIA JO

IR TUOJAUS 
PLATINKITE

/VISA GALE , 
PROUTARJATOl!

ww * * 3 k

YrjflMxiiYo ***'^v'l

, .KAINA 25 CENTAI 
PLATINTOJAMS

, GERA NUOLAIDA

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

’vis tik Sovietų Sąjungos rei- 
ikalavimų šis milžinas nepa- 
| tenkins.
I Reikalinga dar viena mil- 
’ kiniška automobilių gamyk- 
i la. Tokia gamykla jau pro- 
• jektuojama. Ji gamins 50,-Į 
000 5 tonų krovos automo-;

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 Rusi.škai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR L’TARNI NK AIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakafeč Trys gariniai 
kambariai dėlei 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. eleveiterlu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

! Kalbant apie Sovietų Są
jungos autostatybą, reikia 
! paminėti Maskvos gamyklą 
i A.M.O., kurios rekonstruk- i 
Duota autogamykla (AMO.) | 
’pradėjo dirbti spalių 1 d. j 
I Jau š. metais ketvirtame i 
i kvartale AMO.' pagamins i 
i 2.220 automobiliu.

1932 metais AMO. paga- i 
mins 21,000 2 ir pusės tonų • 
autokaru. - . i

Rekonscruktuota autoga- ’
mykla gali pagaminti 25,- i prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu, 
orio nnKmnbili'n 1 mnfna I pilnas važinėjimo kursas, įimant ir sir LUU dUtOmODllių Į Lietus. . cjaijs važinėjimo kursas $10.00.
Ir tai ne galas. Artimiau- 

’ šioj ateityje AMO. gamins 
• 50,000 automobiliu i metus.

Apie šią gamyklą galima 
i pasakyti tą pat, ką ir apie 
i daugelį kitų Sovietų Sąjun
gos gamyklų — vienintelė 
pasaulyje. Ant tiek specia-

1 lizuotų autogamykhi. niekur 
: nėra.

Taip vis didės Sovietų 
Sąjungos automobilių par
kas. Jau 1234 m. visuose

i Sovietų Sąjungos miestuose

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIU MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj Įtaisytoj mokykloj. Vienati
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo
biliu 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- 

: liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
’»i i m h b "

įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
Laisnius gvarantuojame.

I Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sckmadie- 
: niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

A. LUTVINAS U
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gori
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a, I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę- svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry-

A. LU AVINAS

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 biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

G RA BOKI U 8-1) NDERTA K EH
I4brtli»wtjojn laidoj* nupiirnalui m>< 
•isokių kapinių. NorE.tiuji goresnio px- 
tarnftvieio Ir vf 1’cnt.ą kainą ou(i44imv 
valandoje ftauklU* mnnt, E*. < 
jihie ęsuH'Intm *nt ■ viwokiv liAnlnių 
t*ri«naln*« iiato*«> Ir Už kalve

10£3 -Mt, Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

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

fnwMiDiiiiffliiiiiommiiiiniiwnnnmmcnM^
VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ |

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname * 
viski) kaa link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO., 
Praktika ant vietoa. į

elektriku Ir Ir vaiiayiaH. į
______ ______ Ir vakarai* lietuvių Ir anglų kklboM.’ I

Mokytojai* yra žymu, ekspertai—L. TICHNIAVIOIU.S, B. J. VAITKUNAS |r 1 
Laidina (Liconco) Ir Diplomą gvarantoojama už mažą užmoke*y. Mm padadaaa I 
kiekvienam prie pirkimo karo. ŪžalratyianB | mokyklą kiekvieną dieną nuo B ryta. I 
iki B-tąi • valandai vąkąro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. I

, ■ COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL u j 
B2K EL Uth STREET -Near Išt Avėnue NEW YORK CTTY I

Telephone, Algonquin 4-4049 Į



Pūsles šeštas

VIETINES ŽINIOS
Rengkitės Į A1.D.LD.

1-mos Kuopos Balių
Kuriais metais kalėdų die- i 

noje nėra jokio parengimo, tai i 
progresyviai darbininkai netu-• 
ri kur tą dieną praleist, ir iš- i 
mėtinėja, kad jokios pramo
gos darbininkiškos organizaci
jos nesurengia. Taigi šiemet 
tą dieną mylintieji draugiškoj j 
kompanijoj smagiai laiką pra- i 
leist ir iki valiai pasišokt, ga-' 
lės tai padaryt kalėdų dienoje . 
“Laisvės” svetainėje. Smagų j įjinj 
balių su gardžiais užkandžiais 
ir minkštais gėrimais rengia 
A.L.D.L.D. 1-ma kuopa, 
smagiau laiką čia praleist, ne
gu kur stuboj ar kitoj vietoj. 
Rengkitės visi ir visos.

Komisija.

Atakuoja Bedarbių 
Apdraudą

iji kuopos nariai labai griežtai 
nusistatę prieš A.L.D.L.D. Cen- 

,tro Komitetą ir prieš visą ko
munistinį veikimą. Bet naujes
nieji nariai pradeda įdomautis, 

[koks yra skirtumas tarp “opo- 
izicijos” ir komunistinės lini
jos; ir nėra abejonės, kad tie 
(Įrangai nesiduos prieškomum- 
stiniam elementui save apgau
dinėti.

Perskaičius laišką nuo A.L. 
D. L.D. Centro Komiteto, ku- 
riame raginama laikyti orga- 

Įnizaciją čielybėje ir vest be- 
gailestingą kovą prieš prūsei- 

i oportunizmą, po ilgokų 
'diskusijų buvo padaryta įneši
mas ir paremtas, kad 138-ta 

Daug'^noPa ūžgiria A.L.D.L.D. Cen
tro Komiteto liniją ir sutinka 

[laikytis konstitucijos patvar- 
įkymų. Bet Cibulskienė pašo- 
j ka ir duoda pataisymą: Ka- 
dangi Centro Komiteto laiške 

[kalbama apie prūseikinį opor
tunizmą, o 
oportunizmo su Prūseiką prie
šakyje, todėl skaldymas mūsų

mes nematome

PARDAVIMAI
LIETUVIS FOTOGRAFAS

C j
teisė išvažiuot j tokią šalį, ko- i 

! kią jie pasirenka. Amerikos i “Laisvėje

IŠRANDAV0JIMA1
f

pas mane

ir

JONAS STOKES
H 
iki 
iki

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

sius devynis mėnesius suimta I 
ir deportuota jau 18,141; po-; 
rai tūkstančių buvo iškovota Į

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys, apšildomas, didelis, tinka 2 

ypatom, rhnda būtų po $7 į menesį. 
Kitas mažesnis kambarys, irgi ap
šildytas $7 j mėnesį. IG. SVĮLAI- 
NIŠ, 327 Troutman Ave., vienas blo
kas nuo parko, Ridgewood, N. Y.

(300-306)
MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, 1 pa p ra st a mos dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietį). »

Telef. ALGANQUIN <-8294

j PARSIDUODA dar visai naujas ma
žas, anglimis kūrenamas pečiukas; 

parduosiu visai pigiai, nes reikalas 
verčia. 318 So. 1st St., Brooklyn, N. 
v ąnt viršutinių lubų. Galima ma-

LAIK-
NAU-

MADOS
PRIEINAMĄ 
KAINĄ

F o togra- 
fuojam ve
stuvių, šei
mynų ir ki
tokias gru
pes; atnau
jiname se
nus ir kra- 
javus; ant 
p a reikala
vimo eina- 
m į namus 
fotografuot

pagrabus ir miatp grupes. Mūsij 
artistiški pozai ir šviesa yra pri
taikoma taip, kad fotografija 
išrodo, kaip gyva.

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. V.

Biznieriai, Garšinkitės

»Taigi kreipkitės pas mane, o 
| stengsiuosi pilnai patenkinti.

1

9 

fi

1 mi pirkti laikrodžius,
I ar bi ką iš auksinių 
į nokite, kad pas mane 
į sipirksite.

I ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
S

! JAUSTOS 
luž 

a
I

B

Į Taipgi taisau visokius laikrod- J 
I žius ii’ kitus papuošalų daiktus, s 

iiš!
§

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
D R. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

• twi ——-IHI —- Illi —— I'll — IIII — UH•— I II —— Illi — HU — H'l — I'll —— 'll I

Neužmirškite ir Manęs
Dovanom ar patys sau norėda- 

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau

kad į šį judėjimą kaskart dau
giau įsitraukia tikrųjų ameri
konų darbininkų , baltųjų ir 
negrų.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
pernai išdeportuota 16,631 at-

• • - • . ,• r., ant, viršutiniu luuu. tiunnteivis; o šiemet tik per pirmuo-:^ vakarais nuo 6 iki 8 Val.

Antrad., Gruod. 22,1931

Darbo Federacijos vadai tar
nauja valdžiai kaip agentai 
užpuldinėt ir deportuot atei
vius darbininkus; jie argumen
tuoja, kad tuomet liks daugiau 
darbų tikriesiems ameriko
nams. Pagal tų . “federeišių” 
nurodymus buvo vien Ossinin- [ 
ge . užklupta ir areštuota 300 j 
ateivių. Darbo Federacijos ly
deriai skundžia valdžiai net 
tokias organizacijas, kaip kuo
pos Tarp. Darbininkų ( Apsigy
nimo, ir reikalauja deportuot 
'jų veikėjus bei paprastus na
rius. . . ’ . ’ .

Atstovas nuo Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo paro
dė, jog šiais laikais gynimas 
ateivių nuo deportavimo paima 
didelę dalį energijos ir lėšų iš 
T.D. Apsigynimo.

Apart kitų kalbėtojų, advo- 
;as Max Levin šaukė visas f 

darbininkiškas organizacijas, 
i nepaisant politinių bei religi- 
I nių skirtumų, dėtis į Ateivių 
•Apgynimą; jis pranešė ir apie

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

,^777? t, rr 'organizacijos priklauso A.L.D. Į f
NEW AORK.- —Luvęs Kan- j p ęenįro Komitetui. Ka-Į ^at 

sas valstijos gubeimatoi uis . "Ąiangi, kaip minėjau, sklokosį1”* 
len, grįždamas is Emopos, pa- daugumoj suklaidin- į
sake prakalbą Yoiko re-|įų darbininkų, yra didžiuma . - 
publikonų kliube, daugiausia ;-• • Kuopelėj, tai tokis patai-j -- 
užsipuldamas bedarbių Pensi-j QVrYins ir hnvn nriimtas A. Apgynimo biurą, Workers
jas Anglijoj, Vokietijoj ir ki-į 
tose europinėse šalyse. Jis 
taip keistai nušnekėjo, kad da
bartinis krizis išsiplėtojęs to-

y 

y

e

nu- I

jsymas ir buvo priimtas.
Taipgi nutarta su rengt dis

kusijas bedarbės klausimu ir 
pakviest Prūseiką ] 
įžanginę prakalbą. Mes, kurie į

Centre, 35 E. 12th St., New 
Yorke, kur yra ateiviams duo-

pasakyt ^ama veltui patarimai kas link 
„c vnrjp } pilietystės popierų, kaip at-

del, kad ten reikia mokėt pen-'matorne prQseikini opo’rtuniz- i žiebti algas, kurias darbda- 
.i 1 * J viai nori nusukti, ir t. t.

Kapitalistai, jų politikieriai 
būt kviestas padaryt iįr Amerikos Darbo Federacija 

'atakuoja ateivius darbininkus, 
Nutarta paaukot 3 doleriai melagingai pasakodami, būk 

į politinių kalinių fondą ir 3 ųž dabartinę bedarbę esą kal-

sijas bedarbiams. O ką sakė |griežtai užprotestavome 
ex-gubernatorius Allen, tani;^. pareį§kėme, kad Prūseiką 
pritarė Matthew Woll, Amen-1 netl,ri j 
kos Darbo Federacijos vice-1 įranga diskusijoms, 
prezidentas. Jiedu išvien stur-; 
mavo bedarbių reikalavimą so- i 
cialės apdraudos įstatymo Am 
erikoj, ypač kad šiam judėji 
mui vadovauja komunistai.

Allen, be kitko, pranašavo, 
kad ir Jungtinės Valstijos tu-■ 
rėš atsaukt auksą, kaip savo 
pinigų pamatą, nes linkui to 
eina Vokietija, po kuriai seks 
Francija ir kitos šalys,sako tas 
Kansas ex-gubernatorius. O 
tai faktinai reikštų didelį al
gų nukapojimą darbininkams į 
vienu sykiu.

j doleriai j bedarbių fondą.
Gal nekuHe pasakys,

tas perdidelis ateivių priva-;
kad j žiavimas.

j šios kuopos prieškomunistiniai į Pasirodė, jog daugelis orga

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.
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Iš Sąryšio Komiteto 
Posėdžio

16 d. gruodžio buvo posędis 
Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų 
šio komiteto.

Pirmiausia skaityta 
nuo Sąryšio 
A. Matulio. Savo laiške Matu , 
lis pareiškė, kad jis nedaly-Įsviet0 
vaus komiteto posėdyj ir visiš
kai pasitraukia iš Sąryšio ko
miteto delei suirimo nervų nuo 
frakcijinių ginčų. O kadangi 
ir Paukštienė jau senai pasf- 
trhukus iš komiteto, tai į jų 
vietas nutarta pašaukti alter- 
natai, kuriais yra Kraučiukas 
ir Purvėnas.

Apsvarstyta ir nutarta su
rengi masinį mitingą paminė
jimui keturių draugų, kuriuos 
nužudė Lietuvos fašistiniai bu
deliai; nutarta gaut geriausi 
kalbėtojai; taipgi, jeigu bus 
galima, turėt ir dailės kavalkų 
pamarginimui vakaro. Mitin
gas nutarta rengt New Grand 
Assembly svetainėj, Brookly
ne.

Sąryšio konferencija nutar
ta šaukt pabaigoje sausio mė
nesio, 1932 m.

Draugijos bei kuopos, kurios 
dabar turėsite susirinkimus, 
galite jau rinkti delegatus; ne
reikia laukt nei laiškų. De
legatus rinkite, kaip ir visa
dos: vieną nuo kiekvieno de- 
sėtko narių ir vieną nuo kuo
pos, kaipo tokios.

M. Stakov,
Sąryšio Sekretorius.

Sąry-

žmonės nėra taip jau blogi, 
įneš jie atlieka ir gerų darbų.
Taip, ir Chicagos šarkiūnas, 
atvežęs čikagiečių auką $30 
“Laisvės” šėrininkų suvažia- 
viman, pareiškė, kad “Laisvė” 
turėtų šiuos pinigus atiduot 

i Komunistų Partijai, jeigu jau 
’taip “stikina” už Partijos kon
trolę “Laisvėje.”

Bet tai aukai pats Šarkiū-
• nas suteikė judošišką prasmę, 
'šarkiūnas manė su trisdešim- 
i čia ' sidabrinių galės papirkti 
! “Laisvės” dienraštį, ir tuomet 
jau rengtis prie laimingo už
griebimo “Vilnies” dienraš- i 

,čio. Bet jis apsiriko. Apsiri-; ]<acj ateiviams darbininkams 
ko ir visi kiti, kurie bando pa-^būtų visur pripažįstama lygios

nizacijų, prisidėjusių prie At
eivių .Apgynimo, nemokėjo sa
vo duokles net per devynis 
mėnesius ir neątsakinėjo į laiš
kus. Ateityj to nėturėtį-būti. 
Kiekviena organizacija nesun
kiai gali užsimokėt reguliariai 
po dolerį į mėnesį Ateivių Ap
gynimo reikalams. O kaip iki 
šiol buvo,, tai dažnai Ateivių 
Gynimo Komitetas neturėjo 
net už ką nusipirkt štampų 
laiškams.

Savo priimtoj ‘ rezoliucijoj 
konferencija reikalauja, kad 
būtų panaikinta visi prieš ąt- 

| eivius nukreipti įstatymai, ir
1 ateiviams darbininkams

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

S. A CERNOV
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

Valandos nuo 10 iki 1
Ii- nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

šiuomi pranešu savo kostum^- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po n u m ę. r i u 
512 Marion SU 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street * ątųtis 
Brooklyn,"N. Y. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

Telephone, Greenpoint ®-2S20

J. Garšva 
Graborius

UNDERTAKER
LAJDOTUVIŲ DIKKKTORHI8

Telephone, Itagg 1-44M

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės de) Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
th] alleys. r

KAINOS PRIEINAMOS.

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

laiškas jslept savo žalingus darbus po 
organizatoriaus ivienu kitu geresniu darbeliu, 

atliekamu del

i A.L.D.L.D. 138

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parnamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimam*.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

an t ns;

• Prūseikiniai Oportunistai 
A.L.D.L.D. 138-toj Kuopoj

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marey Avenue) 

BROOKLYN, N. T.
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DĖKAVOJU PACIENTAMS
o

o"

Lietuvos Darbininkų ir K a i m o 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3849.

o

o

o

o

o

JONO ARBA 
PETRO

Petras Naujokas
Savininkas

Kainos po 
10c ir 15e

o

o"

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kdip aš tarnavau per 28 
metus.teisės, kaip privatiniuose, taip 

valdiškuose darbuose. Neturi 
būt daroma jokių skirtumų 
prieš ateivius bedarbius, kas 
liečia bent kokios pašalpos ga
vimą. Panaikint policijos spe
cialius biurus, kurie šniukšti
nėja darydami neva “patikri
nimus;” atmest visus kongresui 
'paduotus sumanymus naujų 
‘ įstatymų prieš ateivius.

Ateivių Gynimo darbas turi 
būt sudrūtintas visose koloni
jose; visur turi būt rengiama 

'protesto mitingai prieš ateivių 
organizacijos, persekiojimu3. į Ateivių Gyni.

komunistinio

M. Stakov, 
Kp. Koresp. “BALSAS

Df? H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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

£ Programa Kovos prieš 
Ateivių Persekiojimą

sek-

MASPETH, N. Y. —- Kuo
met dabartiniu laiku eina gin
čai tarpe prieškomuūistinės 
opozicijos ir Kom. Partijos po
zicijos, daugelyje darbininkiš
kų organizacijų, tad ir.A.L.D. 
L.D. 138-toj kuopoj tie kivir
čai eina. į Reikia pašakyti, 
kad dabartiniu laiku šioje kuo
pelėje prie^komunistinė opo
zicija turi didžiumą. Senesnie-

NEW YORK.—Pereitą 
madienį buvo atlaikyta didelė 
konfęrencija šio distrikto Atei
vių Gynimo 
Manhattan Lyceum svetainėje, 

i 66 E. 4th St. Dalyvavo 323 
i delegatai nuo 222 įvairių or
ganizacijų; atstovavo 22,902j 
darbininkus.
vo ir delegatai nuo septynių 
Amerikos Darbo Federacijos 
lokalų ir nuo devynių socialis
tų Workmen’s Circle kuopų. 
Lietuvių delegatų buvo ne tik 
iš Brooklyno, New Yorko, bet 
ir iš New Jersey, nors ir per-> 
mažai. J
drg. Nastaz, redaktorius ukrai- 
nų komunistų vietinio dienraš
čio.

Nacionalis Ateivių Gynimo 
sekretorius Andersonas išdavė 
platų raportą, kas buvo veikia
ma bei nuveikta nuo Wash- 
ingtono konferencijos iki šiol. 
Jis, be kitko, pranešė, kad 

į“darbo” ministeris Doak atra- 
I še: sustabdykite kovą prieš at
eivių persekiojimus, o mes lei
sime liuesai iš Amerikos išva
žiuot tiems, kurie būna areš
tuojami deportavimui; tuomet 
jie galės pasirinkt, kurion ša
lin patys norėtų važiuoti, ir 
tuo būdu nepateks į tą šalį, 
kur nepageidauja. Tokįs Doa- 
ko “geradariškas” pasiūlymas,- 
suprantama, buvo pasiųstas “į 
peklą.” Bet jau iš Doako laiš
ko matyt, kaip yra negeistinas 
kapitalistams tas judėjimas už 
ateivių teisių apgynimą, ypač

mą turi būt įtrauktos masinės 
organizacijos, kurios dar iki 

i šiol ‘laikėsi nuošaliai nuo šio 
! judėjimo. Vasario gi mėnesį

Tarp atstovų U surengtas, ben^
m mm senumui . ■ G. . .. ■. ... .dras didelis protesto mitingas, 

į kurį tikimasi sutraukti ko
kius 15,000 žmonįų.. ReP .

V Vz A VZ | 1 4 V i. w A JL j^Z VZ A ! Visuotinas Tarptautinio 
azOn,feedaekS.saukdra7 Darbininkų Apsigynimo

Brooklyno Sekcijos 
Narių Susirinkimas

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

Šis 
mas 
trijų 
kuris
Darb. Apsigynimo Centro vi
som kuopom ir nariam, kad 
darbas eitų šekmingiau. Bus 
kalbėtojas iš-sekcijos, kuris iš
aiškins dalykus pilnai ir nuo
dugniai. Todėl visi būkite 
šiame susirinkime.

(302-303)
Komisija.

susirinkimas yra šaukia- 
aptarimui ir priėmimui 
mėnesių veikimo plano, 

yra patiektas Tarp.

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į5 artimesnius mie
stus, bet ir j tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y. Į

Telefonas, Midwood 8-6261
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Kaina 60e., per paštą

Mes

KUNDROTO APTIEKA

229

X 
X

NOTARY 
PUBLIC

o

o'

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

TEL. STAGG 
2-5043

Geriausia Studija lir.ioklune. Aluhit Pcrsitihrin't
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P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

į

likirpkit M skelbimą ir prisiųakit kartu su užsakymu.

| viduriai užkietėję 0

meni

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Baisą: 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 fašistu 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

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave,, Brooklyn

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiais raistais neužtrankia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. " • «5c. 0MATHEW P. BALLAS INC.

(BIELAU.SKAS) 
GRABORIUS

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

MUSU IŠTAIGĄ ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALICĮ, IR IŠ ČIA 
■PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ, AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINI IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS

F t PRlŽlŪR.ETj. DUODAM GRAŽIA^ V1ETAS SAVO 
f) MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
Į ’ " ’VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES

,’KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.
MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENA, IR NAKTL MŪSŲ, 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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taip pat turime žolių ir gerų sandėli gyduolių. Kiekvienų 
kartų reikalaujant, kreipkitės:




