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Pirmai Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

lše»**a Kasdien* Apart 
Nedeldienių

Darbininkai Visų Saliu • 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tifc 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulj!

jos (susivienijimo) organas, 
17 gruodžio, redakcinėse žiniose 
pripažįsta, kad pasaulyj siau
čia baisus krizis, kad bankai 
bankrutuoja, įvairūs bizniai 
užsidarinėja, kad darbininkų 
vis nauji tūkstančiai kasdien i jungos Jaunųjų Komunistų) 
netenka darbų, kad šimtai jau I Lyga pradėjo leisti naują 
neturi ką valgyti ir t. t. Galų djcnl.a.Uj “Gazetą Krest- 

janskoj Molodeži.” Tai val
stiečių jaunimo švietimo ir

NAUJAS JAUNŲJŲ KO-1 
MUNISTŲ DIENRAŠTIS j

MASKVA.—Sovietų

LIETUVIU DARBININKU SUSIRINKIMAI 
PAMINĖJIMUI NUŽUDYTU LIETUVOS 

KOMUNISTU PARTIJOS (VADU

RINKIMAI RODO S0- 
CIALFAŠISTŲ SMUKIMĄ

gale pataria būt linksmiems 
kalėdų dienoj—dienoj, kurioj 
užgimė mažas dievas.

Ok jūs farizėjai, jūs didžiu
lio dievo “mamono”, i 
niai apaštalai su storais pil- 1 
vais... Jums gerai tyčiotis iš 
bedarbių, pakol didžiuma len
kų darbininkų vis da tebebu- 
čiuoja jums rankas. Bet jau 
artinasi valanda, kuomet jūsų i 
pilvai pradės drebėt iš baimės ’ 
nuo sukilimo išbadėjusių, kerš
tu degančių, milioninių masių 
darbininkų klasės.

----- . organizavimo reikalams lai- į tuvių 
reakci-1 kraštis.

IŠ LIETUVOS

Worcester,Waterbury, Conn.— Lie-
darbininku masinis! džio 27, 7:30

Mass.—Gruo- 
vakare, lietu-

! susirinkimas įvyks gruod- Į viii svetainėj, 29 Endicott 
žio 27 d., sekmadienį, 8 vai.[ St., kalbės d. 
vakare, kalbės d. J. Siurba, Brooklyno.

[iš Brooklyno. P

Bovinas, iš

BERLYN.— Saksonijos 
miestelyj Seitendorf vald- i 
žios rinkimuose komunistų | 
kandidatas gavo 305 balsus,! 
o pirmiau už komunistus te
buvo paduota 106 balsai; gi 
socialdemokratų kandidatas 
tegavo 250 balsų, o pirmiau 
turėjo 650.

RUSAI BALTAGVARDIEČIAI ATVIRAI 
RENGIASI PRIE PUOLIMO ANT 

SOVIETŲ SĄJUNGOS; JUOS 
GLOBOJA FRANCIJA

“ '' , Shenandoah, Pa.—Grųod-
i Bridgeport, Conn.—Masi- žio 28 d. 7:30 vakare, mai- 
i nis lietuvių susirinkimas nierių 
! įvyks sekmadienį, gruodžio Oak ir 
!97 7:30 v. vakare, kai-[kalbės d. Buknys,

iš B rok-i administratorius.
k1 [lyno ' Minersville, Pa.—Gruod-Į

Cleveland, Ohio.—Susirin-[žio 27 d., 2 vai. po pietų 
.................... ...____ __ _____ t, gruodžio j mainierių į

Sekmadienį, 20 d. gruodžio, išmetimu is darbo. Dabar, i 7:3Q v. vakare, dar- d. P. Buknys. 
buržuaziniame laikraštyje “Bos- kaip matyt, socialfašistai i bininkų svetainėj 920 East 

rašo, kaip amerikonų inžinie- tojai pradeda mesti tuos Mizara 
rių pačios reikalavo iš Sovietų Idarbininkus, kurie pasirodė' 
administracijos eglaičių, kala-1 
kutų mėsos, atviručių su kalė- i 
dų sveikinimais ir daugelio ki
tų dalykų. Sako: mes moterys 
pastatėme Sovietams, bolševi
kams griežtą reikalavimą— 
“duokit mums, arba mes išva- darbininkus, kurie pasisakė 
žiuojame į Suvienytas Valsti- prieš socialfašistų pardavys- 
jas.” Ir pasididžiuodama ta ' tes. ?įk p0 to> kai visi kiti 
buržujė priduria, kad, esą, Į darbininkai pradėjo brūzdė- 
mes privertėm bolševikus pris- j ti ir reika!aut kad juos grą- 
tus. Nes, mat jiems buvo rei- I zlnt>’ J darbą dal} įsmegtų- 
kalingi inžinieriai budavojimui Į JO (1° darbm.) vėl priėmė 
dirbtuvių, mašįnų ir t. t. Jie į į darbą. Iš “Orfos”, Seino, 
turėjo pristatyt visoms šeimy- “Union” ir kitų fabrikų taip 
rtouis eglaites, mokėdami 
kiekvieną 2 pėdų eglaitę po 
$10. Nežiūrint, kad visi 
bo kalėdų dienoj, kad greičiau 
užbaigus Penkių Metų ’ Planą, i 
bet amerikonų inžinierių ofisai 
buvo nždaryti — didžiuojasi 
buržujė.

Nežiūrint kaip sunku buvo 
gaut tuos daiktus Rusijoj 1928 
m., vienok bolševikai neatsiun
tė ginkluotos policijos malšint 
•amerikonų, o užganėdino jų 
geismus.

Kitaip yra su Amerikos į 
valdžia. Kuomet į Washingto- [ 
Mkstančik’alkanų'"dartFnTnkų | komunistų laikraštėlis.” Su-1plieno darbininkas Martin 
_ atstovų badaujančių 12,-'laikyti 6 žmonės. Jie buvo [ Kampo pareiškė: lai ste- 
000,000 bedarbių, tai valdžia suimti beplatindami nelega-1 bėtiniausia šalis, kokią aš 
sumobilizavo kelių valstijų po-; lią literatūrą. Visi suimtie-' esu matęs. Tai darbininkų! 
liciją, miliciją. Ta visa kariau- jį pasodinti į kalėjimą ir I šalis, budavojama delei dar-' 
.VK“—■.? r"”li ių’ve‘"'d“ “nk’”
nėmis kanuolėmis ir nuodingo- teismo valstybes . gynėjui, 
mis bombomis, buvo prirengta j Keli suimtųjų jau 
paskandint alkanuosius. krau- bausti už komunistinį veiki- 
juose. Ne todėl, kad tie alka- ma.” 
ni darbininkai susirinko ten Vadinasi, kruvinieji fašis- 
reikalaut turkių (kalakutų), į£0

Amerikos , munizmą nori užgniaužti,
Klaipėdos

META Iš FABRIKŲ 
KAUNAS.—Kada ėjo rin

kimų j ligonių , kasų tarybų i A. Bimba‘ 
| kampanija, socialdemokratų ]yno 
i vadukai ne vieną kartą dar- ■ (
bininkus grasino aieštais ii . Girnas šeštadienį, 

-------  Dabar,

| džio 23 d., talpina ilgą strai-! 
psnį nuo savo ~

. korespondento apie atgijusį! 
bruzdėjimą rusų baltagvar-l 
diečių. Jie veikia pilnoje I 
ir atviroje globoje Franci-' 

New York.—Miesto ligo- jos valdžios. O jų vadu 
I ninių komisionierius Greef esąs tūlas buvęs caro yald- 
j pareiškė, jog joks ateivis | žios generolas Felitchkin.

svetLLėjf kalV§slneSa?s_.j^ J'oki°j' "

svetainėj, kampas I Įvairios Žinutės
Shenandoah Sts., I c

Laisvės” i

New York “Sun”, gruo-[ policistai yra lavinami. t 
Paryžiaus tokioj “mokyk- 

Paryžiaus | joj» jau es^ 250 “studentų” 
—policistų. Panašios “mo
kyklos” gyvuojančios Jugos
lavijoj ir turinčios 500 “stu
dentų”. Tos naujos kontr- 
revoliucionięrių organizaci
jos atstovu Amerikoj esąs 
tūlas ‘generolas” Alexanch 

jroff. Felitchkin sako, kad 
i naujoji Rusijos policija bū-

j Paryžiuje randasi kontr- 
iligoninėj. Girdi, visi ligoni- revoliucionierių centras., 

.............      1C._ darbai bus laikomi tik- Kruvinųjų caristinių spėkų 1
ton Herald“ viena buržujė ap- pasiekė savo tikslą: samdy- 79th gį, kalb§s draugas R. 27 d., 7:30 vai. vakare, kai-; Piheemms. ^1bjauri j ^^"‘^"kyho^delei'prt1“' Prirel?gta> negu buvusi 

pues a e1’ g.‘mo pol|cijos RusiJai;,!caro policija.
__ Felitchkin pareiškęs, kad bal! Šitas rusų baltagvardiė- . 

New Haven, Conn. _ j tagvardiečiai laukia greito) čių ruošimasis pilnai supuO-
Gruodžio 23 d. ’Connecticut | bolševikų (Sovietų valdžios) [ la su planuojama pasaulio 

nuvertimo. O tada, girdi, [ imperialistų intervenęijžUĮ 
bus klausimas policijos. Nu- Sovietų Sąjungą, 
slopinti bolševizmą, girdi, deliai ruošiasi valstiečių ir 
reikės didelės armijos pagal darbininkų mėsinėjimui, jei- 
naujausią madą išlavintų [ gu jiems pavyktų nuversti 
policistų. Todėl dabar tie Sovietų valdžią.

Girardville, Pa.— Gruodž.

bės d. Buknys. ' I diskriminacija prieš 
Visose šiose vietose lietu-1 vlus' 

_____ , . __  _________ darbi- 
balsuot | svetainėj, 142 Orr St., kai- ninkės yra raginami skait

lingiausiai dalyvauti masi
niuose susirinkimuose. Vi
sur kalbėtojai plačiai aiš
kins kovas Amerikos ir Lie- 

. i tuvos darbininkų.

Pittsburgh, Pa. — Gruod.
j nepalankiais socialdemokra-, 27 d., 7 v. vakare, LMD.I viai darbininkai ir darbi-
i tams ir šaukdavo ■ • -• - ~ 1 1 ' • 1 -
už N 2. Pirmon eilėn ats
tatė nuo darbo 30 kanali
zacijos beveik išimtinai tuos

bės d. Mizara.
Wilmerding, Pa—Gruod

žio 28 d., 7 v. vakare, Lie
tuvių Sūnų draugystės sve
tainėj, kalbės d. R. Mizara

valstijoj užsidarė dar du 
bankai. Vienas, Broadway 
Bank, New Haven, o'kitas, 
Merchants Trust bankas, 
Waterbury.

Visi btf-

už

dir-

. Iš “Orfos”, Seino, 
"Union” ir kitų fabrikų taip 
pat'atstatė kai kurių kairių
jų darbininkų, arba 
mų kairume.

“Balsūs”’ '

įtaria

Kratos ir Areštai 
Klaipėdoje

Kauno spauda praneša:
“Klaipėdoj susektas ko

munistų knygų sandelis ir
• s p a ustuvė, kurioj buvo 
spausdinamas lietuvių ir vo-.

j kiečių kalbomis nelegalus!

“Niekas, Ką Aš Esu Matęs Savo Gyvenime, Ne
gali Prilygti Tam, Ką Aš Mačiau Sovietą Sąjun

goje,” Pareiškė Amerikonas Darbininkas
NEW YORK

Philadelphia, Pa.—Užsi
darė Citizens Bankas, kuris 
buvo East Lansdowne. Nu
nešė daug pinigų.

Washington.— Valdžios 
raportas parodo, kad plieno 
gamyba žymiai nusmuko 
bėgyje pirmutinių trijų sa
vaičių šio mėnesio. Taip pat 
gamyba abelnai dar toliau

I nusmuko. 
Kuomet mes jiems paaiški-! 
name, kad Amerikoje yra 
apie dvylika milionų bedar
bių ir milionai iš jų kenčia 
alkį,K tai Sovietų darbinin
kai parodo, jog jų šalyje nė
ra bedarbės, jog kiekvienas 
darbininkas yra aprūpintas 
visu kuo laike ligos bei se-1 
natves. Sovietų darbinin
kai ragina mus eiti tuo pa-j 
čiu'keliu.”

- Paga- mą su Sovietų darbininkais 
liaus sugrįžo iš So'vietų Są- Leningrade ir Maskvoje, 
jungos Amerikos darbinin- Hudson sako:
kų delegacija, kuri ištisas| “Pirmutinis klausimas, 
šešias savaites važinėjo po kurį Sovietu darbininkai 1 T • • 1 i - - • J ’ , Idarbininkų tėvynės miestus mums pastato, tai apie be-i 
n v» 1 r o i •» ttrN •» i» nLizliiniTA o __T_____ I
bininkų ir valstiečių gyve
nimą ir darbus. Šiame ant- 
galvyje paduoti žodžiai yra 
juodveidžio darbininko, Pa.
jnainierio draugo John Ro
binson.

j O kitas delegacijos narys,

ir kaimus ir studijavo dar-Į Jarbę Jungtinėse Valstijose.!
i Guayaquil.—Prie Colombi- 
jos rubežiaus atkastas “gra
bas” su keliais lavonais ir i 
dvylika svarų r __
dūktų. Ji pasekė Franciją j 
bus labai ankstyvų indi j o-1 
nu gyventojų lavonai.

“Aš tuojaus grįžčiau at-; Ateinantį sekmadienį, 27 
buvo gal į Sovietų Sąjungą,” sa- d. gruodžio, 2 vai. po pietų, 

I ko mainierys Dewy Dobin- New Star Casino svetainė- 
son, “bet Nacionalei Mainie- je, New Yorke, ruošiamas 
rių Unijai reikalingas kiek-1 masinis susirinkimas, kuria- 
vienas kovotojas kovai prieš I me Amerikos darbininkų de- 
alkį.”

Jūrininkas Roy Hudson,! savo patyrimus Sovietų Są-J 
delegacijos pirmininkas, pa
pasakojo apie pasikalbę j i- i • • , ? ‘ I

x cinai c* v* u vuimu i j T71 • — 1 •
eglaičių, bet duonos iš pertek-i selsta Klaipėdoje.
Ii u j • paskendusios .

. kapitalistų klasės, duonos ba-; bet nepavyks.
dalijantiems darbininkams ir darbininkai stoja po kovos 
jų šeimynoms. -vėliava.

I......................................... ...
Darbinihkai—moterys, vyrai i:| : t .-t; :.į: u . .. , .

t ltifi masine czaliniza ir *kv PASIRAŠYTA SVARBI SUTARTIS TARP tokią masinę, galinga ir reiks- i

SSW^XFiXft SOVIETU SĄJUNGOS IR VOKIETIJOS
apdraudą. ' ' ' c c ,

f

i-

legacija išduos raportą apie

jungoje. Lietuviai darbi
au n kai Brooklyno ir apielin- 
kės raginami dalyvauti.

’ AtnaujintaBERLYN.
ir prailginta prekybos šutai’ 
tis tarpe Vokietijos ir So
vietų5 Sąjungos. Derybos 
tęsėsi kelias savaites. Vo
kietijos delegacija pareiš-

Delei suorganizavimo tokios 
reikšmingos spėkos reikalinga ' 
juo mažiau kalbų ir juo dau-, 
giau darbų. Kiekvienoj orga- į 
nizacijoj, unijoj, pašalpinėj 
draugystėj, kliube, apšvietos i 
ar sporto ratelyj, chore, teat- _ 
ralėje grupėje būtinai privalo kč, kad ištyrus visus faktus 
būt iškžltas klausimas apie be- apie 'Sovietų Sąjungos pro- 
darbę. Delegatai turi būt iš
rinkti ir pasiųsti į Bedarbių 

,Tarybą. Darbininkų namai vi
sur turi būt atlankyti, turi būt 
surinkti tokie žmonės, kuriems 
tuojautinė pagelba būtinai rei
kalinga. Komisijos iš bedar
bių tarybų turi būt pasiųstos [ 
l 
mis) pas V 
laut paš |1į

Ant tokio pamato turi būt su
darytas suvienytas frontas dar
bininkų organizacijų po vado
vybe Darbo Unijų Vienybės 
Lygos. Toksai darbas pajėgs 
sumobilizuot galingą masinę 

su tokiais žmonėmis (Šeimyno- spėką delei įkūnijimo gyveni- 
desto valdžią reika- man plano darbininkų apdrau- 
pos del pastarųjų, dos. •

gresa. ji pilnai įsitikino, l$ad 
Sovietai be jokio vargo gali

NUŠOVĖ JAUNĄ KOMU
NISTĄ

i Varšava.— Gruodžio' 14 
policija nušovė jauną komu
nistą, kuris lipino komunis
tų atsišaukimus.

Popiežius Nusiplauna Rankas ir Meldžiasi Del 
Savo Aukų, Kurios Žuvo Delei Lokamnumo;

Ant Pifiigp
VATIKANO MIESTAS. | kraujas ir gyvybė jani nes 

—Pijus XI, katalikų bažny
čios galva, bjauriai tyčioja
si iš žuvusių darbininkų, griuvo ne keturis, bet pen- 
Kad nusiplauti .rankas nuo kis darbininkus. Keturi Ja- 
atsakomybės, jis paskyrė venai jau išimti iš po griu- 
komisiją “ištyrimui,” kodėl vėsių, o vieno dar tebejieš- 

ii .Vatikano knygyno lubos į- koma. Tai dar sykį katąli- 
a^uksiniu S’r^uvo> P^kui laikė spe- kų bažnyčios pati galva ,ap» 

3 ciales mišias už žuvusių | sitaškė nekaltu krauju dar- 
I “dūšias.” ' bo žmonių. To kraujo nuo

O ką papa tyrinės? Jukjpapos nenuplaus jokios mi- 
faktas yra, kad lubos įgriu-; šios, jokie bažnytiniai bur- 
vo ir užmušė nekaltus dar- tai. 

bininkus. O jos įgriuvo to- '______
del, kad buvo, supuvę. Tą j

|X2t3““£i“ |Kova už Paliuosaviml š 
taisymas knygyno būtų f [awrence Streiko Vadu 
savę kelis simtus tūkstančių ; 
dolerių popiežiaus kišenių j. 
Todėl ir netaisė — atsidavė
“ant dievo.” Pijus XI yra belaikomas ^kalėjime.

Washington.— Preziden- atsakomybėje 
tas Hooveris tuojaus pasi- Į nekaltų darbininkų. Jis yra 
rašė karo skolų moratoriu-; mihonierius, tode. vargšų 
mą, Įstatymas tuojaus įei-1 
na galion ir Amerika nerei-

i MAINĮĖRiV ATYDĄiį
■ i ■ z ii.. i . .:*>?' s

PRAKALBOS kui. Tj paiiuosavimujūpl-
MINERSVILLE, PA. 

. Gruodžio (Dec.) 27 d.
Pradžia 2-rą vai. diena

Madridas.— Ispanija irgi 
uždėjo augščiausius muitus 
ant įvežamų iš užsienio pro
duktų. Ji pasekė Franciją 
ir Angliją.

Billingsley, Ala.—Gruod
žio 23 d. orlaivis nukrito ir 
užsimušė du karininkai.

kalaus iš kitų šąlįų karo 
skolų per i^tisuš m^tųs.

’' TOKYO).’-MJaponijos pa
kraščiuose šilsi dūrė du lai
vai. Spėjama, kad 50 žmo
nių nuskendo.

5

I — * 1 i 1 1 * **" 1 ši JAPONIJA PLĖŠIA IR NAIKINA MANDŽŪRIJĄ,kamus daiktus, todėl nėra, „.Txnni i * . murm * . //nrnnmnnmiH
pavojaus kreditui" dubti.; 0IMPERIAUSTAI TIKTAI “PERSERGSTI

Tai didelis smūgis tiems, 
kurie per visą pasaulį pa
staruoju laiku lojo, kad So
vietai “subankrutavę” ir 
nepajėgsią užmokėti už-, su
pirktas mašinas užsienyje. 
Ypatingai Amerikoj buržu
azija sušilus skleidė tuos 
melus, idant užduotų smū
gį Penkių Metų Plano pra-| 
vedimui. -j i Japonijos armija marguoja

LONDON. — Anglija, 
Franci j a ir Amerika vėl 
kreipėsi prie Japonijos val
džios su “persergėjimu” dė
lei įvykių Mandžurijoj. Ypa
tingai Japonijos žygiai 
prieš Chinchow statą pavo
jui! “taiką.” Tuo tarpu pra
nešama iš Mandžurijos, kad

n

pirmyn, žudo chinus, naiki
na miestus ir sodžius. Mies
tas Chinchow bus užimtas 
greičiausio j ateityje.

Japonija tyčia skelbia, 
kad chinai “banditai” ir 
kareiviai sudaro armiją iš 
1000,000 vyrų ir todėl jinai 
turi tuos' “banditus” išnai
kinti.

už gyvastį

i ‘ z t

GIRARDVILLE, PA. 
Gruodžio (Dec.) 27 d.

Pradžia V:30 vai. Vakare

SHENANDOAH, PA.
Gruodžio (Dec.) 28 d.

Pradžia 7:30 vai.-Vakare
Visose augščiau minėtose 

vietose kalbės
Drg. P. Buknys, iš Brooklyno

Šiuo tarpu gyvenimas yra 
pilnas svarbių įvykių ,tad pra
kalbose išgirsite daug ko nau
jo. ; • >
ww ww mt ¥¥ mt mi tini iirw i(w VwWiAf W

varbu. 4
Pasirodo, kad lubos .už-

Drg. J. Kraucevičius įe- 
. Jis 

padėtas po $5,000 kaucijos. 
Draugė Edith Berkman sun
kiai susirgo ir nugabenta į 
ligoninę. Drg. W. Murdock 
gali būti greitu laiku išae- 
portuotas į Angliją^ Tiems 
darbininkams valdžia ker
šija už; vadovavimą kovin
gam Lawrence audėjų strėi

naši Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas. Darbinin- 

: kai turi reikalauti Lawr6n- 
• ce streiko vadų paliuosavi-
mo. . . ’ ‘ L .

I. L. D. Darbkoras.

Vėl Anglija Tyrinės 
Pavergtos Indijos Padėtį A

MacDonaL

s

LONDON.
do valdžia vėl paskyrė komi 
siją tyrinėjimui Indijos. 0 
tie visi tyrinėjimai pasibai
gia Anglijos, imperializmo '[ 
dar sunkesniu užgulimu ant 
tos pavergtos šalies/
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Sovietų Gamyba Antroj Vietoj Pasaulyj

KUNIGI PURVINI DARBAI iMinėkime Žuvusius Draugus! 
rtA44ni»nii v. 1 ■ i________ :____________ _ i Shenandoah darbininkai mat
2,044 Bankai Subankrutavo -mamų kaip į šešis metus !J.li.npsvki bllvo .ltidėno- ™ mmrimiimin.. n - isiniai susirinks «n>o<w 2'8-tą , ; . - ■ .susikrovė $135,061. < | .Jau ne syių buvo atidęng- la nepi igulmmga katalikis-1 dieną, 7-tą vai. vakare, Mąi-

Michael J. Cruise, miesto!k* streįklaužiška dvasiški- ka. Jau vien-iš to galima nierių svetainėn, kampas S- 
spręst, ant kiek giliai įsi- Mai" lr ,Oak Sts., kad tinka^ 
šaknejęs čia lietuviuose dar- guolių reikalus draugus: Gied- 
bininkuose tas nuodas—ti-1 rb Požėlą, Greifenbęi-gęrį' ir 

čiornį. Jaiu penki metai, kaip 
kruvinoji fašistinė v^IdžiA, šik 
Smetona priešakyje, tė?ioją>, ’. 
žudo, kalėjimuose kankina 
Lietuvos darbininkus ir ‘nėtiii^ 1 ‘ 
tingūs valstiečius; , Penki’ niė-; ; J 
tai, kaip tie keturi draugai ‘ ' 
guli šaltoj žemelėj, bet jų ide- I 
jos plečiasi po visą ‘ pasaulį; : 1 
Lietuvos ' varguoliai' i tukstah- * 
čiais spiečiasi prie Liet. Komū-‘ Tfi 
nistų Partijos; neša 'raudoną’1^ 
kovbš ' vėliavą, sėkdkmi' ■ŽuVĮi- b?*'

Bankierių organas “Ame
rican Banker” praneša, kad 
bankų bankru tavim as didė
ja. Vien tik pereitą savai
tę subankrutavo 173 bąnjsąi.
Abelnai imant iki šiol šiais 

metais po dešimts bankų 
kasdieną subankrutavo.

Šiemet iki šiol viso visoj 
šalyj ; subankrutavo '2,044 
bankai, nunešdami ; suvirš 
$1'670,970,000. ’ ’ ' ' ;
’ ‘ Pagal valstijas daugiau
sia bankų 'subankrutavo Illi- 

’ hoiš,1 Iowa, Michigan, Ohio, 
Minnesota, Penn sylvahia, 
Indiana, Missouri, South 
Dakota. Bet abelnai po ke
lis desėtkus bankų suban- 

; krutavo visose'’ valstijose.
Taip grįžta Hooverio iš-

Kuomet įvairiose kapitalistinėse šalyse gamyba mažė
ja, tai Sovietų Sąjungoj nepaprastu smarkumu didėja.

Štai tą faktą pripažįsta net Vokietijos buržuazinė sta
tistikos ■ organizacija—Vokietijos Ekonominio Tyrinėjimo 
Institutas. Savo raporte ta vokiečių organizacija nuro
do, kad šių metų pradžioje Sovietų Sąjunga pasaulinėj 
gamyboj stovėjo ant 11.4 nuošimčių, palyginus su 5.5 
nuošimčiais 1928 metais, kuomet ji užėmė penktą vie^ 
tą tarpe pramoninių šalių. , , ■. ■ ■.

Bet su pabaiga birželio mėnesio šių metų Sovietų Są
junga savo gamyba pralenkė Angliją ir iFrancįją,. užim
dama trečią vietą po Jungtinių Valstijų ir Vdkietijos. 
Bet su pabaiga rugpjūčio mėnesio Sovietų Sąjungos ga-; 
myba taip išaugo, o Vokietijos taip nupuolė, kad So
vietų Sąjunga pralenkė Vokietiją ir užėmė antrą vie- blofinta “prosperity.” 
tą pasaulyj tarp pramoninių šalių, antra po Jungtinių 
Valstijų. \ . !

O tuom pačiu sykiu visokie reakciniai elementai, Fish, 
Woii ir kiti, įvairūs buržuaziniai laikraščiai, kuomet ne
gali užginčyti to fakto, kad Sovietų Sąjungoj fabrikų

Tammany Hall Grafteriai
New York valstijos legis

raštininkas, iš metines $12,- Jos r°lč laike darbininkų
000 algos į šešis ir pusę me
tus susikrovė $142,800.

Peter J. Curran,

streikų prieš savo nevido
nus. Po tokių kunigų nų=

Main ir Oak Sts., kad tinka
mai paminėti žuvusius už var-

New maskavimų,'daug darbinin- 
Yorko. apskričio šerifo pa- atsimeta ir daugiau ne- 
gelbininkas, is metinės ai- kaęitalistų

streiklaužiškos .jnnstitųpi- 
jos. Bet didelė didžiuma 

Edward P. Sherry, vy- darbininku, visgi pasilieka 
riausias prižiūrėtojas mies- supaįriįbtai^ ' tame .Juodin
to teisme, gaudamas meti-1 
nes algos $3,720 į septynis 
metus susikrovė $186,79§,lį).

Thomas .J. Kelly, .pojicijos 
jpspektorius, gaudamas $6< 
300 metinės algos į šešis m. 
ir devynis mėnesius susikro
vė, $35,596.95.

Na, ir eilė kitų, miažesnių 
ir didesnių miesto viršinin
kų ir Tąmmany Hali poli
tikierių grafto pagelba pa
našiai prisiplėšia.
' Graftas New Yorke, graf 
tas Chicago j e, graftas vi-

gos $7,500 j suvirš šešis me
tus. susikrovė $662,311. .

beremia tos, . kapitalistų

kėjimas. Išstatyt dvi bažny
čias, palaikyt jas ir prie jų 
kunigus su jų gaspadinėmis, 
tai reikia pinigų, kurie įma
inai ne iš .kur kitur, kaip iš 
parapijonų darbin. Lawren
ce, gal būt kaip niekur ki
tur; sekmadienį lietuviai 
žmęųeliai būriais traukia į 
•tas bažnyčias.' Laikė 'pasta-

1 game tjnkle, pilųbj. dvasinėj 
'kontrolėj kunigijos.

! Lawrence,' Mass., audėjū. ......., . ...
darbininkų buvusiuose'štrei rojo .streiko niekur streikie- šių draugų’pėdoinife. 
kuose visuomet to miesto rių mitinguose, neteko,ma-lt> Todėl- ir mes, Shenandoėh-7 
dvasiškiia nasižvmėio kai-’ tvti : daugiau - mors poros11; ^ąpmhnkes ' darbininMĮįmJ 
ųvasiSKija pasizy CJ.°’ čimtii lietuviu' darbininku dskartlrn’ga1 dalyvausime; pra-D.U po aiški gynėja kapitalistų šimtų lietuvių etai bininkų. !Jsalbose> kur draugas d.. Mum 

I reikalų ir kaipo kapitalistų Q apskaithuojama, kau au- i golomskas vaizdžiai   . 
įrankis laužymui darbiniu- dinyciosė dirba apie 2,000 Lietuvos padėtį, kas pergyvena 1

Todėl ir mes, ShenandoAh’ 
apielin-kės ' darbinirtkAl; m

po
aiškins

skaičius smarkiai didėja, šaukia, būk tie fabrikai visai latūros paskirta komisija __  ____ o____________ •-
negalį dirbti, būk gamyba paralyžiuojasi del bolševikų, jabar tyrinėja New Yorko!suose miestuose ir mieste-^ 
“nemokėjimo” vesti pramonės ir t. t. Tiesa, kad yra siek - - ..................
tiek keblumų; keblumai niekad neišvengiami. Bet nėra
taip blogai, kaip fašistiniai elementai bando nupiešti.

saulyj gamybos srityje, tai tas parodo, kad ji puikiai
progresuoja pirmyn, nežiūrint visokių sunkenybių.

Kodėl jai sekasi? '
Lapkričio pradžioj darbininkų delegacijos iš Vokieti

jos, Austrijos, Lenkijos, Čekoslovakijos ir kitų šalių, at

miesto valdininkų ir valdi-i liuose. Kapitalistine šalis ne- 
ninkėlių graftą.

Jeigu šiandien Sovietų Sąjunga užima antrą vietą pa-L. Ivairūs miesto įstaigų vir

kų streikų. Šių metų va
sario mėnesio streike daly
vavo 10,000 darbininkų. 
Kuomet iš vienos pusės po
licija terorizavo streikie- 
rius, jų vadus (Edith Berk
man ir Bill Murdock) sua
reštavo ir. pasiuntė. į Bosto-

lietuvių darbininkų. Dau-Įta bėgyje penkių metų. j 
gelis po sulaužymo streiko! Pl^k^lb.as. ren#ia vietoą 
neteko darbų visai, o dau- Prie^ ašlstlul.s Komitetas. M 
gelio algos, pagal vėliausias | 
žinias, tapo nukapota net, 
30 nuoš. m ’ ’ 
tuviški kristaus >: apaštalai' 
gero dare, de lei Bawrence

Tai kagi tie lie- Į Bankietas Pasitikimui Naujų 
Metu

SHENANDOAH, Pa - Lie

’ gali būti liuosa nuo grafto, 
ir I nes kapitalistine sistema 

šininkai susikrovė šimtus paremta ant vagysčių, ant
i tūkstančių dolerių. ' ’ . I išnaudojimo, ant grafto.
! Thomas M. Faley, New j _
iYorko apskrities šerifas, iš .
; metinės algos $15,000, kaip ; KIEKVIENO KLASINIAI-< 

ŠoS LiZdS ■ tyrinėt 1».«; GA SI T 
draugu G™k.. ..Vaiauuū, Kokiu. Jgyr SJMįį

O kur tie pinigai, kuriuos Kiekvienas darbininkas, 
jis prašvilpė sponiš^amį gy- trokšta pagerinti savo hū- 
venimui, ‘“geriem laikam?” vį. Bet kaip jį pagerinti!1

Kitas- ponas • James A. ATiktai per koVą darbininkai

būdus Sovietų valdžia naudoja socialistinei kūrybai ir 
kaip ji tam sukelia pinigus?

Į tai Grinko davė paaiškinimą. Jis nurodė, kad So
vietų- valdžia šiemet investinov 17,000- milionų -rublių į• • 1 j • i • £ ’ 1 « .

vjo Bet kaip jį pagerinti !• 

iš kąįiįtąlistų 
___________ ____ ___j____ - „h. ) ' Jiib bus galin- 

Xtsakydamas į klausimą, kaip ta milžiniška pinigų ;U1S gildavęaio $9^Jgesnisdaijųniųkųyadas, Ko? 
suma sukeliama, jis mirode, kaip smarkiai auga šalies000 ikk $12j000.. Tąoiįiu& į į munistų Partija,, tuo grei- 
įplaukos. Turtingiausiose, labiausia išsivysčiusiose ka-išfešis ir pusę metų susikro-1 čiau kiekvieną kovą darbi? 
pitklistinėse šalyse krašto įplaukos į metus padidėja nuo ve $547,254. "" ■’ "
dvfejų iki trijų nuoš., arba daugiausia ant keturių nuo
šimčių. Bet visai kas kita Sovietų Sąjungoj. Šalies įp- 
laukos pereitais metais padidėjo ant 18 nuošimčių, o ti
kimasi, kad šiais metais padidės ant 30 nuošimčių. Kuo- 
meį taip smarkiai didėja šalies įplaukos, tai tas pagelbs- 
ti smarkiai vystyti socialistinę kūrybą.

Rodei Sovietų Sąjungos įplaukos taip smarkiai didėja? 
čririko atsakė: ‘
‘^Pirma, mes panaikinome prieškarines ir karines sko

las! Tai yra pusėtinai skaudus dalykas buržuazijos ats
tovams; bet tai yra faktas, kad jiegu mes nebūtume pa
naikinę skolų, būtume turėję išmokėti po 2,000 milionų 
rublių auksu kiekvienais metais svetimoms šalims vien i gruodžio 
tik nuošimčiais. mainą ant neaprubežiuoto lai-

“Antra, mūsų krašto įplaukas nesuėda parazitų kla- ko, paliko tik kelis; kurie 
sės; pertekliuj gyvenančios. Daugelis svetimšalių, kurie kompanijos stubose būna, tie 
mato mūsų gyvenimą tik išlaukiniai, gauna įspūdį, jog | gauna po porą dienų dirbti, 
mes labai, biednai gyvename. Tai nėra teisingas; kiek reikia anglies į stubas, o u lstų 
įspūdis, bet reikia pasakyti, kad mes negyvename per-Į didelė didžiuma gavo neapmo- ’m(?t nQ bernas su .merga ap-
tekliuj. Mes nemėtome krašto įplp”lrQC’ i Irnmns “vakariias.” . ' ... ’

socialistinei kūrybai.
“Trečia, dar sverbesnis faktas sąryšyj su tuo, tai iš- 

laidos militarizmui. Kiekvienas iš jūsų žinote, kokias di- 
defes biudžete dalis kapitalistinėse šalyse, praryja armija, i tafaTpiTnąTaiką? Pavyzdžiu^ j 
A. «<• « cv i A i Y 11 zx t X 111 t vi zJ rt r\4- zx i r-i 1 z\t z4 r>t n r> 1 i T m n 1 • ii t • i • i j i < | V --- ------ - - -

Isielgtį, kaip, jam pątįnką. x 
Taip ir dabartiniu 'laiku po

pramonines įmones,: kuomet; praeitais metais investino Y ' iikoi pei ki
tik* 10,000 mijipnų -rublių. ' įMlig- Penkių Meti! Pląho apie McQuade, buvęs iKaųgs ap-1 gali. įsplesĮl 
100,000 milionų rublių bus pašvęsta socialistinėj kūrybai, skricio registruotojas, į me-i koncesijas.

Atsakydamas į klausimą, kaip ta milžiniška pinigų • tįis gąųdąyp algpą^^Ttio $0  ̂..jgesiiis
suma sukeliama, jis mirode, kaip smarkiai auga šalies , 000 iki ^$12/000-.. Tąciąus? į j munjstų Partija,, tuo grei
• a « • • i i • • ♦ v • b* • 1 Y. Y • * . _ _ _    z. _ _ • 1 _ I v • f ♦ _ i •   i 1 _ H . •

j ninkai laimės. Todėl kovo-
Hairy C. Pėrry, miesto jautieji klasiniai s.ąmonin- 

tęišmo vyriausias raštiniu- gi darbininkai "privalo stoti 
kas, iš metinės algos $12,000 į Komunistų Partijos eiles,

i JL UOLU V V Vi* AJUUz 4. uv ' 1 « ■ % • e' v • J • ’ 1 * w * •

Ino imigracijos Stotį tai ai-] stręikudjąncių audėjų dar-1 tuvių. Darbininkių SusivienijĮ- 
I riu kataliku knnip-as savo bininku abelnai ir lietuvių: mo Amerikoje 62-ra kuopa [iių katalikų kunigas savo . vnatine-ai’ Ar bendrai su Kom- Part'Jos vi<?- 
purviną apgavystę renge stieiKienų ypatingai. A1 jnetu rcngia-bankietą gruodžio 
darbininkams iš antros pu- Jie bandė darbininkams sa-jgĮ (jMainierių Svetainėj, 
sės. Jis “sufiksino” slan-1 kad jie; laikytųsi vie-, kampas S. Main ir Oak Sts< k . . . 1 j._______ ....
tus balsavimus taip, kad ne- • 

i va, darbininkų didžiuma nu- 
I balsavus grįžti į darbą. Vi- 
1 durnaktyj, bažnyčių varpai 
pradėjo skambinti, audiny- 
čių kompanijų nusamdyti 
žmonės po1 miesto gatves 
pradėjo trūbyH (iy (staugti, 
budint sumigusius žmones 
ir šaukti darbininkus j dar
ban; ndš streikas esą užbaig 
Tas.' Reišk'ia; nė' tik kuni- , 
gai, bet bažn^i'fe !(vadi- daiįbp žmonių proto nuodin.- 
narni dievo namai), net baž- tojąįmę. tik (nepą$ęjo dąrbi- 
riytiniai vĮarpai kompanijos į 
yra naudojami laužymui] 
darbininkų streiko.

Pastarajame spalių

d., Mainierių Svetainėj, ( 

nybčje,. ar; jie .patarė darbi-' Ižan^a ypktai. Bus ge- 
ninkams stptiį uniją, ■ kad 
laimėti- streiką prieš algų 
kapojimus? O gal jie, ylie- 
tuyiški p.rą.baščiai, pasiūli- 
no nors savo parapijonams, 
lietuviamš'štreikieriams sa
vo pobažnytines svetaines 
del mitingų, kad pagelbėjus 
jiems susiorganizuoti !irf at
silaikyti prieš'algų kapojF 
muš ?' 1Niėkb p'a’naša'Us.1 Tie

i ra muzika-, /galėsim linksmai1^ 
j pasišokti, pasižmonėti. Bus 
I gardžių valgių iki sočiai. • 4

Pelnas bus naudojamas dai> 
binįnkiękietns reikalams^ To
dėl, skaitlingai atsilankydaipi,\ | 
ne tik kad linksmai baigsime , 1 
senus metus, bet sykiu prisidė- . 
įsime sti finansinę parama tę- • 
simui mūšų kovų. Nauji nie- . ? 
tai—senos bėdoš. BėdarbČ se-ljĮ 
kančiais metais dhr labiau plėy 1 ‘ 
Šis. r Angliakasyklų ' barohap^ 
dar labiairblogins d'arbo- 
gas, kramtys;mokestis.

ninkame.laimėti kovą prieš sąmoningų mainierių, kovoje'-; 
komn-iniirf. bet iie hnvn dar-lsu P|®srūliais’ uždu0(-ys Pa<hd ’ KOinpa iją, Detje u o a i i dėaj Turėsime bangas streiką;’ ■ . 
bininkų migdytojais.- Jie!reikgs tęsti kovą už bedarbių 
dėjo pastangas užbovinti reikalus, o be finansų ką. gi /

- - r /Ištreikierius, kad atitraukti nuveiksime? Tojel dar kark i
lapkričio Lawrence audėjų j-juos nuo aktualės'kovos. O prašome atsilankykit skąit- <> ..... . 1 .• J. *1 j j ‘ U • liMA’ni i knvt Izm4n

Kompanija į jui nieko, dar turi pridėti, nes 
lempą, paraką ir 

mokėti, o nieko ne
nes pirmas karas

Pittsburgh Coal 1
Dave Kalėdą *‘Prezentą” Savo į į eikia už

Mainieriams : ..kepsus..
CARNEGIE, Pa. — 16 d. i uždirba,

Iuždarė Moon Run draiverio.
tik nuošimčiais.

sės^ pertekliuj gyvenančios. Daugelis svetimšalių, kurie kompanijos stubose būna, tie

Tai nėra teisingas; kiek reikia anglies į stubas, o 
mes negyvename per-1 didelė didžiuma gavo neapmo- 

įplaukas neproduktyviams i karnas “vakacijas.” 
dalykajns. Tokiuo būdu mes sutaupiname dideles sumas 

uždarė tą pačią dieną, mat;
Į nėra biznio, tai reikia ir mai- 

" i nas uždarinėti. Kurios dirba.

. generaliame streike ta pati įas 
istorija — ta pati kunigų

* streįklaužiška rolė. Viena 
jauna italė audėja streikier- 
ka pasakoja ve ką. l£alų' 
kunigas Malanezi susišaukė 
apie trejetą šimtų darbinin
kų į bažnyčią, kur sakė no
rįs pasikalbėti apie streiką. 
Pradėjęs vesti agitaciją pir
miausia štai kaip: Nežiū
rint, kad, esą, ir visi darbi-1 
ninkai išėję streikan, vie
nok nieko iš to nebus, strei
kas bus pralaimėtas,- todėl, į 
kad perdaug raudonųjų pri
viso. Kad italai štreikieriai 
neturėtumėt sekti' juos/ kad

arti 4Ū nuošimčių biudžeto išleidžiama laivynui i Carnegie dirba tik po 4 dienas!
_ x - y; , J Fran-1 į’ savaitę
cij$, Lenkija, Čekoslovakija, Rumunija ir. Italija išleid-

AngHjpjp
ir armijai,. Spęfcbč aparatui del valdymo kolonijų.

žinoma, reiškia didelę flillgai i ba31kie^- 
paramą kompanijoms 1.

Daugelis L-ąyyrence lietu
vių darbininkų visgi dar to
li atsilikę. Bet galima tikė
tis, kad dabartinis krizis 
juos gerokai pastūmės pir
myn linkui darbininkiškai j ga pasiekti juos, apšviesti ir 
klasinio susipratimo. Bet; suorganizuoti juos kovai 
tas visgi dar nereiškia, kad prieš kapitalizmą, o kunigus 
mes, klasiniai susipratę dar- i ir jų darbus numaskubti 
bininkai, gailinė pasiganė- Į darbininkų akyse, 
dinti tomis aplinkybėmis irr Lawrencietfs. .

Kviečia Kpmisija

į sudėję rankas laukti, pakol
; tie nesusiprątę darbininką:}' ‘
i patys susipras. Ne. Dabąr 
ypatingai ant mus guli did
žiausia ir svarbiausia parei? •

Tai ar ne puiki “demokra
tiją” šioje kapitalistiškoj res
publikoj? Na, ir kuo ši kapi- 

demokratija skiriasi 
nuo anų baudžiavos laikų, kuo-

isivedė, tai pirmą naktį jauna- 
Westland kasyklą taip pat martė priklausė ponui, t. y. tu- 

; rėjo" eiti su ponu pirmą naktį 
pergulėti, nežiūrint, kad tas 
ponas ir būtų visas včneriškų 1 tt m ątt /at? t \ ligų suėstas, bet jis turėjo tėi-i Ų™ (A F.of L.) esą gęr 
sę; su jaunomis moterimis pa- Į nausia ir t.t. luomet vie-

. I na moteris po kitai pradėjo 
;po_ kritikuoti ’ ” Liūiigą/ o' vienh 

nar kapitalistai elgvąjąijąų/savo tiepjpg jųilį. p&Sakė, kad.tū.r- 
darbininkais, kaip jiems pątip.r būtį. ąųdinyčių ., kcųtpaųįjpSi 
ką: pasakė, kad liod.uo^ų .po ug; į^j tau/gerą atlyginimu 
pirhią karą dykai, ir .Vergai • pradėjo. Po to viŠi* darbiL 
šihimb, nes jeigu pasipriešins į

i, bet-ivienas, tai kitas į jo vieta (at-iclamt isejq.jsJ.Q “dievo’ ną7. 
|eis. ‘ ; ) mo,. Mat < ąpie..-IftjOOO Na-

' . • . . , t , ; i

' Atsiteiskite Prieš Naujas Metas

;; Montour No. 4 --ir 
nepilnai dirba, bet kurie 1 čia 

1 dirba,-įtai pasakoja, kąęl.viena- 
! me “pleise” dirba po 3 ir 4 
mainierius, kur turi dirbti tik

žia; veik pėusę savo biudžetų,;o kitos šalys, net daugiau 
kaip plikę išleidžia tiesioginiai ar netiesioginiai imilita- 
rimams, tikslams. Mes taipgi išlaidų turime krašto Upgy- mainJerJus, kur turi dn^tiuk nZi.«iš viR pusių apsupti kapitalistinių šalių. Tai vi " 

butų ndpaisymas proletariato, tikslo;' jeigu męsbneąpsr- Į jau .visiems. gali/ būti i aišku,, 
saugotume, nuo bile kokių kaj itahzmo atakų.. Bet 'mūsų|kieh ten gali uždirbti, ......... .

--------daugiau^’ kaip 6.$|ką uždirba, tai ir tuos pačius | eis. ''
an.į" r , Tai ką reiškia darbininkams I.cionalės Audėjų Unijos l’ė4 

ai,; nes is komp k^htuvių ibQti neorganizuotais! Juos mėjų buVo^ italai darbinin- 
tik turime mintyj apginti savo kraštą. Antra, mes|™n yisk5 Pirkti, o kompanijos kapitalistai paverčia iš “ląis- L..:, ' .. ‘ j

neturime kolonijų, ir mums nereikalingas jokis militari- vautuvese vlsKas. rangiau, - darbininktp> piliečių į bau- revoliucinės imii’os:šnėka " 
KhHto pataiky.. viespatavia,, .............. ‘ "......
Tračia, apai t technikos, mum apsigyninjo Jipeka yia! panijos) mainose mainieriai jau, roaos, lamas aaromjn-: . dftrbnV'kunimi Lit If tail
paremta socialistiniu sąmom igumu proletariato ir ko-,1 turi po nirma kara lioduoti ikams būtu pabusti iš miego,;llus ?aibus knųigų kitų tau 
JektyvrJj ūkių valstiečių. Ketvirta, mes turime pasaulio | “draiveriui” dykai, nes čia to- L ; “ ‘ ' —
»r(įetariato simpatiją. Tai te s yra priežastys, kodėl mes kia sistema yra įvesta; sako,; nierių Unij/ 
Jjeidžiiame daug mažiau ginklavimuisi, negu kapitalisti- jeigu lioduotojas tik vieną ka- ers Union), ..

€hes" šalys; ir ką mes toj linkmėj sutaupome, tai tuorni niką padarys per dieną, tai J taip bjauriai išnaudoti. 
gaKfne' pjęstl-ekdnominį vystymą. . tas yra draiveriui. O lioduotb-, '.Urh-L
' ųKita priežastis, kodėl mūsų įplaukos taip smarkiai di-1...

griežtai JaiJępnlės plano kėliniui-krašto ekonomijos. (
31,000; milionų rubliu, kuriuos mes šiemet- išleidžiame, plėtimui'gapiybps(ir tuo būdų tolimesnianį padidinimuiJ 

-nvm-ii t wiz2>c< imrnciin'om 17 MAA I Xnl.Vo inlnulm O ' I
rublių į naujas įmones ir dirbtuves, 6,000 milionų

81 i 4 dirba viename “pleise,” tai

saųg<
išlaidos krašto apgynimui nesudaro daugiau,’ kaip 6.8 
imdšimčius valstybės biudžete. 1 ; ,y ,'1'
namas? Pirmiausia, mes ne įrengiame nieko’atakuoti. I jai/“ .
Meįs tik turime mintyj apginti savo kraštą. Antra, mes Auri visk_ą pirkti, o kompanijos 
neturime kolonijų, ir mums nereikalingas jokis militari- ’ 
L ‘....................... -
Trečia, apart technikos, mūsų apsigynimo spėka ’yra i maihose mainieriai
paremta socialistiniu sąmoningumu proletariato ii 1 
lektyviį ūkių valstiečių. Ketvirta, mes turime pasaulio į “draiveriui” dykai, nes čia to- V VI _ 1 > • p* .« " r i • • m • J • V . 1. f ’ i* *‘1 1

tas vra draiveriui, 0 lioduotb
i .i

Vr?

kapitalistai paverčia iš “ląis- kai, kurie sudarė karingąją
t • - • ! -a?’ ■ ’ -T 1 i

džiauninkus, į vergus. , ' ! . ' ' ’ ' ■
. i I-* Kalbant apie tokius bjau- Jau, rodos, laikas darbiniu-! - - ■■ -■

organizuotis į Nacionalę Mai- 
įą (National Min- 

Union), ir nesiduoti save
»- - ■. • d

Virbališkis.,

tų, o' . nepaliesti darbų lie
tuviškų pąbaščių, būtų pra
sižengimu,, ypatingai, . kuo
met klausimas diskusuoja- 
mąŠ lietuvių komunistiniam 
laikraštyje,, kuomet kalba-’ 
ma su, lietuviai? darbinin- 

į kais. ■

! Daugelis draugijų zr literatūros platintojų yra 
Laisvai’* skolingų. Lakai būtų aut naudos• diėn>~ '

■ rašgiųj,. foa^už ppaudqs alarbus, slc'edbirįiuš'ir ihęrd-' 
i tūrą'gautume užmokestį'iki naujų zųętų. Todėl spra^

: §om'e kdip draugijų- Iconiitetųį taip ir pavienizį ypa- 
'..ii ( '■ f - i , i. ; tų. apsimokėti, bitas iki pirmai dieūat sausio. • •'•

> Taip .pat norime atkreipti dienraščio skaitytojų 
'į atydų į tai, kad-daugeliui yra išsibaigusios, pyepu- 

meratos ir mes lajbai būtume draugams dėkingų jei 
visi tie, kurie gavote pranešintus, 'kad prenumerata 
pasibaigė, be atidėliojimo ją .atnaujintumėte.

Kurrt atsinaujinsite prenumeratą užsimokėdami 
už visus, metus $6.00, tie gausite dovaną Di\ Kas* 
kiaučiaus parašytą> knygą: ' ' ■ ' ’

(įejiL tai kad visose valstybės ir ekonomijos srityse mes r.ikų, o likusią dalį pašvenčiariię kulturiniąms tikslams.
griežlei Jaikoniės plano kėlimui krašto ekonomijos. Iš Iš to galima matyti, kad dįdelė dalis tų pinigų tarnauja nAA f“ ' • Va . -i • v • , . vi • i v . -; • • f ‘ - 1 < • Ą-i-- J -i’ . *■ i. .

minulių 1 uunų, ivunųuo mes oicmui loiciuzacuuc. piujbimu,!. gaĮipy 11 mu • uuuu uumiiuouičuijįf paųicųillinpi.! •• , . ; •’>.<.
tolitnesniam ekonomijos vystymui; mes investinam 17,000 Šalies įplaukų.” ......... ‘ a . ' . J; Lawrehceji.Mass., yra dvi,

m bliu j naujas įmones ir dirbtuves, 6,000 milionų Taigi, draugo Grinko suminėti faktai aiškiai nušviečia, 
pašvenčiamo plėtimui ir didinimui esamų įmonių ir fab- kodėl Sovietų Sąjunga gali tąip smarkiaiįžengti'pirmyn. - 
kl*' •* »

lietuviškos bažnyčios. Vie
na Rymo katalikiška, ant--

i

I

reikalai yra rei- 
tat ir rūpinkite®

Pirmoji Pagelba Ligoje ir Nelaimėje

Žinokite, draugai, kad ‘‘Laisvės" 
kalai jūsų pačių kaipo darbininkų, 
tais reikalais kaipo grynai savais.

. . ! * t L I l : J ‘t 1

' • < ‘ “Laisvės’‘ Administracija. ""’’’
. •, i i • i - A <>i. i -r < h tų) >•



Penktad., Gruod. 25, 1931 Puslapis Trečias

Iš LD.S.A. 1-mo Rajono Konferencijos
Šio Rajono konferencija įvy

ko 20 d. gruodžio, 1931 m., 
Brooklyn, N. Y. Į ją suvažiavo 
26 delegatės nuo 10 kuopų. Gal 
vėliau daugiau pribuvo, bet ne
buvo pranešta.

Ilgai diskusuota tarptautinis 
veikimas ir kaip sėkmingiau į- 
traukti Darbininkių Susivieniji
mas kuopos į šį taip svarbų 
darbą. Iš Rajono valdybos ra
portų pasirodė, jog ji stengėsi 
siųsti nuo Rajono atstoves į 
įvairias konferencijas,, k. t.,; tus mušeikas, 
darbui tarp darbininkių-moterų, 
ateivių gynimo, bedarbių reika
lais ir t.t. Keletoj demonstra
cijų payyko sumobilizuoti ne
maža dalis ir mūsų Rajono na
rių. . Visgi permažai dirbta toj 
linkrųėj, ypatingai bloga tame,! 
kad. visęs narės neįtraukta į j 
tąjį darbą. Visų draugių nuo-; 

Žmonės buvo, kad ateinančiais Į 
metais mes turime daryti dides
nį spaudimą ant kuopų ir narių, 
kad jos aktyviai dalyvautų tarp
tautiniame darbininkų judėji
me. Buvo nuomonių, kad kuo
pos užmegstų nuolatinius ry
šius su ant vietos gyvuojančio
mis kitataučių darbininkų orga
nizacijomis, apsimainant su jo
mis atstovėmis į susirinkimus. 
Suderinimui ir pastatymui tin
kamai šio darbo palikti rūpin
tis valdybai.

“The Working Woman” pla
tina veik kiekviena kuopa ir pa
likta ant toliau Rajono valdybai 
prižiūrėti ir persiuntinėti šio 
laikraščio del platinimo. Kiek
vienos kuopos pareiga imti bent 
kiek jo ir platinti.

Pačioj mūsų organizacijoj pa
sireiškia tam tikro apsnūdimo; 
ir konferencijos dalyvės ragino! 
drauges imtis už darbo. Mūsų 
centro sekretorė, d. Sasna, nuo- j

gas, pajutęs “keblumą,” iš sy- darbininkų klasės reikalais. Rn/Ufkp Prncfl Pa** kapitalizmas gimdo
kio susimaišė! Bet susigriebęs Kunigai labiausia bijo, kad jų Delicti U“? 1 I v511“ prostitucija.

i kaip ir nuleido baikomis. Mat mulkinami darbininkai nepra-1 
tikinti kunigams .mano, kad dėtų protauti. Nes jie žino, jog 
žydai neverti katalikų pagar- tuomi suprastų jų veidmainy-- 
bos. Tai čia jie pačiam kuni-įbes, pamatytų, kad kunigija!

xxxx-e. 1 i 1 • 1-1 ’iereika[in{?a’ NEW YORK—Susidarė i kalėjime rasta kėlioj lazde-nors kiek |kaip tik palaikymui darbiniu- lnljvv ivnn. ouniuaic j ....

gia antrą vakarienę, kurios pel-1protautų, tėmytų kunigų dar-;kuose tamsybės ir gynimui ka-, nriolik*) kardinolu ir Rii-1 eS. nam. ' Kvėpino sar-- 
nas eis tam pačiam tikslui.. bus, jų elgesį, jie pamatytų vi-; pitalistinės išnaudojimo siste-1 . ' * ” į gai skelbia, kad tai buvęs
Konferencija tarė savo žodį i/sur jų veidmainystę. 'mos. kurioj dvasiškija ir kito-' nigų SU katalikų bažnyčios ‘ kalinių suokalbis pabėgti,
apie tai. Kuomet visa didžiu-i Arba ve jų vasariniuose iš-įkie apgaudinėtojai liuosai ve- 
ma mūsų kuopų ir narių stovi į važiavimuose. Pirmiau tik taip 
su Kompartija ir priima jos va- sau darbininkai bei jų simpa- 
dovybę, tai vienos'kitos kuopos tikai biznieriai, išvažiuodavo i 
tokis pasielgimas nėra leistinas, ( pakvėpuoti lauko-miškų tyru ' 
ir jei jis nebus sulaikytas ,tai ;oru,pasigrožėti gamtos malo-j 
prisieis imti organizacinius" žy- numu, suėjus draugus-pažįsta-1 
gins prieš tas nares,' kurios ne-,171}18 į8 kitur, pasidalinti^minti- 
siskaito su didžiuma organiza-, XT~ x '
cijos ir jos nusistatymu. i

ma į Rajono konferencijas, tai 
jos guodžiasi, kad neturi ir ne
gali gauti pinigų. Taip pat irI 
į kitas tarptautines konferenci
jas jos neišgali siųsti delega

čių, bet pasirodo, jog opozicijos
opoziciją remiančios delegatės 
pasijuto, kaip ant žarijų ir pra-i G 
dėjo rėkti ant delegates^ Kini : laikraščiui jau vieną vakarienę gui ir pastebėjo! Bet jeigu ti- niekam daugiau 
tai iškėlė. Tada delegatė pra- t>uvo surengusios ir dabar ren- .Įtintieji darbininkai 
dėjo įvardinti, kas tame mitin-1 
ge buvo ir net kas buvo skirta į 
tais “tvarkdariais”. Tai kas. 
paaiški iš sklokos “darbuotės.” į 
Nei vienas sąžiningas darbiniu-' 
kas, nei darbininkė negali eiti1 
su tokiais demoralizatoriais iri 
griovėjais mūsų judėjimo, kurie;

' kviečia sau į pagelbą ginkluo-

d a

tucija ir Kunigai DINAMITAS KALĖJIME
Lansing, Kan.—

parazitišką gyvenimą. . , .
, A. Arbačauskas. šakyje ir išleido

BINGHAMTON, N. Y.
Opozicijos ranka užsimojo ir 

ant mūsų organizacijos. štai 
L.D.S.A. 31 kuopa negyvuoja 
nuo 1930 metų, bet A. 'Matulis 
turėjo drąsos laikytis pas save 

į tos kuopos pinigus, nors jis 
puikiai žinojo, jog kuomet kuo
pa negyvuoja, tai jos turtas tu- 

: ri būti perduotas tos organiza- 
i cijos centrui, bet jis laikėsi pas

Nusišovė Ieva Plučiene
mis. Na, ir pasilinksminti! Ro- 

.vijvo 11 jvo UUO.OUU.H.U. Įd°s, tovkiev.be organizatyvio J
Vienas trūkumas šios konfe- ,^ksJ.°i8va^iavimai^ tik tam ir Į l 

į rencijos, tai permažas delegačių į 
dalyvumas diskusijose. '.___

mūšų draugės neįsidrąsina pa
imti balsą ir kalbėti įvairiais 

į .klausimais,^ Asmeniškai 
į bantis draugės labai nuosekliai ^ 

! save per 10 mėnesių šių metų ir!11’ &erai kalba apie mūsų veiki-. 
!)apkr. mėn.. nunešė juos sklo- !W> bet viešai konferencijoj to 
:kai, netgi nieko bendro neturė- vls0 nepasako. Diaugės, im- 
i damas su tąja organizacija, nes i kime daugiau drąsos ir kalbė
kis .kaipo vyras, negalėjo būti dūme visokiose mūsų konferen- 

Del to ■ cijose ir mitinguose. Tuomi 
i bus naudos ir mums ir organi- 
! zacijai, nes tik tokiuo būdu mes 
1 galime 
| pirmyn, 
i bendras

^niekuomet jos nariu
konferencija jam išnešė viešą 
papeikimą ir lai darbininkiška 
visuomenė įvertina tinkamai jo 
“pasidarbavimą.”

Mūsų kuopa Patersone irgi 
po sklokos įtaka už ją darbuo- i kimas. 
jasi. Kuomet ta kuopa kviečia- 1 r ..

prasilavinti ir žengti 
o tai reikalauja mūsų 
darbininkų klasės vei-

galva kardinolu Hayes prie-i kuris jiems pavykęs išardy- ,^ 
“pasigai-! ty

lėjimą” delei augančios pro-
stitucijos. Girdi, šis kri-i PROTESTAS PRIEŠ Pilę/X 
zis tūkstančius Jaunų Tner-Į SUDSKIO TERORĄ; 'G*,, 

j ginų grūda Į prostitucijos! . --------
nasrus. Tas tiesa, tiesa mi-į Varšava.—Visoj Lenkijoj’^ 

v'\. Bet kardinolas * staigiai' surengiami darbi-’
Hayes ii* kiti krikščionybės' ninku protestai prieš Pil- ‘v 

| šulai yra tiesioginiai atsa-i sudskio valdžios pradėtą te-" 
[komįn^i už basąją vergiją,1 rorą. Valdžia daug areš- 
' nes( j.ie yrą kapitajizųio štul- tuoja. . .

: 20 d. gruod. keliais ręvol- lioną sykių.
I verio šūviais ; nusišovė Ieva ■' 
Į Plučiene, gyvenusi 16 Lake j 
Avė. Paliko dvi jau ne ,mą7 
žas dukteris ir vieną šunų. TiL 
kros nusižudymo priežasties, 
nežinoma, Prie organizacijų, 
rodos, nepriklausė. Buvo .jau; 
virš 40 metų amžiaus.

i Vakarėlis Lietuvos Darbininką
'• Vadą Atminčiai
I I Ateinantį sekmadienį, 27 d. 
gruodžio, įvyks minėjimas Lie
tuvos darbininkų vadų, Požė
los, Giedrio, Greifenbergerio ir 
Čiornio, kuriuos 5 metai atgal 
nužudė fašistiniai budeliai.

Į Vakarėlis įvyks Lietuvių Sve
tainėje, nuo 6 vai. vakare.
Programoje bus paskaita, mu
zikos ir t. t. Po programai— 
šokiai prie lietuviškos muzikos. 
Be to, bus užkandžiai, skanūs 
gėrimai ir šiltos arbatos. Visi 
vietos lietuviai darb. kviečia
mi dalyvauti.

-■ ’atatinka. Bet ve: tūlose apie- 
Vis dar l^kčse per parinktas šventes 

tokie išvažiavimai būna skai- 
tlingi-—tnet tūkstantiniai. Kuni- lirllS > .fe • .. .v .ka|_:gai pamate, jog jie is to ga- 

-c Eli pasinaudoti pinigiškai, apart 
- • I mulkinimo. Susitarę tarp savęs 

išdirba planus, ir prisitaiko su 
savo religiniais monais. Mai
nau, kad ir kitur tūlose vieto
se, taip ar panašiai kunigai el
giasi. Tačiaus čia kalbėsime 
apie tai, ką pačiam tenka ma
tyti.

Už kelių mylių nuo Maha- 
noy City, Pa., tarp farmų, nuo 
senovės yra parkas su visais 
parankumais—Lake Side. Tai 
vienatinė vieta šioj apielinkėj 
didelėms masėms suvažiuoti. 
Rugpjūčio 15 d. būna katalikų 
šventė. Kasyklos nedirba. Tai 
lietuviai iš visos apielinkės su
važiuoja. Susiveža visokių val
gių, gėrimų, nusikrauna stalus, 
kurių kad ir daug yra, tą die- ( __________. __
ną daug ir stokuoja. Tai kiti j pvori ATTC TI? VYNO 
susideda ant pievų po me- rEKDAUG IK VYNO 
džiais. Ir taip nuo anksti ryto 1 PžDyzius. Šiemet > Fran- 
per dieną baliavoja, linksmi- cijos*gamyba duosianti 16,- 
nasi, ūžia! , 644,000 galionų vyno. Ir

Pirmiau, tai tik šiaip atvykę krizis.

BUDAVOKJTE IR PLATINKITE

Narė.

KUNIGU BIZNIS IR BAŽNYČIA
Kunigai savo tikintiems pa

sekėjams įkalba, jog bažnyčia 
'yra įstaiga šventybės ir moky
toja doros. Bet ar kunigai per 
į tą šventinybės įstaigą amžiais 
i išmokino doros? Ne. Jie dabar 
dažnai patys pasako savo

buvo nupirkta didelis plotas 
žemės, budavojama klebonija, 
ir rengiamasi kasti skiepas 
bažnyčiai. Pinigų klausimas 
didelis. Ant .parapijonų našta 
sunki. Stena! Del lengvesnio 
sukėlimo finansų, parapijonai 

sZkiw TšdVstS AaipO^i”mrir!?.pau.d0j h' Per pamokslus kad ^sumano ir pasiūlo .kunigui 
’ 1 'šiandien žmonija visam pašau-(rengti piknikus, balius. Kum-

paskendus. gas pareiškia. Girdi :* “Pasiūli- 
bažnyčia ? mas bažnyčiai netinka. Jeigu 

Mulkini- darytum tokius parengimus be 
imui darbininkų, palaikymui jų .'svaiginančių gėrimų, tai pelno 
j tamsybėje. j mažai būtų. O su^ svaigalais

Kurie kiek gyvenom Lietu-. ... . * .. ..
žinome kain ten kunigai ,katallkU kunigas pavęhnti ne- 

’ 2 - įgali. Nes kas su girtybe risasi,
'.bažnyčios principai griežtai 
i neleidžia!”

“Tačiaus kaip tas ir a trod y- 
v veidmainiškai smerkdavo. .Bet tų? Aš visuomętį moldnu, nuo 
u' peir pamokius girtybę iškeikę, j girtybės draudžiu Ir tai smer- 

; klebonijose, pas ponus palo- kiu! Na, o tokius biknikiis-ba- ’ 4 4 v « i • ii.. . .J ~

“THE WORKING WOMAN”
Kiekviena darbininkiška draugija turi remti ją, 

kiekvienos dirbtuves darbininkai turi būt kalbina
mi užsiprenumeruoti ją. Visuose susirinkimuose, 
visose dirbtuvėse ir ant gatvių reikia platinti

THE WORKING WOMAN
Ji išeina sykį į mėnesį, prenumerata 50 centų me

tams. Pavienės kopijos 5 centai. Reikalaukite pa
vienių kopijų platinimui

$1,000 Aukų ir 1,000 Prenumeratų
Visos darbininkės moterys, visi vyrai darbininkai 

stokite į pagelbąiir padėkite išpildyti šio vajaus už- 
sibriežima. c

reikalinga daryti iš L.D.S.A.:, . ..nedorvbėse„ 
masine darbininkių organizaci-;Yai ka verta ta 
ja ir griauti ta laisvamanybes jRam jf reikalinga, 
siena, kuna daugelis kuopų ap- j 
4istatę, kad masėms darbinin- 
l{iŲ išrodo, jog pirmiausia rei- * 
ki tapt laisvamane, o tik tada i 
Jųrna stoti į L.D.Sį.-A. O tąip.v°J’ ‘ . ... < .

Bile darbininkė, sutinr ^l.° . drausdavo .
hanti dalyvauti klasių kovoj • Girtuo^havimo įstaigas, vese- 
prieš valdančiąja klašę, gali bū- įM8 . ^tokius balius, kur 
ti mūsų narė, nors ji tuo kartu , , syai^inas1.’ I
nebūtų pilnai atsikračiusi nuo/ 
religinių burtų. r ’ ~ '

Kompartijos narių vajus ap- ■ ciuose, pas buožes, baliavoja į liūs rengiant turėčiau per baž- 
kalbėta ir nutarta, kad mūsų , fr girtas orgijas kelia. O kad^nyčią daryt kaip tik priešin- 
Rajono ribose mes privalome į jje taip elgiasi, tai daugelis ar-j ^ai. Kitais žodžiais, ragint 
gauti nemažiau, kaip 15 narių į|tj jų gyvenančių, bei pas juos I kuodaugiausia juose dalyvau- 
Komunistų Partiją. Tai ne per i tarnavusių gerai žino ir liūdi-i ti. žinoma, ir gert, kad būtų

SZ. 1 v« • m /S x »rx 1 /x «xxx xx ! * _ ' , 1 "X T •_ ► kuodaugiau pelno. Ne vienas
Tie patys lietuvių kunigai, !iš P^mesniųjų kunigų yra taip 

kuomet pradėjo atvykti čion, |Pasa §s-
Amerikon, irgi, neva griebėsi I Bet kaip su bažnyčios “prin- 

: girtybę atakuoti. Tūli net blai- 
ivybės draugijas organizavo.
'Žinoma, labiausia smuklinin-

įvairūs monelninkai—-gemble- 
riai apgaudinėjo šią publiką.11CII OKI p KJ JU IX CV • •• . v .

Dabar jau kelintas metas ir R išgerti.

Perdaug prida-' 
ryta vyno, nėra kam spėt I

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription

kunigai su bažnytinių burtų 
monais prisitaikė. Jie suva
žiuoja iš visų apielinkės para
pijų. Pirmiau susitverdavo al-

IŠLAIMĖKITE
■del bažnyčios pelno, nei vienas l^oiių, laikė savo mišias, šaky- Ekskursiją į Sovietų Sąjun

Komunistų Partiją. ’ 
didelė kvota, ir mes privalome i ja. 
darbuotis, kad ją išpildžius su 
kaupu. Tik po Komunistų Par
tijos vadovybe darbininkų kla
sė gali laimėti savo kovas. Tad 
mūsų pareiga stiprinti savo va
dovaujamas eiles.

Diskusuota, ir atsiradusioji bams įas nepatiko, ir pas juos 
opozicija lietuvių darbininkų ju--reiškėsi neapykanta nž gadini- 
dėjime, bei kaip jau visų vadi-'m^ biznio. Kunigai tą pajusda- 
nama skloka. Kaip visur opo- vo Kada iiems reikėio turėt 
zicijos pasekėjų kiek tiek yra, 'reikalai 
taip ir mūsų konferencijoj pasi
rodė 6. Nekurios iš jų gana 
energingai gynė savo darbus. 
Viena iš jų net primetė visoms 
kito nusistatymo delegatėms, 
jog jos nevarto j ančios savo pro- 
tOi ir todėl nesekančios “i" 
tingosios” opozicijos. Tokiais 1 bažnyčios principus. Bet vie-j vienas tos rūšies biznįerius 
tai * komplimentais mus vaišino I nok biznis jų “principus” nu-( 
tos, kurios nuolat myli girtis, įgalėjo! ■ ti tik kostumerius, kad vėliausi
jog jie lai jau tikri “džentel- j • Nors kartais kur vienas-ki-į juos aplupti! Skirtumas čia|^ 
.monai” ir “leidės.” Bet fabri-^i^s kunigų ir kiek užatakavo tik tas, kad kunigai, kaipo ; 
ko darbininkės nebijo būti mu- (^,r^u?kku8’ ^a^ ištaikė, 
žikėmis, tai ir nebėga į opozici- i 
jos'“džentelmonų” eiles. ■ .

Ypatingą dalyką iškėlė viena įgnybę 
delegatė .kuri iš sykio dalyvavo i
keliuose sklokos mitinguose, lai-1 
kytuose pas J. Degulį. Ji pa-J 
tvirtino ta!, ką laisvieėia! spe-|dgjo laužyti iedus kovoj 
hojo. Būtent, kad kuomet bu-! 
vo rengiama L. Pruseikai pra-1 kapitalistinės ir dvasinės ver-.Run. Daujotas tame piknike, 
kalbos Brooklyne Amalgameitų J •• 1 • ■ •- -• ’ ’
svetainėje, tai pirm to stropiai į 
rengės sklokininkai. 
jog jie nutarė tose prakalbose įaro* biznį "su

|vo. Kada jiems reikėjo turėt 
su šiais biznieriais 

bažnyčios finansų klausimais, 
jie pradėjo prie jų taikytis. 
Kovoti prieš girtybę, reiškia 

s kovoti' prieš savo parapijonų 
biznį. Tuo patim ir prieš baž
nyčios biznį. Nusileisti girty-

;kuodaugiau pelno.” Ne vienas

i pasakęs.

! dayo pamokslus atvirame ore.
IO dabar, kada padarė šalę to , 
teitą parką, Lakė; Wood, tai jie ;
su šia publika persikėlė.' čia '■ '< 
jau savo šventenybes sušineša 
į šokių svetainę, ir ten mulki- ’ 
nimą atlieka.

‘ Tik pamislykite, tikintieji 
darbinihkai! Juk kunigai sa
ko, kad mišios/ tai “vožniau- 
sias” daiktas, C.......
matote: Kur baliavojimai, ūži
mai, kur girti rėkauja, aplin
kui strapaliuoja, voliojasi, ten 
kunigai tuos “vožnumus” at- 
provineja. Ir tarp to viso 

j patys per dieną trinasi! Tat 
[ar. jioms rūpi ten koks 
■ “vožnumas” ar bažnyčios

“ gą Dykai

■ Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ.
Ši dovana bus duodama tam 

kuris gaus dau
giausia prenumeratų.
(Matykite Liberator, kad su- j 
žinojus sekančias dovanas) i

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

už G mėnesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją.

principai, kaip jie sako? Ne. ' Snecialės kainos tiems, kurie 
Jiems rūpi ta linksmoji publi- i užsisakys pluoštą virš 200 
ka išnaudoti savo bizniui ir už- ■ niiii, 
bovinti bažnytiniais prietarais, 
idant kartais nepradėtu mąs- , 
tyti ar ką veikti savo reikalais, '

Gi Čia patys darbininkui,

cipais?” Dabar kunigai labai 
daug tokius parengimus daro. 
Daugelis parapijų juos daro 
net po kelis kartus per metus. 
Per bažnyčias skelbia, ragina 
parapijonus k u o d a u giausia 
juose dalyvauti. Patys kunigai 
apie barus sukinėjasi, drąsina, 
kad darytų daugiau biznio— 
daugiau gertų, ir tam pana-, tWMl IklW M) 
šiai. Ne vienam ir iš pasahes 
tenka matyt, kaip kunigai, pn- j ------------
ėję prie_ baro liepia duot vi- 19 K_ yORČŠILOVAS. Ar be.s karas. 1931 
siems gėrimą (fundija). Vi-

. Žygis kunigo sutanoj.
nh Amerikoje 3 centai.

(taip darydamas nori prisivilio- 21. V. P. Bausmė.
,22. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teiąme 

moji, dalis).; 1931 m. Kaina Amerikoj 10 centų
SSRS—Tciutų Sąjunga. 1931 m. 

na Amerikoje 5 centai. *

išmin-: bei, reiškia prieš jų vadinamus siems suprantama, kad kiek-, 20. J. BULATOVAS.
^xxlri zx4#x 1 X V* • ♦ T'k i • . . _ w • t • • • xzxA ™ zxx»x 1- zx « O — .rx.

ko-

NAME ____ _____ ■-___________ADDRESS_____________________
CITY ____ _________________1__________________  STATE_______* •

NAUJAS IŠRADIMAS
1 ■ '-'l

, . | • į . . . 4
i ' J ;

Užrakinkite Atidarytus Langus!

THE LIBERATOR
50 E. 13th Street 

New York City

1931 m. Kaina Amerikoj

kad kunigai, kaipo :■
|V, - , f . . “dvasios vadovai”, kelis kart 23. S. LIUBIMOVA,
'kad įžymiai nepakenkus biz- labiaus tūomi savo sumulkin-
i • • T -F • I 1 *1 • • V ’ . * , J . _ • « • i

m. Kaina 3c
1931 m.

2 centai.

jnieriams. Vieton kovoti prieš (tus, pasekėjus' pastūmėja link ^7< BEDIEVis. Lietuvos šventieji ir jos apaštalai, 
įgirtybę, kunigijos visa plati girtuoklystės! . j .■ Amerikoje 10 centų. • .. .
Įgerklė prapliupo keikti laisva- į Minersville, Pa., parapijos ( , A
manybę, ir tais laikais besiple-1 paskutinis piknikas pereitos 28. V. KAPSUKAS, 
čiantį socialistinį judėjimą, ku- vasaros buvo surengtas del i 29. P. KAIMIETIS, 
ris Amerikoj vis labiaus pra- bažnyčios. Gyrėsi padarę apiėU 

i* < +111 / v iv*x.jv rvj už $600 pelno. Tai,1 matomai/ bu-
nojo. Būtent, kad kuomet bu- pasįHUogavimą darbininkijos iš vo platus biznis. Pats klebonas

parapijos

Kai-

(pir-

Kai- •

Kaina

Pasirodo

Kazis Giedris. 1931 m. Kaina Amen 5c. j- 
Lenkijos darbo valstiečiu kova. 1931 m. | 

Kaina Amerikoje 5 centai.
30. D. A. Lietuva ir karo ruošimas prieš Sovietų Sąjungą. 

1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.
kad net ir 31. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavinius. KI 

‘ “ ---- ~ centai.
II 

Kaina

niekas negali atida
ryti' nei ii lauko, nei 
iŠ, vidaus, ir vėjas 

. nebaladoja, kad ir di- 
______________ ___ džiausioje audroje.

Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriųomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. įsigiję t mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, jr 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langą negadina. Prisisuką su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs .jiems per langą iš
kritimo pavojus. ’ Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai' ir i 
Parsiduoda po tuziną ir 
namams. C."__  ,
nešiojant .arba ’ demonstruojant, kur viešoje 
vietoje,, kur daug publikos pereina. • Reikia. 
atminti, . kad . šipitąi ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų pėi4 metus Ainerikoje, yra vis dau
giausia per .langus; tat kate nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti, atdarus langus; ir kaip būtų ma-

Išradėjas 
F. LASECK 
(Lasevičias)

Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą

parduoti prieinama kaina, 
jziną ir .daugiau vieniems 

Galima daug parduoti po namus

turėti 15 ginkluotų slaptų šni- 
A.ypų, apart viešosios policijos.

’ “ Taip pat išrinkta 15 “tvarkda
rių” iš pačių sk lok in inkų tar
po ir įsakyta jiems nueiti į sve
tainę anksčiau ir susipažinti su 
tais šnipais, idant prakalbų lai
ku, jei kas tik pakels balsą, jie 
(sklokininkai) pamerktų į šni
pus, kurie tinkamai “pavaišins” 
bimbinius išmes i$ svetainės.

> Po šio dalyko iškėlimo nekurios

igijos. • [taip atsižymėjo,
į šiandieniniai kunigai jau : patys parapijonai turėjo gar- 
;daėjo net ligi to, kad tiesiog irjdaus juoko! Mat, tą dieną ki-132'. HANS LIORBER.

’ 1 svaigina- toj vietoj buvo tarptautinis! Amerikoje 3 centai,
mais gėrimais del bažnyčios biznierių piknikas.- Vakare iš . x.. . „v, • • •pelno. Mat dabar labai madoj |ten atyyko po kelis grupėmis j j35' Voklc"Jos Komun.sty Part.jos kov.ng, uzdav.ma. 
piknikai, baliai ir kitokį biz- v’ ” ” m ’
niški parengimai. Kaip su 
“šventa” bažnyčia, kurios ku
nigai tą girtybę yra “prakei
kę?” šiame klausime, čia pri
vedu vieną-kitą faktą.

Apie 25 metai atgal kun. V. 
Dargis buvo nesenai atvykęs 
iš Lietuvos ir gavo parapiją 
Minersville, Pa, čia prie jo

PK XI plenumo tezės. 1931 m. Kaina Amerikoje 3
Jūrininkai atvyko. 1931 m.

šį parap. pikniką. Tūli buvo 
jau gana užsilinksminę. Kle
bonas. matydamas, kad čia iš 
jų gali būt gražaus biznio, tai 
patikdams kiekvienus, teikė 
pagarbą kepurės kėlimu, gal
vos linktelėjimu. Taip jam be- 
sikloniojant iš publikos pasi
girdo balsai. Kam del šito keli 
kepurę, juk čia žydas?! Kuni-

kaime.
KainaDRAUGO TELMANO kalba Oldenburge. 1931 m. 

Amerikoje 3 centai.
37. Kapitalizmas ir Darbininkų Klesa. (Lavinimosi rateliams) 

1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.
Visas augščiau išvardintas’knygutes galima gauti “BALSO” 

redakcija] (Tilsit Pr, Memelstr. 26, M. Labori). Kas užsisa
kys minėtų knygučių nemažiau, kaip už S dol., tam nuleidžia
ma 35 proc., o kas iš anksto užsimokės, tam nuleidžiama 45 
proc. nuo pažymėtų kainų.

Window Lock 
lopu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir įcad niekas per JI 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėiimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti. Čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugo jam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerų arčiau
siam agentui. 'Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

LASECK S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554 1

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą, 
dedu. Reikąlaujant, galiu pribūti i Jūsų namus ir 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su 
prisiųskite ir pinigus.

Rąžykite: ii Ten Eyck Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNE 
setą ir po daugiau. 
Brooklyne pats pri- 
is ir parodyti visą 
Su pareikalavimai*

tovkiev.be
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Penktad.,, Gruod. a, 1931 C.Puslapis Ketvirtas

bėjo ir gerai į klausimus atsa-I Gruodžio 13 d. A.P.L.A. 47 
kinėjo. į kuopa turėjo parengimą Drau-

----------  [gijos svetainėje, 3302 Junction 
Dailės mylėtojai P.M.D.SUBMAR1NAI

A. §. Nwikov-Pnboj Verte D. M. šolomskas.
Perėjo per Detroito laikraš- [ Avė.

čius keistos žinios, kad pas po- S. 4 kuopa, perstatė komediją
na II. Fordą darbininkai pirko

t

Mūsų povandeninė valtis nedidelė, vos 
pastebima vienutė dundančiame imperialis- nuoširdžiai kalba man 
tiniame viso pasaulio karo koncerte. Da- mano petį. • ~ v . .
bar ji stovi prieplaukoje, ilsisi. Betgi ko-!neli... Baltas, gražiai išpuoštas kliošto- 
del aš ją myliu. Argi mes neišsigelbejom Į rius. Ant langų stiklų dievo paveikslai.

Bet Dega negęstanti lempa. Gyveni vienas, 
rie pirmos progos, kad tiktai ji prieplau- jokios piktos pagundos, jokio grieko. Tik

—Geras bus tavo, sūneli, gyvenimas,.— 
motina, palietus 

—Tu tik persistatyk sau, su-

ant jos daugelį kartų iš pavojaus?
♦ prie pirmos progos, kad tiktai ji prieplau-
• koje, aš stengiuosi apleisti ją,'pabūti ant
įsausžemio, mieste ir ant jūrų .kranto: nu
kankintai sielai reikalingas ir paglamonė
jimas, pasitenkinimas ir nusiraminimas. O 
tą aš galiu surasti tiktai čia ant jūrų kraš 
to. ; ’ i

Šiltas vėjelis pučia man už jūreivio kal- 
nieriaus ir kutena kūną. Aš guliu ant jū-> 
rų krašto, ant gražiai nulyginto akmens ir 
gėriuosi pilkais debesėliais, saulės spindu
liais, kurie žaidžia ant jūrų bangų ir ju

dromis. Oh, jūs jūros, jūros! Prie mano 
'kojų ūžia bangos. Jos pasakoja nebaigia
mą savo kalbą. Apie ką? Argi man ži
noti?. Gal būti apie tai, kaip ginčijosi jų |—visas tas veikė į ją ir pirm laiko nusen- 
bangos su galingu vėju, kaip yra karšta I dė. Štai kodėl ji žiūrėjo į gyvenimą, kai- 
prie ekvatorio, kaip laisvai jos siūbuoja ir Į po pilną vargų ir nuodėmių ir su visa sie- 
banguoja. Mieste, kuris čia padengęs vi-j ia atsidavė tikėjimui, lanke bažnyčias ir 
są pakrantę, vienur, kitur kyšo žali med-} klioštorius. x Ir tokioje dvasioje auklėjo 
žiai, o rūkai ir dulkės dengia jį. O čia pa
jūryje šviesu ir smagu. Ir mano siela 
džiaugiasi, beklausydama jūrų dainos.

’ Likimas
. Mintys nuskrido toli į praeitį. Taip, 
nai tai buvo...

Pamenu tylų vasaros vakarą. Mes 
motina, nešdami krepšius ant savo pečių, 
•tiktai apleidę klioštorių, kur buvome die
vui pasimelsti, grįžome atgal į savo mieste
lį. Kelias, kraipydamasis, eina kaip graži [ 
ilga juosta. Gražios pušys iškėlę augštai f 
savo žalias kepures, o nuo saulės spindulių 
kvepia nuo jų smalos kvapsniu, saules žvilga auksu ir sidabru, minykai, kunigai 
auksiniai spinduliai, kaip lietus, persimuša jr pjti gražiausiai pasirėdę.

darbus ir mokėjo nuo 50 iki 60 pilna svetainė, 
dolerių. Turbūt pats Fordo pelno.
manadžeris Milleris pardavi- ' -----
nėjo darbus. Taigi, darbinin
kai išnaudojami visokiais bū
dais. Darbininkams reikia or- Į 
ganizuotis ir kovoti prieš viso
kį išnaudojimą.

Pas Daktarą”. Publikos buvo 
Liko kuopai

BAYONNE, N. J.
L.A.N. Kliubas ir L.D.S.A. 45-ta 

kuopa rengia šaunų vakarėlį su pro
grama ir šokiais sekmadienį, 27 <1. 
gruodžio, pq No. 197 Avė. E, kam
pas 19th St. Prasidės 6:30 vai. va
kare. .Sus gera muzika, visi atei
kit pasilinksminti. Jžanga 35c.

Rengėjai.

GRAND RAPIDS, MICH.
A.L.D.L.D. 66-tos kuopos -metinis 

susirinkimas bus pirmadienį, 28 
gruodžio, po No. 1057 Hamilton Ave., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai atei
kit, bus renkama kuopos valdyba ir 
svarstoma kiti svarbūs reikalai.

Sekr. A. Senkus.

PHILADELPHIA,
A.L.D.L.D. 10-tas kuopos 

mas bus pirmadienį, 28 
Rusų Name, 995 N- 5th 
vai. vakare.. Visi nariai a! 
rankama tuopos valdyba,
svarbių reikalų aptarti. y

Sekr. J. Vaitkus.
(305-306)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Bedarbių Tarybos susi

rinkimas bus sekmadienį, 27 gruo
džio, po No. 928 E. Moyamensing 
Avė., 3-čią vai. po pietų. Visi be-( 
darbiai kviečiami AtsilanKyti.

Bedarbis.

Girdėjau, kad Ateities Cho- 
j ras likvidavosi. Mat, daininin- 
| kai nenori nieko bendro turėti 
su socialfašistais. Bravo, cho- 
riečiai, kad • taip padarėte. 
Matyt, kad Ateities Choro 
daug dainininkų eina prie Ai
do Choro dainuoti. Labai pa
girtina.

. Viską Žinantis.

se- i

SU

kurio

LAWRENCE, MASS.

DETROIT, MICH/
įvairūs Dalykai

Detroito sklokininkai labai 
bijo drg. A. Bimbos. Kažin ką 
jie darytų, jeigu Bimba atva
žiuotų į Detroitą—gal nešdin
tųsi kur pipirai auga?

'—jie tik apgaudinėja darbi- 
; įlinkus; jie neina į kovą prieš 
j [kapitalistus.' ■ ’

su priešingomis srovėmis,’ ir 
itas duotų gerų pasekmių, jei- 
igu būtų plačiai naudojama. »

Darbkoras.

: ■

ROOM 102

> •

likusią šeimyna suselps.

su dievu turėsi reikalą. (
Senai, mano tėvas, būdamas kareiviu, 

apgavingu būdu paviliojo ją iš vieno Len
kijos miesto ir apsigyveno su ja mūsų var
gingame miestelyje, kuris visas, apsuptas 
girių. Ir nors mano motina,, apsiyesdama 
su tėvu, priėmė pravoęląvų .tikėjimą, bet 
iki šio laiko mūsų namuose greta su rusų 
stačiatikiškais šventųjų paveikslais stovi ir 
katalikų dievo paveikslas ir abu yra lygiai 
gerbiami. Traukimas prie gimtines, sun
kūs darbai, tyčiojimasis kaimynų iš jos, 
kaipo svetimšalės, kalbančios lenkų tarme, 
vargingas ir nešvarus gyvenimas valstiečių

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija

mane.
—O svarbausia—nematysi, vaikeli, že

mes nuodėmių,—tęsė motina giedančiu bal
su. —Žmonių blogas pasielgimas nepa
sieks tavęs klioštoriuje... Ramiai ir tin
kamai praleisi savo gyvenimą po dievo aki
mis. Nusidžiaugs ir dievas, kaip pamatys, 
kad tavo dūšia švari, kaip sniegas...

Rami motinos kalba, malonūs jos žodžiai, 
pasakojimas veikia j mano jauną protą.

Aš jau mintimis nusinešiau save į dide- 
• lį klištorių, švarų, tarpe dviejų upių. Ma- 
! no apsilankymas į klioštorių padarė didelį 
įspūdį. Dievo ir “šventųjų” paveikslai tik

Lapkričio 28 d. fašistų Iron- j 
troliuojamos S. L. A. kdturibs 
kuopos turėjo, kaip jie sako, 
45 metų sukaktuvių paminėji
mą. Publikos susirinko apie 
150 ypatų. Jau 9 valanda, o 
dar ceremonijos neprasideda, stačias. 
Pusę po devinių išeina vadina
ma 364 kp. jaunuolė “žvaigž
dė” S. Žukauskaitė, apie 35 m.; 
senumo mergina. Ji praneša 
apie programą ir pakviečia 
kalbėti vietinį fašistą Motuzą. 
Jis ilgai kalbėjo apie S. L. A., 
bet nieko gero nepasakė. Kal
bėjo žargoniškai. Publika neri
mauja. Pirmininkė pradėjo 
šaukti nuo “steičiaus”. Publika 
juokėsi, kad tas fašistas neži
no nei S.L.A. istorijos. Pašau-!

NUMIRĖ STAČIAS - P . ’ / Iii'! • i ' ■ I : I
Newark, N. J.—Gruodžio 

22 d. rastaš negyvas John 
Shay, 58 metų' amžiaus, ♦pa
sirėmęs ant kriukių, bet

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MINERSVILLE, PA.
Priešfašistinis Komitetas rengia 

svarbias prakalbas nužudytų draugų 
paminėjimui sekmadienį, 27 gruo
džio, Darbininkų svetainėj, ant 3rd 
St. Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Kalbės D. M. šolomskas. 27 gruo
džio sueina 5 metai nuo to laiko, 

. . . . j kaip Lietuvoj tapo nužudyta 4 dar-
kia Dr. Matulaitį. Jisai sumi- ! bininku vadai. Nuo to laiko šimtai 
nėjo Bačkauska, “Saulės” jei- i i,1' , tūkstančiai Lietuvos geriausių 
, - • i • i-> i • darbininkų kovotoju nukankinti beidėjUS, kunigą Burbą. 11 jam į pūdomi kalėjimuose. Todėl šios pra-
piakalba išėjo labai nevyku- ! kalbos rengiamos išreiškimui protest 
šiai. Taip ir užsibaigė fašistų .la.slH.tu įvestam terorui. Visi lie- 

, _ ? tuviai darbininkai dalyvauki!. Jzan-
SOrKeS. I j,.., veltui. Rengėjai.

LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

• ‘ ( i

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $l>000. Taipgi Tris Pašalpos

Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų į mėnesį

pagal laipsni

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turėtų priklausyti*, 
kuri, ištikus nelaimei, ji, ią bei'savoje pasaulinėje organizacijoje,

Del platesniu informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

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

O choras dai 
navo griausmingai ir gražiai. Dar ir da 
bar man ausyse skamba balsas vieno miny 
ko, dikto, plaukais apaugusio ir panašau 
į liūtą... * 1 > ■

—Ar žinai, motin, ką aš tau pasakysiu?

per jų šakas ir atsimuša sidabriniais spin-j 
dūliais ant žaliuojančios žolės ir samanų, i 
kurios susisukę ir susinarplioję taip, kaip į 
ir patsai gyvenimas. Jau besileidžiančios | 
saulės spinduliai ir žaliuojančių pušu par- j

oi,................—kreipiausi į ją. ■■■■■' ■
— O ką, mielasis?—klausia motina, pa- 

; sitaisydama skepetaitę*.
(_! —Kada aš užaugsiu klioštoriuje, tai ma-

i no balsas bus tokis galingas, kaip to miny- 
ko.

—Kurį minyką tu turi mintyje?
—Ogi tą, kuris panašus i liūtą;

visas veidas apaugęs plaukais...
—Štai žioplas! Argi galima taip 

minyką kalbėti? Liūtas yra žvėris, 
nykas šventas tėvas...

va sudaro neišpasakytai gražų reginį. Po i 
‘kojomis braška išdžiuvę pušų spygliai. * 
* Šilta: • . :

Motina, pilnai apsirengusi, iš pigaus au- j 
, : dėklo drabužiais; ant jos galvos balta ska-' 

?relė su mėlynomis kruopelytėmis, jos ap- i į 
avai vos laikosi ant kojų, bet ji eina išdid-1 

.žiai ir visu kuo patenkinta. Jos veidas, 
rkada-tai buvęs gražus, dabar apdengtas 
^gyvenimo vargo išvagotomis vagomis; plo- 
Čnos lūpos kietai suspaustos, ir tiktai mėly- 
J’nos akys atspindi džiaugsmu. Ji patenkin- 
■ta tuomi, kad aš, pagalinus, sutikau įstoti' 

yį minykų (vienuolių) eiles. |

apie 
o m i

A.L.D.L.D. ir A.D.S. | ti iš darbininkų minėtą parką.
į Vietines mūsų organizacijos, ; poną
įALDLD. ir ADS., privalėtų ! h? neieidžia 
j rengt viešas diskusijas supa- i sįrinkti 
i žindinimui platesnių darbiniu-' 
i kų minių su bėgamais dienos 
i klausimais kaip šioj šalyj, taip 
'ir Sovietų Sąjungoj. Viršminė- 
įtų organizacijų nariai privalė- 
į tų eit per stubas ir diskusuot 
įsu darbininkais įvairius klau- įr susirinkimų M a i s v ę 
i simus. Vienas iš būdų del ga-; Grand Circus parke ir už be- 
Ivimo simpatikų į mūsų pusę— 
tai susidraugavimas su priešių- j 

1 --------------------"i paprastais ei
liniais darbininkais. Abelnati 

l visur, o ypatingai čion, Law- ! 
. rence, tą taip svarbią priemo-'

Murphy apstatė 
m ušei k om is-p o lie i j a 

darbininkams su- 
O bedarbiai pasiryžę 

[kovoti' ir apinti savo teises. 
! Taipgi jie reikalauja tuojauti- 
i nes pašalpos, kas ponams ne- 
[ patinka.

Detroite Komunistų Partija 
su bedarbiais veda kovą už žo-

Bjauriai Meluoja

f. Vaikščiojant po lietuviu 
•darbininkus su literatūra, vie 
’noj,stuboj turėjau ginčų su} 
darbininke delei bolševikų. į 
Moteris, dirbtuvės darbininkė, ■ 
dirba audinyčioj. Kalbėjausi į 
apie darbus, darbininkų pądėtį ■ 
audinyčiose, apie audėjų strei-; 
kus ir taip čtyiau. Iš darbiniu- j 
kės kalbos supratau, kad yra ; 
tikinti: Pasiūliau užrašyt “Lai- mums srovių 
0vę/ ' Čia moteris biski uzsi- 
karščiavo, pradėjo niekint So
vietą valdžią Rusijoj, bolševi- . , . ,
kus ir t t Priėjo prie to kad (draugavimas diskusaVimo , kova, o tu elementų nesimato 
Bolševikai esą išžudę ’daug tikslu) neišnaudojajną. AS esu' •' • ■
Žmonių;'kiaušiu, kada tas bu- P1!11“1 įsitikinęs, kad tai yia 
vpl. jf|niau, gal būt ji turi vienas is geriausių būdų, kovoj 
nįintyj revoliucijos laikus. Ba
ko: ’’Neseniai”. Klausiu: O iš} 
kur tokią melagingą žinią , 
(Jraugė gavote? “Iš ‘Darbiniu-Į 
xo’ ”—atsako ji man. Atnešė 1 
“Darbininką”, Bostono kleri
kalų juodašimtišką laikraštį. 
Sako: Rusijos pabėgėliai iš Į 
Šanchajaus praneša New Yor- ; 
ko laikraščiams per korespon- [ 
dentus, kad bolševikai Rusijoj Į 
išžudę, rodos, 3,000 žmonių.

Sakau : ‘.‘Tai bjauriausi me
lagystė. Ir. kaip jūs, drauge, 
galite tikėt tokiam purvinam 
melui, kuomet nei vardo ko
respondento, nei vardų laik
raščių, nei dienos nepaduoda.” 
Mat,opiumo pedlioriams, iššv. 
Juozapo klerikalų lizdo, jokių 
faktų nereikia, jie skaito savo 
švenčiausiu darbu nuodijimą 
žmonių proto.

Detroite reakcija siaučia. 
'Bedarbiai puolami, areštuoja
mu už tai, kad reikalauja pa- 
šelpos. O J. Schmies tapo 
įgrūstas kalėjimai! ant 60 die
nų už tai, kad jis vadovavo 
bedarbius prie miesto rotušės.

darbių šelpimą.
Na, o kur tic I.W.W. nariai 

ii- anarchistai? Jie sakė, būk 
Komunistų Partija nekovojan- 
ti už žodžio laisvę. Dabar Ko
munistų Partija veda griežtą

Lapkričio 15 d. buvo su
šaukta Michigan valstijos lie
tuvių darbininkų organizacijų 
konferencija. Sušaukė Lietu- 

įvių Komunistų Frakcija*. De- 
j legatų gana daug buvo. Buvo 
j ir porą sklokininkų. Išnešta še- 
|šics rezoliucijos įvairiais klau
simais, jų tarpe Amerikos lie
tuvių darbininkų ir oportuniz
mo klausime. Prieš tai stojo 
M. Masys ir Valukas, renegato 
Prūseikos pasekėjai. Už rezo
liuciją balsavo 55 delegatai, o 
sklokininkai gavo keturis bal
sus. Mažai Prūseikos pasekė
jų.

Tą patį vakarą LDSA. kuo
pos narės surengė vakarienę; 
del visų delegatų. Bravo, dar-

Vasaros metu susirinkdavo 
daug bedarbių Grand Circus 
parke. Laikydavo prakalbas, 
mitingus. Bet miesto valdinin
kams, majorui Muphy ir k i- bininkes! Tą patį vakarą kal
tiems, nepatiko. Užmanė atim- bėjo drg. Abekas; gerai kal-
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WATERBURY, CONN.
IŠ A.L.D.L.D. Trečio Apsk

ričio Konferencijos
Gruodžio 20 d. čia įvyko A. 

L.D.L.D. 3-čio Apskričio kon
ferencija; delegatų su Apsk
ričio*. komitetu dalyvavo apie 
34.

I gątvckariai, busai ir nėra bė- —............i
ne 

m as 
kaltas, bet tinginyste, ką paro
dė Souhburio kuopos delega
tai. Draugai southburiečiai 
pri parodė, kad miesto drau-

I dos i susirinkimą pribūti.
! čia pasirodė atbulai, čia
i tolumas oel neparanku

Ši konferencija nebuvo to-i 
kia skaitlinga delegatais, kaip 
kad praeityje, bet svarstymai 

jo labai gyvai. Kitose pra- 
ttyje konferencijose niekados 
ebūdavo diskusuojama kuo- 
ų delegatų raportai; kaip iš
imdavo, taip ir būdavo pri- 
nti. 
uvo 
n ta 

n ūsų
V Iš kuopų raportų tai pavyz
dingiausias buvo 
farm erių kuopos, 
jniesčionių kuopų 
pusiskutidė, kad nariai helan- 
KO susirinkimų, nors beveik vi
si nariai vienoj miesto dalyj 
gyvena; o jei ir randasi vienas 
kitas kitoj dalyj miesto? tai 
tain yra parankumai, kaip tai

Bet šioj konferencijoj 
kįtaįip: jcia jau buvo pa- 
aisKušAvimui trūkumai 
kuopų veikime.

Southburio
Visur iš

HUDSON, MASS.

Į gam nėra tokių kliūčių, del ku- j 6-me 
i rių susirinkimai neįvyksta ar- 
1 ba labai mažai į juos atsilan- 

Draugai southburiečiai 
labai gerą pavyzdi, ka- 

j daugi iarmeriai gyvena viens 
į nuo kito nuo trijų iki aštuo- 
i nių mylių tolume, bet pas juos 
i susirinkimai visados įvyksta ir 
nariai visi lankosi, neatsižvcl- 

1 giant į tuos nepatogumus su- 
ir nežiūrint tu visu 

iarmeriai išaugi- 
dįdelę A.L.D.L.D. 
lai.dar ne viskas, 
Southburiečiai to

kiose sąlygose išaugino tokią 
didelę kuopą, bet jau south
buriečiai žada suteikti darbi
ninkų avangardui,' Amerikos 
Komunistų . Partijai, kuopą su 
keliais čia augusiais jaunuo- 

, liais. O kur miesčionių vai- 
jsiai? Miesčionys ne tik neduo
da Partijai narių, bet patys 

i pabėga iš Partijos ir didžiuo
jasi. kad esą A.L.D.L.D. revo
liucionieriais.

sisiekime;
j sunkenybių, 
no pusėtinai

s kuopą. Bet

: apsvarstymui tarimų ir rezo
liucijų, ypatingai darbininkų 
i vienybės klausimu, pasirodė, 
kad prieškomunistinė skloka 
savo demoralizavimo darbą 
varo tolyn, ir bando skadyti

I lietuvių darbininkų vienybę ir 
revoliucines spėkas, kaip kad 

Apskrityj, Scrantone, 
i Lawrence, Cliffside ir kitur. 

Tad ši Trečio Apskričio 
i konferencija vienbalsiai užgi- 
ria 15 d. lapkričio masinės 
konferencijos nutarimus ir re
zoliucijas ir pasižadam pildy
ti ir vykdinti gyvenimam Taip
gi ši konferencija išreiškia pa
nieką sklokai, vadovaujamai 
renegatų Prūseikos, Butkaus, 
Strazdo, Seno Vinco, kurie po 
sklokos purvina vėliava ban
do varyti demaralizaviino dar
bą tarpe lietuvių darbininkų.

Šalin purvina skloka! ša
lin renegatai! Klampokite pa
tys purvyne, bot neklaidinkite 
darbininkų !

Rezoliucijų Komisija:
K. Krasnitskas, 
J. Strižauskas, 
G. Kuraitis.

Gal Vėl Sugrjšsąs

Darbininkai Stoja j 
Komunistą Partiją

| SOVIET!,’ UKRAINOS
i PROGRESAS J

Ko-Berlyn.—Vokietijos 
munistų Partija smarkiai 
auga nariais. Štai Berlyno 

distrikte per lapkričio mėne
sį gauta 4,677 nauji nariai 
ir Pomeranijos distrikte įs
tojo į Partiją 632 darbinin
kai.

Nušovč Darbininką
Hamburg, Vokietija.

j Gruodžio 14 d. darbininkai 
i demonstravo prieš naujus 
! reakcinius Įstatymus. De-
■ monstrantus užpuolė polici
ja ir darbininkas Kari Wi-
■ ttorock, 22 metu amžiaus,z v z

tapo ant vietos nušautas.

Kaliniai Laimėjo Streiką
CAMDEN, N. J. — čio

nai kalėjimo užveizda pa
statė keturis kalinius dirbti

IR KONCERTAS
RENGIA H. L. P. K LIUBAS

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

Hudson, Mass.
Pradžia 6:30 Vai. Vakare

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti 
šį puikų parengimą. štai koki;, 
programą turėsime:

' PRAKALBOS, KONCERTAS
IR ŠOKIAI

Daigios Worcesterio Aido Choras 
vadovystėje Merkienės, dainuos drg. 
Tumanis ir gal M. Paraliūtė. Visi 
iš Worcester, Mass. Taipgi4 bus du
etų, kvartetų, smuiko ir piano sulų 
ir kitokių įvairumų. Atsilankiusieji 

rėsite malonaus pasitenkinimo.
ĮŽANGA 40c Y'PATAI ‘

Visus nuoširdžiai užkviecia
RENGĖJAI

Draugai miesčionys nevers- 
i kit bėdos ant tolumo viens nuo 
• Kito gyvenimo, neverskite bė
dos ant neparankumų susisie- 

, Rimui, prisipažinkite tingėji- 
! me, išlepime—“miesčionišku- 
j me.” Tai ši priežastis ėda 
Į miesto darbininkų veikimą,

Dzūko Vaikas. 
—o—

REZOLIUCIJA Už REVOLIU-i 
CINĘ LIETUVIŲ DARBININ-' 

KŲ JUDĖJIMO VIENYBĘ
A.L.D.L.D. 3-čio Apskričio, j 

laikytoj gruo- ■ 
1931 m., Waterbu-; 

po apsvarstymui i 
reikalų, 

su manymas 
apie lapkričio 15 
konferenciją ir jos 
jei bent .kokie

,, konferencijoj, 
džio 20 d., 
ry, Conn.
Draugijos 
d uotas

buvo pa- 
pakalbčti 

d. masinę 
trūkumus,

randasi.

ruošti visiems kaliniams' vaiSHANGHAI. — Vėl p.ra
j sidėjo agitacija už sugrąži- gį ir dar paskui indus 
nimą diktatoriaus

i Kai-sheko ir buvusio finam I3ct kaliniai prieš
su ministęrio Soong. Mat,: kavo ir privertė

o Į nauji Kdmintango vadai pe
šasi tarpe savęs ir nepasi
dalino valdžios darbais. Tuo 
tarpu Japonijos plėšimai 
MandžuRijoj darosi vis di
desni.

Našlės* Sun Yat-sen pa
reiškimas prieš Komintan- 
go kraugerius padarė dide
lio sujudimo visoj Chinijoj.

j Charkovo—Gruodžio 14 d. 
I įvyko posėdis Visos - Ukrai- 
I nos Centralinio Piki. Komi- 
: teto. Drg. Petrovskis ra- 
i portavo apie pramonės pro- 
; gresą. Jis nurodė, kad bė- 
! gyjė 1931 metų sunkiosios 
Į pramonės gamyba pakilo 
j ant 21 nuo., o maisto ir ki- 
i tu šakų pakilimas' siekė 26.5 
inuoš.
i ‘ ' ■ :

i -------------------------------------------

■ ■ 1 •

Praga.— Čekoslovakijos 
valdžia atėmė iš dviejų’ ko- 

' munistų parlamento narių 
i mandatus ir pasodino juos 
i į kalėjimą ant metų už daly
vavimą bedarbiu demons
tracijoj. Ta demonstraci
ja įvyko dar pereitą Vasarį.

i ___________

i NEW YORK.—Portorikie 
: tis Jiminez nušovė Rožę 
Geli, o paskui pats nusišovė.

i Manoma, jog tragedija iš- 
i tiko delei nelaimingos mei- 
■ lės.

Ant Šių Stočių Galite Gaud 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 

« 1 ■ t •

604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & Noble Streets 
3rd & Noble Streets 
5th & Fairmount 
7th & Green 
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rO 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

LIETUVIS GRAB0R1US
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ i
162 Broadway j

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

Tel.: So. Boston 0304-W ..

JUOZAS KAVALIAUSKAS
i J . ) • j t

Managua.—Valdžios ka
reiviai nužudė penkis Nica- 

Po ' raguos sukilėlius.

Kdnce
RANGIA L.D.S. III APSKRITYS

virtuvę išvalyti, 
tai sustrei 

užveizdą 
i paskirti dar du kaliniu 
ylų plojimui ir virtuvės 
' valymui.

in- 
iš-

SKAITYKIT IR pLaTIN-
KIT “LAISVĘ”

MAINIERIAI Už REVO- 
! LIUCINES UNIJAS

Berlyn.— Neumuehl ka
syklų rinkimuose mainieriai 
balsavo sekamai,: revoliuci- . .. *nių unijų surasas gavo 1,- 
135 balsus, socialdemokratų 
372, krikščioniškos unijos 
289, ir fašistinės tik 183.

p ~——------ ---------
Lietuvos Darbininkų ir K a i m o 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :“BALSAS”

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkij ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tkš 
tuoin pat remia Lietuvos dar
bininkų spatųlą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Raišą.

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams
šešiems
Pavienio num. kaina

. . . . . $1.50 
menesiams . . .80

.05

GRAND ASSEMBLY,
HAVEMEYER IR GRAND STS. BROOKLYN, N. Y.

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

AIDO-LYROS CHORO MERGINŲ SEKSTETAS
' -BUS PUIKI PROGRAMA:
1. Aido-Lyros Choras. 2. Aido-Lyros Choro Merginų Sekstetas. 3. L. Kavaliauskaite. 4. A. Velička. 5. M, 

Paruliui iš Worcester, Mass. 6. V. Dilovas, žymus dainininkas. . J,
Lietuviai Darbininkai! Kaip matote, tai programa bus labai gera ir graži, šį parengimą rengia Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo III Apskritys. Mūsų L.D.S. dar yra tik jaunute organizacija. Šitas parengimas 
yra pirmas parengimas LDS. III Apskričio. Mes kviečiame visus lietuvius darbininkus dalyvauti šiame pa
rengime. Dalyvaudami šiame parengimp, paremsite ir naują pašalpos ir apdraudos triūsų organizaciją.

Lapkričio Laidos
NEW MASSES Jau Gatavas
Tai specialis leidinys apie. 

Sovietų Sąjungą
Daug straipsnių yra žymių 

rašytojų, kaip tai:
Joshua Kvnitz, Louis Lozow- 
ick, Leon Donnen, H. Rosen, 

Burch, Gellert, Cropper, 
Bard ir kitu

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

Jo kaina 15c kopija 
j Prenumerata Metams $1.50

NEW MASSES
G3 VZ., 15th Street

New York City

laisniuotas Graboriufs
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose, 
Užtikrinu, kad mano patarna-| 
vimąs bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. NuliūidL 
rno valandoje, prašau kreiptis* 
prie manęs sekančiu antrašu r 

1439 SOUTH 2ND STREET
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 8136
Keystone — Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą nakti ant trečių lubų, oringam .kambary—35c__
Naujai* perdirbta Rusiškąi-Turkįška Pirtis dabar ąti- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lamintos vantos išsipūtimui veltui! 
MOTERIMS PANI’JlĘLIAIS IR UTARNINKAI S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėriiųa: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys; Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat; RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu. '

29-31 Morrell Si.,- tarpe Cook it Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR

KELRODIS: R. M. T; blevėiteriu; i 'Č ' ' ' “ ‘
B. M. 'T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais

FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y. 
išlipt ant Flushing' Ave. stoties;

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

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

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

Bell Phot'H, Į'oĮ'int

U, rv no ..

\ G Ii A KO R11! S- U N D Ė KT A K E b 
t m tiojn Ir Inbiojli »«/

knpmtų. biorffcVKul gerfianlo
ir, ui 
i.ukite* rwnue »'n. «■ n

k'tųt Mil Vinklu ku>
, u/joa. (j. (jJĮ

1023 M t. Verhbn Street 
PhiladeliihiU, Pa. 1

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi, 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę syętai-. 
nę, tinkamą, ba
liams, teatrams, Ve- ' 

, stuvėms, sporto .pa
rengimams jr t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. .

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik E lira b e Cho, 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.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 8-8720

VIENINTF-LE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. Kili STREET, Near 1st Avenue FEW YORK CITY■ 125

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

Kardymai, lutaiaymai, luitat^mai, luprait elektriką Ir nagnetlcmą, Ir valiavimą, . 
Ir planą automobiliai mpki'nam dleiTOmii ir vakarai! lietuvių ir anglų katboie.

1 Mokytojai! yra žymūi, ekspertai—L. T1CHNIAVICIU3, B. J. VA1TKUNAS if kttl. 
Leidimą (Ltcenee) ir Diplomą gvarantuojnmo už malą ųžmokeatL Mea padeda!^

į. kiekvienam prie pirkimo karo. UžeiraSymaa- 1 mokyklą kiekvieną dieną touo 8 rytą 
iki 8-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vab po pietų. ’ i 

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
'.UIJE. 14th-STREET Near 1st Avdnue NEW

- ; . * '.' i Telophpne, Algonquin 4-4049
YORK CITY
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VIETINES ŽINIOS
Jaunuolių Kostiumų > 
Balius šu Koncertine 
Programa Sekmadienį

.................... r—...........- 11 ■ 1 -■■■■>

Keturi Asmenys Mirtinai
Sužeisti ant B.M.T. Gelžkelio
Platformos

> JU —-Irti —— INI — IMI •*—1111 —to' ——131 —• IUI — u«: —— WU Uil M »£«

KNeužmirškite ir Manęs
Dovanom ar patys sau noreda- | 

daimantus Į 
daiktų 
pigiau

a
|mi pirkti laikrodžius, 

bi ha iš auksinių
1 pas i-na.no

ŠIANDIEN VISI TRAUKITE 
“LAISVES” SVETAINĖN j 
SMAGŲ BALIŲ!

i L.D.S. III APSKRIČIO 
KONCERTAS IR BALIUS

r*r-' i rT’—t

1—

M

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAĮ
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 4 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

I ar i 
| nokite, kad 
j sipirksite.

| JVAIRČS
II RODŽIAI
R

į JAUSTOS

L.D.S. 101 Jaunuolių Kuopa 
rengia kostiumų balių 27 d. 
gruodžio (December), atei
nantį sekmadienį,' “Laisvės” 
svetainėje, kampas Lorimer 
St. ir Ten Eyck St., Brooklyn,

Visi draugai, ruoškitės į 
| Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo III Apskričio parengimą, 
kuris įvyks sausio 3-čią dieną, 
Grand Assembly, Brooklyne, 
kampas Grand ir Havemeyer. riausiai atsižyminčiais kostiū-

4 :30 vai. po piet,
i šis parengimas bus labai ge- žiausią kostiumą, kita už juo- 
j ras. Dainuos d. M. Paruliūtė
; iš Worcester, Mass.; Dilovas,

— — ------  . labai geras dainininkas, Aido
Jis visad daug juokų j gporo Merginų Sekstetas, Ai-

- --- J rusy , Parengimuose. į do Choras>
Šokiam gries keturi smarkus Į Ą Velička ir kiti.

Visos L.D.S. kuopos ir’na- 
i riai turime rengtis dalyvauti

Mes turime 
darbininkus 
parengime, 
parengimą 

skaitlingiausiu parengimu mū
sų

Šiandien yra nedarbo diena 
Daugelis susipratusių darbinin
kų neturėtų kur tinkamai lai
ką praleist, jei ne puiki pra
moga “Laisvės” svetainėj,— 
bus smagus balius su progra
ma. Programoj dalyvaus, tarp fa 
kitko, dar pirmu kartu pas j- 
mus r ūsas harmonistas-komi- Į • 
kas.

muzikantai. Užkandžių bus 
namie pagamintų, skanių ir 
įvairių.

Balių rengia pirma kuopa

Literatūros Draugijos. Todėl 
visų kuopos narių pareiga ne 
tik patiems dalyvauti, bet agi
tuoti ir atsivesti savo draugus 
bei pažįstamus. Neužmirški
te: balius bus šiandien, penk- < 
tadienį, gruodžio 25 d., “Lais
vės” svet. 
vak. Įžanga tik 35c.

Komisija.

Bus duodama trys dovanos 
tiems, kurie bus apsirengę ge-

mais. Viena dovana už gra-

Jungiausi, o trečia už origina- 
liškiausią apsirengimą.

Taipgi bus puiki programa, 
kurią Išpildys Aido-Lyros Cho-

Trečiadienį, smarkiai pra
važiuojant Brighton Beach B. 
M. T. elektrinio gelžkelio ta- 
voriniam vagonui, prikrautam i 
špalų, viena aisikišus špala 
užkliuvo už stulpo; del to su 
dideliu smarkumu išlėkė ant 
platformos Newkirk stotyj 
daugelis kitų špalų, kurios tris j 
moteris ir vieną vaiką, turbūt, 
mirtinai sužeidė;- desėtkai ki
tų žmonių, stovėjusių ant plat
formos, taipgi liko daugiau 
mažiau sužeisti.

ar

L. Kavaliauskaitė, ro Merginų Sę^tetaą . ir keli

šiame parengįme. 
raginti ir kitus 

i dalyvauti šiame 
j Padarykime šį

organizacijos.
L.D.S. III Apskričio
Komitetas. < <

Pradžia 6-tą vai. • Laimėjo Rendų Nupiginimą 
j per Įnamių Streiką

kiti artistai, .kuriuos lietuviška 
publika myli. Bus ir skanių 
užkandžių, kuriuos pagamins 
įgėręs gaspadinės?

Šokiai prasidės apie 5:00 
valandį vakarei: 'Grieš 'pui
kiausia muzika. Programa 
prasidės apie 8:30 vai. vaka
re.

Kviečiame visus dalyvauti ir 
! rengtis navatnais kostiumais, 
nes bus proga laimėt dovaną ir 
smagiai pasišokt prie gabios 
orkestros, kuri grieš visokius 

: šokius.
Kviečia Rengimo Komisija.

a

e
t

nu- i

. LAIK- 
NAU- 

MADOS
PRIEINAMĄ 
KAINA

Ii

lipgi taisau visokius laikrod- | 
ir kitus papuošalų daiktus. | 

i Taigi kreipkitės pas mane, o ašį 
į stengsiuosi pilnai patenkinti. | 
I

I 
9

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

Suėjo 300 Mechanikų, o
Darbą Gavo tik 25

ĮnamiaiNEW YORK. — ;
num. 30 St. Marks Place strei
kavo prieš savininką-; visi

'sakė mokėt už kambarius, kol
, bus jiems nupiginta rendos. _ _ 

sta- i dviejų savaičių savininkas bu- 
jogivo priverstas nupiginti. Bet

isi atsi- Gudrus (Algų Kirtimas 
". po Spaustuvių Pressmanams

A.L.D.LD. 2-ro Apskričio 
Delegatų Atydai!

Draugai ir draugės! Metinė 
Apskričio konferencija įvyks 
šį sekmadienį, 27-tą dieną 
gruodžio, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje', 197 Avė. E, 
kampas E. 19th St, Bayonne, 

i N. J. Pradžia 10-tą vai. ry- 
| te. (

Važiuojant iš b[ew Yorko, 
imkite Hudson Tubes nuo 
Cortland St.; išlipkite ant 
Journal Sq., Jersey City, pa
imdami busą su užrašu “To 
Bayonne,” ir išlipkite ant 19th 
St., ir eikite į East pusę, o ten 
rasite svetainę. Pribūkite lai
ku, kad konferencija galėtų į 
prasidėt paskirtu laiku.

MEDICINOS DAKTARAS.
į B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
i Tarne 12 ir 13 gatvių

■ GYDAU:' įtRAUJO1 IR LYJINlŲ
< ‘ ORG^ANŲ] LIGAS
Vftlnndos, popi^tarhos 4ienomi« >nao 11 , .... . Jk| 

iki

NEW YORK. — Namų 
tymo darbininkai išgirdo, 
Metropolitan Life Insurance i jis užsispyrė išmesti Šapirienę, Į Darbo
Kompanija stato naują didelį kaipo vadovę streiko del rendų 
namą. Tuojaus susirinko 300 ' numušimo. Tuomet visi kiti 
bedarbių mechanikų. Iš jų Į randauninkai užprotestavo ir 
darban buvo paimta tik 25. ; pagrūmojo išnaujo streikuoti.

Per paskutinius dvejus me- Nors savininkas buvo jau ir iš 
tus, iš priežasties krizio, dau- teismo išgavęs įsakymą, kad 
gybė darbininkų, tarnautojų ir šapirienė į 10 dienų iššikraus- 
kt., negalėjo toliaus mokėt Jtytų, tačiaus liko prispirtas 
kompanijai savo apsidraudi-1 priimti nupigintą Šąpirienės 
mo mokesčių; todėl tapo iš- j rendą ir palikti ją toliau gy- 
braukti. Tuo būdu kompani-, venti. 
jai liko apie du bilionai do- j 
lerių pinigų, kuriuos tie žmo
nės buvo pirmiau įmokėję, Ųž 
tuos pinigus kompanija ketina 
statydintis dar keletą kitų na
mų.

Korn. Sekcijos Pasitikimas

Gruodžio 31 d., vakare, Ko-

MIRTYS - LAIDOTUVĖS

Nellie Powjer, 24 metų, 497 
New Jersey Ave., mirė gruo
džio 20 d., palaidota gruo
džio 23 d., šv. Jono kapinėse.

NEW YORK.—Kova už ap- 
draudos įstatymą bedarbiams i

’ ” aigė su alkanųjų mar- M «« .. 
į Washingtona. Ta ko- NailJIJ IViety

Bet i

Kova už Bedarbių Reikalus 
ir Daily Workeris

Tai ką reiškia darbininkiš
ka įnamių1 vienybė. Įnamiai 
turi organizuotis į namų ; ir 
blokų komitetus ir ręikalauti 
nupiginimo J rendų ; • taipgi ne
leisti savininkams mėtyt nega
linčius užsimoket' bedarbius į 
gatvę. Namui gi ir blokų ko
mitetai turi siųsti savo atsto
vus į artimiausią vietinę Be
darbių Tarybą; f . - ■ ■

neužsibaigė su alkanųjų mar 
savim u į 
va tik rimtai prasidėjo, 
daugybė bedarbių ir dirban
čiųjų dar nėra reikiamai suin
teresuoti ir įtraukti į kovą už 
tuojautinę pašalpą visiems be
darbiams ir už socialės ap- 
draudos įstatymą. Ko, bū
tent reikalaujama šiame suma
nyme, turi būt kuo plačiausiai 
paskleista tarp milionų bedar
bių ir dirbančiųjų; taipgi turi 
būt išjudinta didžiosios darbo 
žmonių ir bedarbių masės į vi
suotinas demonstracijas ištiso
je šalyje vasario 4 d.

To visai negalima būtų tin-: sitinkant naujus metus sykiu 
karnai padaryti, kad ne Daily: su draugais partijiečiais toje 
Workeris, centralinis Komuni- smagioje pramogoje.
gtų Partijos organas. Sausio---------------------—
“Ūma Artinasi. Negrų Jaunuolių
po \dienraščio, aštuonių metų | Apeliacijos Teismas •' 
sukaktuvės, Bronx Coliseum: '
svetainėje; Toje iškilmėje pnL i NEW YORK. — Tarptauti- 
valo būt visi darbininkai • ir Į nis Darbininkų Apsigynimas 
darbininkės, tuo bųdu pare- ■ šatikia masinį protesto mitin- 
miant Danty Workerį- medžią-, ^a šiandien vakare,/prieš .mir? 
giniai ir dvasiniai.

Apart žymiausių kalbėtojų, I tjems negrams Scottsboro jau- 
dainuos didysis Tarptautinis1 ’• j •. '*
Choras; bus raudonieji, šoki
kai, darbininkų perstatomi re
voliuciniai vaizdai ir t. t. Įžan
ga prie durų 35 centai; o gau
nant veltui tam tikrus kupo- 
nukus. išanksto, tekainuos tik
tąjį 25 'Centai. - t < z

turės balių su šokiais ir šiaip 
margumynais.; D a r b ininkų 
Kliube, 795 Flushing Ave., 
Brooklyne. Sekcija yra svar
biausias vietinis vadas bedar
bių ir dirbančiųjų kovų. Tatai 
supranta dauguma lietuvių 
darbininkų; bet savo suprati
mą jie turi paversti į šiokį to- 

! kį veiksmą, ir parodyt komu- 
' nistų sekcijai savo pritarimą, 
i dalyvaujant josios baliuje, pa-

NEW YORK. — Amerikos 
Federacijos spaustuv- 

ninkų-pressmanų unija skaitė
si “nepriklausomiausia” ir 
“nepaliečiama”; ir presmanai 
gaudavo didokas algas, paly
ginus su kitais darbininkais. 
Bet dabar prasideda staigus 
uždarbių kapojimas ir jiems. 
Taip antai, 51-me lokale 
streiklaužiška Berry-Conway 
šąika pravarė bosų “labdarin
gą” reikalavimą, kad visi 
prėssmanai, dirbantieji po tris 
dienas į savaitę ar daugiau, 
n U si m uš tų 15 - procentų algų; 
taip susidarytų . fondas, iš ku
rio bdsai ’samdytųsi . bedarbius 
pressmahtis ne daugiau, kaip 
trejetui dienų 'per savaitę; o 
šiėms phštaridsįėms būtų mo- 
Itam'a, p.'o $2.75 Į dieną, nors 
jie dar ir skaitėsi unijislais.

Federaciniai vadai sutiko su 
tuo darbdavių sumanymu ir 

'užkorė jį nariams. Jis gi reišę. 
kia tuojaus tiesioginį uždarbių 
numušimą dirbantiems, o pas
kui dar didesnį algų kapojimą 
su pagėlba bedarbių, ku
riems bus mokama tik apie I 
ketvirtadalis reguliarės buvu-1 
sios pressmanų 'algos.

Be to, unijos vadai atsisakė 
nuo pirmiaus bosų žadėto do
lerio pridėjimo ir nuo 50 cen
tų extra mokesčio už viršlaikio 
valandą. Dar daugiau. Jie 
paskyrė balandžio mėnesį pa
sitarimą “darbininkų atstovų” 
(savęs pačių) su samdytojais, 
kad galima būtų geriau su
tvarkyti uždarbius. . . Tatai 
gi vėl reiškia naują pressma
nams algų kirtimą.

Kitokios išeities ir pressma
nams nėra, kaip stoti į kairią
ją, komunistų vadovaujamą 
uniją, priklausančią prie revo
liucinės Darbo Unijų Vienybės 

i Lygos, i

Komunistų Pasisekimai
Ko-Berlyn.—Vokietijos 

munistų Partijos organiza
cija Saksonijoj per vieną 
ppalių mėnesį gavo 2,462 
paujus narius. Iš jų tarpo 
du šimtai yra buvę nariais 
Socialdemokratų Partijos.

IŠRANDAVOJIMA1
TQNAS ANGLIŲ DYKAI!
Pasirandavoja 4 dideli kambariai, 

po No. 29 Stagg- St., Rąnda $17.00 
ir daugiau. Taipgi po No. 142 Mąu- 
jer St., arti Graham Ave. Stymų 
apšiklomtiih apartmente, randa-' $28. 
00, 152 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

,303^-306
PASIRANDAVOJĄ, fornišiuotas kam

barys, apšildomas,, didelis, tinka 2 
ypatom, randa būtų po $7 į mėnesį. 

Į Kitas mažesnis kambarys, irgi ap- 
i šildytas $7 į mėnesį. IG. SVILAI- 
NIS, 327 Tl’outhian Avė., vienas blo- 

N. Y.
............... . . (300-306)

• kas nuo paękp*. Ridgewood,
' . ..r* •* . > (

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
156 W. Lit h St., Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakarė1 

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

Uršulė Burke (buvusi Vin
co KriąuČiūno žmona) 44 me
tų, ttiitS‘gruodžio Ž2 d. Kū
nas pašarvotas pas graborių 
Garšvą. Bus palaidota, gruo
džio 26 /d. Alyvį kalno kapL 
nėse. / j į I U

Laidotuvių’ apeigomis rūpi
nasi <graborius J/ Garšva.

; gą šiandien vakare,Apries |mir,v 
I ties, nuęsprendį, išclubtą nekal-, 

nuoliams. Mitingas įvyks Am
bassador svetainėje, Cjare-. 
rpont Parkway ir , 3rd . A ve., 
Bronxe. . , . .

Sausio 18 d. Alabamos ape
liacijos . teismas, svarstis pa
duotą reikalavimą—panaikint 
mirties bausmę ir visiškai pa- 
liuosuot devynis jaunus neg
rus Scottsboro darbininkus. 
Taigi nedaug belieka laiko iki 
apeliacijos teismui; ir turi būt. 
daroma didžiausias masinis 
darbininkų spaudimas, kad 
paveikt į teismo ponus ir pri
verst juos pąliupsuot minimas 
aukas kapitalistinio suokalbio. 
Visi, todėl, darbininkai ir be
darbiai privalo važiuot šian
dien į tą protesto mitiną, kur 
kalbės drg. J. Louis Engdahl, 
centralinis ėęiretorius , Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo ir kiti ‘baltfeji ir liegrai 
kalbėtojai.........................

$50,000 Graftas iš Vokiečių 
Laivų Kompanijos

; , NEW YORK.—\v. H.'Hick- 
inĄ nesenai išrinktas pirminin
kas, ' Nacionalio Demokratų 
Kliubo paėmė^ kaipų advoka
tas, $50,00Q iš vpkięcių North 
German Lloyd laivų kompani
jos, ,kad “išsistorojo” iš mies
to parsajndymą .vienos , įplau
koj tąį kompanijai devyhiemj 
metams. , Po trijų savaičių 
$45,00,0 iš tos sumos ji j atgal 
ištraukė iš banko, kur buvo 
pasidėjęs. Yra supratimas, 
kad šiais desėtkais tūkstančių 
jis pasidalino su kitais augš- 
tais demokratų politikieriais. 
Kompanijai gj buvę išrokavi- 
mas juos .taip papirkti, kad 
daug pigiau, negu buvo verta, 
gaut pasisamdyt minimą prie-, 
plauką. - Tie1 dalybai ‘aikštėn 
dabar iškilo., gęąbury tyrinėji
mo komisijoj. Su tuom yra 
surišamą .ir tūli iąrtiitii majoro 
Walkerid' draugai;

JONAS STOKES
, Fotografas;-

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

ryto iki i no nietų- Vakarais nue 5 
vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto

2 vai. no pietų. 1 »
Tclef. AŲGANČUIN 4-8294 '

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedelioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su \-ray 
patinusias gyslas Jčirškjnimais

ir

t

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų

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.

, , _ f i
šiuomi ’ pranešu saVo kostume-; 

riams, kad perkėliau savo studiją 
paųjon ’ vietoj, i 
po numeriu. 
512j Marion Stl t 
kam p. Broacbj 
way, Chauncey* 
Street stotifc’ 
Brooklyn; N. *Y.' 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Greenpoint 9-2310

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAUDOTUVIŲ DIRKKTOItirJS

ISh&ixamuoja ir laidoja numlrnslo* 
ant visokių kapinią; parnamdo au
tomobilius ir karietas veselijomfi, 
krikStynoms ir pasivažinėjimams.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”

Tele>hone, Itagg !-44tt

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marey Avenue) 

' ’ BROOKLYN, N.'Y. '

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų Ii- 
ęas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus bd& 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. no pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.. , . ,

Gerbiami Gerų Cigarų' 
Mylėtojai! . ' ' x

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

-Naujoki] Cigarų

231 Bedford Avenue
• BROOKLYN,-N. Y-i

A ■6
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Petras Naujokas
Savininkas

Kainos po 
10c ir 15e

JONO ARBA
PETRO

Tai

LIETUVIŲ 
išdirbystes

CIGARAI

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

t
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
Broadway,

Brooklyn, N. Y.
3GJ

Mjf Iki Ft V 9 f MMNOTARY 
PUBLIC

LWflj INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G RA B O R I U S

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS -DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSŲ, RAŠTINI* ATDARA DIENA^ IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGĄ. , .

TEL. STAGG 
2-5043 ’

OJ

T

S
o

77

.°:

jį

S

T

5
o

FŲ
■71°

I * ; ♦ ■: . 1 ’ > b I f

'. DĖKĄ-VOJU PACIENTAMS ,
! • • ' f ‘ l ~ • ’• I • t • .

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
mahęsldel riianb profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praęity-je ir aš pasižadu taip pat ateityje patajrnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus. * ;

! DR H. MEWLQWlTZi > -
2220 AVENUE J ’ BROOKLYN, N. t

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

Telefonas, Midwood 8-6261 .
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Geriausia Studi/a lirooklune. Ateikit Persitikrinti

MOT, LAUKUS, Fotografas
4

214 Bedford Ave., Brooklyn

or i 

■■

|| VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių > Cheųiikalų
, f 't f > ** * * ■ C -ft *

Šiais raistais neužtranJda papročio k atliuosuoja vidurius, ir pa- L 
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimui Nereikia viHnt,. o tik II 
sumalšyt su vandeniu, ir. .užgert einant gult.. Visiškai .nekenks- “ 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip k suaugu- f* 
siems. Kaina ....................... (JOe., per paštą «5c. /

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė.
’ * l • * • ’

Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- • * t .•
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa-

« ’ ! 1 r i
kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA

Kiekvieną

229 Brooklyn, N. Y.
Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514 

17» m < i j 11 j |

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės ‘

likirpkit i| skelbimą ir prisiąakit karta su atsakymo.




