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KRISLAI
Siunčia į Sovietų Sąjungą.
Jaunieji Bolševikai.
Amžinas Nusišpicavimas.
Da apie “Kalendorių”.

Rašo Komunistas.

Pirmai Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Worker*’ Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedeldienin

Darbininkai Vuų šalių, ' 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
PasauH!

Hearsto laikraščių stambus 
šulas Brisbane sako, kad “Ru
sija yra keista šalis, nes joje 
nėra bedarbių.” Jis pataria 
amerikonams, kad iš tūkstan
čių savo visokių komisijų jie 
nors vieną pasiųstų į Sovietų 
Sąjungą, idant atrasti, kaip 
Sovietų Sąjunga galėjo panai
kinti bedarbę.

Nereikia jokios komisijos tos 
“paslapties” atradimui. Komu
nistai galime tai lengvai paaiš
kinti. S. Sąjungoj išnyko bedar
bė todėl, kad ten darbininkai ir 
valstiečiai atsikratė nuo para
zitų ir visas darbo įmones pa- 1 

• ėmė į savo rankas. Jų valdžia, 
jų fabrikai, jų geležinkeliai, jų 
viskas. Tai vienatinis kelias 
panaikinimui bedarbės ant visa
dos.

Maskvos “Pravda” praneša, | 
kad šiuo tarpu Sovietų Sąjun-; 
gos Jaunųjų Komunistų Lyga i 
turi penkis milionus narių. ' 
Dienraštis su pasididžiavimu) 
pareiškia: “Tokios masinės jau-' 
nuolių organizacijos nepažįsta 
ir negali pažinti jokia kapitalis
tinė šalis.”

Iš tiesų didelė armija jaunų 
kovotojų. Prie Lygos priklau
so jaunuoliai tarpe 11 ir 23 me
tų amžiaus. Vadinasi, jauniau-

Komunistų “Daily 
Workerio” Sukaktuvės

NEW YORK. —Komu
nistu “D. Workerio” aš- 
tuonių metų sukaktuvėms 
paminėt* rengiamas masi
nis mitingas-koncertas at
einantį sekmadienį, sau
sio 3 d., Bronx Coliseu- 
me. Tai svarbios sukak
tuvės. Priešai skelbė, kad 
“Daily Workeris” neišgy
vuos nė metų laiko, o bet
gi išgyvavo aštuonis m. 
ir ketina gyvuoti. Did
žiojo N. Yorko darbinin
kai susirinks pasveikinti 
ir paremti savo kovingą 
klasių kovos organą.

Automobilių Gamyba

; CHINIJOS KOMUNISTAI PLIEKIA VAI- I T.D.A. Laimėjimas

DŽIUS SPĖKAS; DEVYNI NANKINGO 
ARMIJOS REGIMENTAI SUKILO

SHANGHAI. — Su did-' monistines spėkos jau kon-
jžiausia baime Kuomintango troliuoja 60 pavietų. Visoj j 
i v aidžia gauna žinias iš Ki-. provįncijoj tėra 70 pavietų.) 
iangsi ir Hupeh provincijų * . . .: _
apie laimėjimus komunistu, j Raudonosios Armijos spe-

kos, toliau sako pranešimas, 
jau baigia apsupti didmies
čius Hankow ir Wuchang.

Pačiam Shanghajuj eina 
jangsi provincijoj net devyni smarkus darbininkų bruzdė- 
valdžios regimentai sukilo jimas. Šiuo tarpi? sustrei- 
ir perėjo Raudonosios Ar- kavo 11,500 transportacijos 
m i jos pusėn.

O Hupeh provincijoj ko- i kovingo pobūdžio.

Pranešama, kad Raudonoji 
i Armija iš pietinės dalies Ki- 
angsi provincijos traukia 

Į linkui Nanchang. Gi Ki-

darbininkų. Streikai yra

SŽHOOVERIO VALDŽIA KAPITALISTAM
si lygiečiai yra gimę jau po re- i gaminta Amerikoje 68,867 
VO11UC1JOS. Juos išauklėjo n- iš-1 automobiliai 
mokino naujoji tvarka.

Sovietų Sąjungos Jaunųjų 
Komunistij Lygos augimas ei
na smarkiai. Tik vienais 1931 
metais jos nariti skaičius pasi- 
dvigubino.

_______  , arba virš 11 I__________ 7
(tūkstančių mažiau, kaip 
spalių mėnesį. Gi per tą pa
tį mėnesį 1930 metais buvo 

i padaryta 136,754 mašinos.

a

Del Scottsboro Jaunuolių
MONTGOMERY, ALA. 

—Alabama valstijos pro
kuroras Knight turėjo 
pripažinti T.D.A. advoka
tus, kaipo vienatinius tei
sėtus atstovus . nuteistu 
mirtin devynių Scottsbo
ro jaunuolių. Negrai bur
žujai stengėsi pastatyti 
savo pardavingus advoka
tus. Bet patys jaunuo
liai ir jų tėvai “pasirašė 
pareiškimą ir pridavė val
stijos prokurorui, jog jie 
pasitiki tiktai Tarptauti
nio Darbininkų Apsigyni
mo atstovams.

Jaunuolių a p e 1 i acijos 
svarstymas įvyks sausio 
21 d.

BEDARBIU TARYBOS SIUNČIA ATSTO- 
VUS WASHINGTON AN KOVOT 

Už APDRAUDĘ
Jungtinių Valstijų sena

tas sudarė komisiją, kuri 
svarstysianti įvairius pasiū- 

llymus delei bedarbių ap-
draudos. Į komisiją įeina 
(senatorial La Follette,
i Wheeler, Cutting ir Hat- 
i field. Komisija paskelbė,
I būk ji leisianti įvairių pa-
siūlymų atstovams kalbėti. tų teigę bedarbių ^stovams

Pasinaudodamas ta pro- ■ perstatyti dvylikos milionų 
jga, Bedarių Tarybų Nacio- .• bedarbių reikalavimus. .

nalis Komitetas, kuris vado
vavo Alkanųjų Maršayimūi, 
davė senato komisijai tele
gramą pranešdamas, 7 kad 
bedarbiai siunčia savo ats
tovus, kurie gins Alkanųjų 
Maršavimo priimtą bedar
bių apdraudos bilių. Komi
tetas telegramoj reikalauja, 
kad senato komisija suteik-

DOVANOJO MILIŪNUS DOLERIU
WASHINGTON. — Hoo-1 buržuazijai, 

verio plėšikiška valdžia ne-[

Pasikorė Didelė Patriotė
WEiST NEW BRIGH- j 

TON, S. I.—Pasikorė ponia, 
Tracy, 1

SVARBUS PARENGIMAS L.D.S. 3-čio 
APSKRIČIO BROOKLYNE SAUSIO 3D;

_Iaomviv puma, BROOKLYN. — Lietuvių]L.D.S. priešai — dešinieji 
turtinga patriotė, i’Darbin. Susivienijimo Tre- oportunistai, kurie pradėjo

> ■Darbininkų klasė turijpa- Moįerų Krikščioniu Draugi- čias Apskritys rengia kon- suirutę sėti iš vidaus.
nustoja tyčiotis iš dvylikos'daryti galą šitiems valdžios, • vajovg |r veįkčia Ame- certą sausio 3 d., ateinantįikaip L.D.S. nugalėjo fašis

Tankiai perskaitau Lietuvos 
liaudininkui organą “Lietuvos 
Žinias”. Kitą taip nublukusį 
laikraštį vargu surastum. Taip 
tie liaudininkai nusišpicavo be
silaižydami prie Smetonos, jog 

pie tik visų dantij neteko, bet 
.^liežuvį amžįnai nudildė. Liau-

D. W.” Vajuje Lenkty
nės tarpe N. Y. ir

Chicagos
Kom. Partijos organo “D. 

” vajus už nau-

milionų bedarbių ir jų šei- i žygiams. ’ 
mynų. Paskendusiems tur-1 jeigu bedarbiai organizuosis 
tuose kapitalistams jinai au-; į bedarbių tarybas, clirban- 
koja milionus, o bedarbiams' tieji stos į revoliucines lini
nei cento. Štai vėl Wash-i jas ir Komunistų Partiją. Į 
ingtono valdžią paaukoja j Tiktai galingas organizuo-l 
turčiams $69,476,930, sugrą-' tas proletariato kumštis : 
žindama jiems “perimtus” I privers valdžią rūpintis ai-; 
taksus. Tai valdžios auka i kanais bedarbiais. • , - .

O galą padarys, rįkos Revoliucijos' Dukterų i sekmadienį. Tai bus pa-jtus ir socialfašistus, taip in 
..... . organizacijoj. Pasikorė sa- ■ rengimas Didžiojo New Yor pruseikinius demoralizato-

vo stubos skiepe ant štimi-: ko ir New Jersey kuopų, ku- rius nugalės, 
nės paipos. i idos priklauso prie Trečio

dininkai nebeturi linijos, skir- Workerio 
tingos nuo Smetonos linijos. Su i jus skaitytojus pradeda įsi- 
fašistais jie lenktyniuojasi savoj, 
“patriotizmu”. O bjauriausius Į ‘ 
melus prieš Sovietų Sąjungą 
“Liet, žinios” visuomet p<i 
svarbiausion vieton.

Itriktas iššaukė į lenktynes 
ideda 1 Chicagos distriktą. O Chi- 

! cagos distriktas iššaukimą 
priėmė. N. Y. distriktas 

“Laisvės” administracija sa-1 675 naujus meti
ko, kad “Darbininkų Kalendo-1 nius skaitytojus, o iChica- 
rius 1932 Metams” eina gerai., gos 775. 
Iš kolonijų draugai ] 
kad “Kalendorius” parduoti Ja-! nizuoti po 25 grupes “Dal
bai lengva. O visgi reikia pa-1 lv Workerio’’rėmėju, 
sakyti, kad daugelio kolonijų ■ ‘ 
draugai nepasirūpino užsisakyt I 
“Kalendoriaus” del p..--- ----- , . . . .
Kitur užsakyta labai mažai ir 1 lietuviai komunistai, 
jau išparduota. Į ly Workeris” y""

h!’:" JAPONIJA UŽGROBĖ KETURIS NAU 
JUS MIESTUS MANDŽŪRIJOJ

piiKidiibU pne i iečių - §ig Trečį() Apskričio pa.

■ .4- * > * k?n,j j rengimas ruošiamas stipri-
, certo programą ‘Laisves nim«; visog L D s £ni. 
i skaitytojai ras pranesimuo- Svarb kad vi s

J sę.j Čią svarbu atkreiptu J
■ lietuvių darbininkų ir dar-

i LENINGRADAS. — Lai- i bininkių dome į pačią svar- 
! vų budavojimp fabrikai “Bal bą šio parengimo.
jtiski” ir Severnij? jau pra-

Sovietų Sąjungoj

Jaunas L.D.S. jau išaugo 
!dėjo budavoti laivus su pa- į didelę; savitarpinio susi- 
! gelba elektros jungdami me- šelpimo organizaciją. Ne- 
■ talą, tai yra, nenaudoja ni- žiūrint fašistų ir socialfa-

---------------- tu. Mokslinė komisija pa-
TOKYO. — Gautas pra-j didelių kruvinų mūšių. Šia- darius bandymus, kaid taip 

nešimas, kad pietinis ir šiau t me mieste Chinijos armija pabudavoti L.i. ’ * 
Be-to, kiekvienas vinis Japonijos kariuomenės 1 siekia 35,000 kareivių. Pra- bartus tvirtesni 

praneša, ‘ distriktas pasižada suorga- frontai Mandžurijoj prade-! nešimai iš Mukdeno sako, ~ y [ _ 
•I..AI. In- „„ or. „ „ «r>o; traukti linkui Chinchow. | kad chinai pasiryžę geruoju tesnis laivu “pabudavojimas^

Tame maršavime japonai j miesto neduoti. Apart re- > g: būda pirmiausiai panau- 
Šitose distnktų.lenktyne- paėmė keturis Chinijos guliarės chinų armijos, ties|dojo vokiečiai pabudavoji- 

platinimo, j s.ex tu .ų uoliai^ dalyvauti miestus ir užgrobė milžiniš-1 Chinchow esama dar 30,-;muj dabartinių savo karo 
1 “Dai- ką teritoriją. i 000 partizanų. Vadinasi,! ]aįvu

yra visų bol- • - 1 1 ---- i—i
S ševikų ir jų simpatikų orga-1 ................. . . ___

“Kalendoriaus” platinimas jnas- Visur reikia pasidar-i _ • n •! 1
reikia paskubinti. Vėliau bus, buoti delei gavimo naujų rinkliai 1 aSldarOaVO 

/sunkiau parduoti. O dabar su- ’ skaitytojų.
sirinkimų ir parengimų visur i __________
tiršta. Mūsų literatūros agen-' - . .. iii
tams graži rugiapjūtė, šiuo į frederaClJOS LOKSlaS 
laiku pardavinėjimas
doriaus” turi būti pirmoj vie-, - - ■
toj. Didelė .knyga—virš 
puslapių, o parsiduoda už 

,* centas. -1.

dar 30,-! 
i 000 partizanų. Vadinasi,! 

Ties Chinchow laukiama I susidaro galinga spėka.

i del Komunistų Partijos šaukimas į J. V. Darb

^a'e"jUž Bedarbių Apdraudą
200! ' --- -

ATLANTIC CITY, N.

Drg. V. G., Wilkes Barre) 
apielinkės vajininkas, rašo 
Komunistų Partijos Lietu-

I \
Lietuviai Mainieriai

. • .. . • vių Centro Biurui
Federacijos unijos valgyklų 
darbininkų lokalas pasmer- “Brangūs Draugai
UCLA AVAAUlVAk? C V A L A Vz X i • — .

kė Federacijos p^arclavingus Ka*P a* buvau pasižadėjęs 
Trnrliin i it ya O o i o n !//•» Dnrlnt* I an nv<ro 11 i nini i Ii n m 11 n ictii

laivai keturis 
, o tas su- 

taupina daug metalo ir grei

LENINGRADAS. — Oso- 
Cninijos Soviety Atsi- aviachum pradėjo darbą, 

kad išbudavoti orinį balio
ną, kuris galės iškilti 15 ki
lometrų į orą. Jame bus 
lakūnas ir mokslininkas, 
kurie su pagelba įvairių į- 
rankių išanalizuos, koks yra 
•oras tokioje augštumpje, 
elektros kiekį ir. t.t Į orą 
balionas iškils 1932‘metais.

“Daily Workeris” talpina 
Chinijos Sovietų Kongreso 

i atsišaukimą į Jungt. Valsti
jų darbininkus. Atsišauki- 

i me sakoma, kad Kuomintan 
_  go valdžios trys kampanijos 

sunaikinti komunizmą nepa- 
l vyko.. . , . . v -r i • ir • 4. i vj— Raudonasis frontas! SMOLENSK. — Paleista

Stoia i Kom Partiia 7-l'USA11^I!?S1Lken-r;BYa?!p“w^?ZXtLinOinil,vl?f>fA.^!Chinij0j nuolatos ausa- So-'lSarbaM du 'fabrikai' gamini-' , bių Ąpdiaudos Bihų, kurj, I aituos tą i j , to.b :vietų kongresas suorgani-Imtii plytų. 'Vienas iš jų’į- __ »___  vvvMrvmrv Mnnmnnlw A llrn vmi m I Iriu* (TVVPnil ifll GflVn ni’1. : - -- - _ P- . i X .«/ 4 t
WILKES BARRE.— Lie

tuvių komunistų biuro se
kretorius praneša, kad Ply- 
mouthe į Komunistų Parti
ją įstojo vienuolika lietuvių 
darbininkų, o šeši jaunuo-

i liai įsirašė į Jaunųjų Komu- Italijos kolonijoj Libya pa-

priėmė Nacionalis Alkanųjų Į kur aš gyvenu, tai. savo pfi-j 
Maršavimas. ’ žadą dabar išpildžiaų. Peh-

jki draugai jau išpildę apli
kacijas ir užsimokėjo po 60 
centų.”

Tai puikus pavyzdis vi
siems klasiniai 1 sąmonin
giems darbininkams. Iki

Italai Paskerdė . , 
1,737 Afrikiečius .. ■ •

BENGASI, AFRIKA. —
e # _ e v « -i 1 *1 VII** R J AI I I 1 & ■ Os AJlVJLnistų Lygą. Tai puikus at- vergti žmones buvo sukilę šioI patg buvo tik arti-
,. , . , . . x . TJ 'mas Komunistų* Partijos

paskelbė Komunistų, ta labai plataus ir Italijos sjmpatikas. Bet jis įsitiki- 
no, kad nebegalima ilgiau 

Jis davė

\ sakymas oportunistams, ku- i prieš valdžią. Sukilimo bū- 
, rie 1 ‘ .... .....

Partijai karą ir bando ją vi- kariuomenė susikirtimuose 
saip diskredituoti lietuvių paskerdė 1,737, afrikiečius. stovėti^nuošalFai

I darbininkų akyse. . Italų žuvę tik 135 kareiviai, ^odį, kad jis pasidarbuos del
gavimo naujų narių Komu
nistų Partijai ir savo priža
dą išpildė. Mes kviečiame 
visus tiktus kovotojus, visus 
artimus Komunistų 1 Parti
jos simpatikus pasekti d; G. 
pėdomis. > ’ • < i

Trys Žmonės Užsimušė
GREENWOOD, S. C. — 

./PORT WASHINGTON,' Gruodžio 28 d. automobilio 
lib. I.—Subankrutavo Bank I nelaimėj užsimušė trys žmo 
jS-f Homestead, ■ nunešdamas nės, o kiti keturi sunkiai su- 
’ ^2,100,000 depositųj 1 sižeide.

Užsidarė Senas Bankas

Komunistų* Partijos

j zavo ' laikiną -Sov.į valdžią, 
i Eina stiprinimas; Raudono
sios Armijos. ; ' ■ ■ . .

Sov. atsišaukimas mums 
primena, kad: Amerikos im
perialistai padeda Japonijai 
plėšti Mandžuriją ur ruošti 
karą prieš Sovietų i Sąjun
gą. Chinijos draugai šau- 
Ida Amerikos proletariatą į 
kovą už gynimą Sovietų Są
jungos ir Chinijos revoliuci
jos. _________

Išsiliejo Upė ■ •
GLENDORA, MISS. — 

Gruo. 28 d. ties šiuo miestu 
išgriuvo Tallahatchie upės 
krantas ir vanduo užliejo 
75,000 akrų žemės plotą vi
soj apielinkej. 1 r i

nietuš laiko' šutėiks 28,000,- 
000 plytų * d antras 23,000,- 
000 ir 36,000 tonų tain tik
rų iiulkių, kurias sudrėki
nus naudoja užpylimui ’tar
pų tarpe plytų namus ‘ bū
davo jant. Ten ipat pradė
tas budavoti ir trečias ply
tų fabrikas, kuris į. metus 
laiko suteiks 28,000,000 ply
tų. Ši teritorija labai tur
tinga medžiaga del plytų 
gaminimo, o dabar SSRS, 
didelis ju pareikalavimas.

I f 
Dnepropetrovsk.—Už 130 

dienų jau bus baigta buda
voti ir įrengti didžiausią pa 
šaulyje hidro-elektros gami
nimo stotis “Dneprostojus.” 
Ji turės 800,000 arklių arba

šios apielinkės klasiniai są
moningi darbininkai jį pa-'"^ 
rėmtų. Ypatingai L.D.S. 
kuopos privalo smarkiausiai 
darbuotis delei šio koncer
to. ' .

Koncertas įvyks didžiojoj 
New Grand Assembly sve-; 
tainėj, kampas Grand ir.Ha-‘

* St., BrooklyneLdf 
ja. Dabar ' atsirado nauji i Įžanga tik 75 centai ypataL -

šistų puolimų, 'Susivieniji
mas nugalėjo kliūtis viena 
po kitos ir nuolatos stiprė-' vemeyer

Garsiakalbių Judžių 
Skaičius Auga

Francija Skolina 
Pinigus Rumunijai

MASKVA. — Šiandien 
Maskvoje yra 20 garsiakal
bių judžiu. Jų skaičius nuo
latos auga. Iš tų 20, bė
gyje paskutinių trijų mėne
sių atsidarė septyniolika.

Pardavikas Gandhi
Vėl Apgaudinėja ;

BOMBAY, INDIA. — Su- 
grįžo pardavikas Gandhi. 
Vieni indusai pasitiko jį iš
skėstomis rankomis, o kiti 
sir didžiausiu pasipiktinimu. 
Pats Gandhi vėl gieda, kad

BUCHAREST. — Rumu
nijos valdžia gavo iš Fran- 
cijos 250,000,000 frankų pa
skolą. Tai Francijos impe
rialistų žygis delei apgink
lavimo Rumunijos prięš So
vietų Sąjungą. Rumunija 
yra Lenkijos talkininke.-k.

Pirmas Dangaraižis
Sovietų Sąjungos Sostinėj '

MASKVĄ.; J— Prą^žicįje 
.. • , . " . >1932 metu čia bus pradėtas

kia1 nesipriešinimą Anglijos 
plėšikams. 1

Šerifas-Vagis
HARTFORD CITY, IND. 

—Tapo suareštuotas pavie
to šerifas ir kaltinamas pri
klausyme prie plėšikų gen- 
gės.. ■ Paleistas po $1,000 
kaucijos.

555,000 kilovatų pajėgų. 
Greta stoties baigiamas bu- 
davoti įvairių fabrikų kom- 
binatas; Iš šios elektros 
stoties pajėga bus panaudo
ta tuose fabrikuose, o liku
si dalis ant šimtų mylių ap-i 
linkui apšvietimui miestų ir 
sodžių. i

ris vadinsis “Knygų Išleis* 
tuvė.” Tai pirmas toks au- 
gštas namas visoj Soyietų 
Sąjungoje. Apart knygų 
išleistuvių, šiame name dar 
bus įsteigtas didžiausias So
vietų Sąjungoj knygynas. Į

Rubsiuvių Unijos Sukaktuvės -

NEW YORK. N. Y. — 
Adatos Amatų Darbininkų 
Industrinė Unija rengia pa* 
minėjimą savo trijų metų 
sukaktuvių sausio 1 d., Cen
tral Opera House, vakare.- 
Kalbės dd. Fostėris, Gold ir 
Maude White. Apart pra- 
kalbų, bus duodama re volių- 
cine dailės programa. ‘qg 
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Jie tik Proletarinės 
Revoliucijos Bijo 

; Vokietijoj 
4

New York “Times” gruo
džio 27 d., rašydamas apie 
raportą kapitalistų eksper
tų,* kurie tyrinėjo Vokieti
jos karo skolų klausimą ir 

I padarė išvedimą, kad ji da- 
I bar negali skolų mokėti, są- 
■ryšyj' su politine padėtim 

Išimčių. Oportunistai, re-1Vokietijoj sako: 
iformistai ir reakcinių uni- 
'jų darbininkų pardavingi 
vadai padeda algas kapo-j 

i ii ir stovi buržujų pusėj.

REZOLIUCIJA DABARTINIO MOMEN
TO IR MŪSŲ UŽDAVINIU REIKALU

’ ‘ , i ' '
Reikšmingesnė yra. Herr von 

Kuhlamann’nb (Vokietijos at
stovė) sutrauka'faktų; apie da
bartinį krizį,’ - tilpusi1 naujam 
numeryji “Foreign i Affairs.” 
Buvęs Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris ir dalyvauto- 
jas Brest-Litovsko sutarties 
derybose veikiausiai naturališ- 
kai yra linkęs manyt, kad poli
tinio perversmo pavojus yra 
didesnis iš kairiųjų, negu gra
sinimas iš priešingos puses; 
bet jis nemato reikalo labai su
sirūpinti del bile vieno.

Valdininkai Vokietijoj ir I 
Prūsijoj yra pilnai prisirengę 
apsidirbti su raudonųjų su-.: 
kilimu. Jeigu galią užgriebtų; 
ultra-dešinieji, tai, jo nuomo-' 
ne, nebūtų didelio pasikeiti-; 

, .v. . . m° dabartinėj politikoj. Hit-
įikLDLD. II Apskričio ribų, į jeris pasirodytų mažiau revo- 

liucionierius, negu jis kalba.

Bjauriai Mulkina
Darbininkus

Socialfašistas Grigą itis 
“Naujienose” gruodžio 24 
d. sako:

Linkime, kad visi biznieriai 
ir profesionalai .turėtų pasi
sekimą, o darbininkai-bedar 
biai, kad gautų gerus darbus.

O kaip gi tie darbininkąi- 
bedarbiai gaji gauti gerus 
darbus,1 kad jie’ neturi nei 

įprdstų darbų?

I D ę A Antrn ! nuosavybes, globėjas yra teis- HIiUU mo paskijfiafrias, kutfis tas nuo- 
savybes kontroliuoja. Nudsa- jtlHJGIlO KUOpOmS .|vybesįyrą po globpjo pri^iū- 

. : i i i ! ra tol, kol vaikas ateina-į hie-
Mūsų buvusios konferenci-i . . h

jos protokolas yra pasiųstas,] Nepilnamečiai gali daryti 
mūsvj organą “Darb. Balsą.” kontraktus, bet tas, su, kuriujb 

1 Organas išeina tik sykį į mė-1 kontraktas daromas, turi būti 
Inesį^o jeigu dar mūsų proto- j atsargus. Nepilnametis, mat, 
i kolas yra paliekamas į sekan- | kontraktą gali atšaukti, O, SB? 
j tį numerį, taip ir nusitęsia net I nametis negali. Dėlto tas, kū-

.f :

;Kai kurie žmonės, sulaukę 
.60 metų, jau seni; kiti sulau
kę 80 metų dar protiškai ir 
fiziškai veiklūs. Tokiu būdu 
negalima sakyti, kad žmogus, 
sulaukęs paskirto sk'aitliaus; 
metų, yra jau senas. Yra sa
koma, kad “moteris tiek senu
mo, kiek atrodo; vyras, kiek 
jaučia.” Bet gydytojų pareiš
kimas, kad vyro senutnas pri
guli nuo jo kraujagyslių, ir tai 
ar tik nebus geriausias sen: 
vės paaiškinimas, 
kad žmogaus 
nuo jo arterijų sistemos padė
jimo. Ankstyvas sukietėjimas 
kraujagyslių paeina, nuo nu
kreipiamų . užkrėtimų, netinka- į 
•mo valgio, susirūpinimų, i

Daugelis žmon 
sulaukę kai, kurjųos metus jau , 
dąsięks , paskutinį gyvenimo į .. r . . i i r . . >. ■ * _ .n. iLa steigusios lavinimosi; vakare-puslapį, 1L\kąd sveikata. P1?“}/!?:.'] tai kad nasistėn^Iu susi-’ 
tas ir kūnas—uaturalįai j pra^ . ų’ ,tai . į". Paslslenkj'.ll SUS1 
dės silpai. Bet .tai nėra. tipr jtvertl toklus vakarehus-mo-1 
sa. Senatvė gali būti fifąna 
linksma fiziologiška perinai-, 

j na. . - , . , .. . ■ ; 1
Senyn einant, reikia pasi

rinkti lengvesnius o.a.uua, „
tokius darbus, kurie reikalaus te vlsįls informacijas, 
vartojimo ne tik fiziškų, bet 
ir protišku pajėgų.

i 'Skaitymas geni laikraščių ii 
1 gerų knygų daug gero atneš, 
į ir neleis: perdaug susirūpinti 
; apie visokius mažmožius. . _ 

V . • J 1 "■ *

j porą mėnesių. Taigi aš svar-j1^ duoda * J ”1 * A.*besnius tarimus ištraukiu iš ■ P^nameciui, arba daro kitą 
protokolo ir pagarsinu “Lais-i^0 ^ kontraktą su juom^ ^tun 

n?* i vej”, kad mūsų kuopos p am a-i kontrakto laikytis, pebent 
m .v,c. ' tvtu greičiau ir vvkdvtu gvve-' nepilnametis jį atšauktų, ii tą Tas reiškia, e U 1 vyKayių jis gali padaryti, j‘ei tik.hofi- 

amžius priguli nlI?a‘ * . . . ' . . , T I ‘ 17 ’Padarytas tarimas, kad L. ■ 
D.S.A. narės stotų į Komums-1 
tų Partiją, katrai tik yra gali-1 

ima. Jaunuolių organizavimo' 
•, 1.x ' klausime nutarta organizuoti | 

'm tiki kad jaunuohus į Jaunųjų Pionie-1 
" nų grupes. Lavinimosi klausi

me, kur ęlar drauges neturi įsi-

o I Rezoliucija A.LDL.ft ; 
ir Komunistę Partijas

Santikiy Klausimu
j Tas socialfašištų. šlamštas 
religiniais burtais (kalėdi
niais > sveikinimais, nors to 
tiesioginiai nemini), bando 
dar labiau apmulkinti tuos 
darbininkus, kurie per ne
supratimą dar vis skaito sa
vo priešų laikraštį.

pasaulis ; 
braška. Jis gyvena ’dar ne-į J 
girdėtą ęįcontųninį ir politi 1 
nį krizio laikotarpį. Pašau 
lyj-virš 4QJ)00,000 bedarbių 
ir iš to skaičiaus apie 12,- 
000,000 y^a- Jungtinėse Val
stijose. h.';

Sovietų Sąjungoje socia
lizmo būdavo j imo ^darbas 
eina sėkmingai. Penkių Me
tų ;Planas jau _ baigiamas 'uvįus darbininkus dar tam- 

i i.' * , bedarbės nėra ir.prįau suglausti savo eiles! 
darbininkų būvis gėrėja. j ap]jnkui Komunistų Parti- 
i i • • i i • j i • j • ąnt jos kovos vėliavą, stoti da-!
darbipinbų kapitalistinėse į)artini0 vajaus metu į jos 

i šalyse. Revoliucijos heps- i ciies. jyjes pasižadame iš! 
nos plečiasi Azijoj ir kito-1 ............................
se kolonijose. Imperialistų i z.į0 vajaus metu, naujų na- 
smarkus besirengimas prie rių į Kom partiją pasiųsti! Aišl k d - į Vokieti ikriziui ir bedarbei 
naujo karo, ir pirmoje Vie-'ę- dmuo-nc ir rlrfmo-pa i in<’. .’ . je!g,u v 0Kietl"!  .........................u...toie nrieš Sovietu Saiunga Ui augus n changes j jos s faSistai (hitlerininkai)toje pnes sovietų sąjungą. (E0Vingas eiies. Mes ragina- į - H v •• 
Tai tokia dabar yra pasau-i • darbininkus stoti 1 a v J4 1 ?’ J. įmautų 

i ™ vjsus aaroimnKus_ swu i savo šalies kapitahstams ir 
i Darbo Unijų Vienybes Ly- (užsienio i m p e r i a listams, 

i kaip tarnavo socialfasistai, 
IV .1 kuomet jie turėjo valdžią

Išnaudotojų klasė, kad savo rankose, kaip dabar

norninj ir ponti-i Tik Komunistų Partija, 
kotarpj. Pašau- < b T, •• V:*b5Q TJ ’i Darbo Unijų Vienybės Ly

ga ir jos revoliucinės uni
jos buvo ir yra už darbinin
kų klasės reikalus, šaukė; 
darbininkus į kovas ir vado
vavo toms kovoms, nepai
sant buržuazijos nuolimo.

Mes raginame visus lie-

linė padėtis.
Imperialistinio karo 

vojus grūmoja pirmoje vie-! 
toje puolimu ant Sovietų, 
Sąjungos, o taipgi jis auga 
ir pačių Imperialistų tarpe 
besivaržant už , rinkas ir 
pelnus. Tik Komunistų In
ternacionalas, ir jo sekcijos 
teisingai aiškina karo pavo
jų darbininkų masėms iv ve
da’kovą prieš jį. Mes pasi-

jį Visas Lietuviy Darbo : 5 
' Organizacijas Bostone i 

ir Apielinkėj
Brangūs draugai ir draugės 
Niekuomet pirmiau darbi-t K J V., XV V

ifinkai nebuvo taip persekioja 
mi, kaip dabar. Kapitalizmo j 

.....................................i didėjant, 
; yra didžiausias kapitalistų pa
siryžimas nukapoti darbinin
kams algas iki žemiausio 
laipsnio. Iš antros pusės, mes 
matome vis didesnį darbinin
kų pasipriešinimą prieš tokį 
kapitalistų bjaurų užsimoji
mą, kas veda vis prie aštres
nių klasinių susikirtimų.

Kasdieniniai streikai, bedar
bių demonstracijos ir kitokios 
darbininkų kovosaieapseina be 
aukų. Darbininkų ■ areštavi
mai ir ^kalinimai, o ateivių de-/ 
portavimai tampa kasdieni
niais apsireiškimais; ‘ ‘ '

Čia pat po mūsų akių, kaipo 
pasekmė Lawrence’o audėjų 
streiko prieš algų kapojimą, 
apie pusantro šimto darbinin
kų buvo areštuota; kai kurie 
nubausti piniginiai; o keturi 

____ , ! to streiko aktyviai darbuoto- 
Kiekvienos ALDLD. kuo-ljimas Vokietijoj auga, tvir-į jai i- Murdock;? Berkman, Do- 

nigian ir lietuvys Kraucevičius 
išde-

žiauriau sumušus darbinin-; tarnauja pusiau fašistinė 
kų klasę, padalina darbinin- i Brueningo valdžia, yemia- 
kus į čiagimius ir svetimša-:ma Vokieti j ps socialfašistų. 
liūs, baltuosius ir negrus. I Jr užsienio kapitalistai nę 
Mes raginame visus> darbi- i bijo, hitlerininkų įsigalėjj- 
niųkus, visų tautų ir rasių, mo. Ko jie labiausia bijo,

Ir užsienio kapitalistai nę
V j • • » . c- O J

mo. Ko jie labiausia bijo,. VXOVI VCVVIVLĄ XX XCUUUJ --- ------------------------; .-’f'’

v.~ t. x,x^ v«^x jungtis į revoliucines orga-(tai proletarines revoliucijos
žadame* remtVvisas'komii- i; nizacijaš ir tęsti kovą prieš jpo Vokietijos Komunistų 
mstų Partijos pneškapnes . .
kampanijas, kaipo vienintė- ALDLD. narius ir šiaip pa 
lį teisingą kelią kovos prieš 
imperialistinius karus.

I II
Jungtinėse Valstijose mi-

! išnaudotojus. .Mes raginame ■ Partijos vadovybe. Del to 
L- i šiandien visos juodosios spė- 

žangius lietuvius darbinin- i kos Vokietijoj suorganizuo- 
kus kovoti prieš baltąjį šo- ■ tos prieš komunistinį judėji

mą. Bet komunistinis judė-vinizma.

pos yra pareiga turėti savoj te ja. Reakcija negali jo su-
lionai bedarbiu ir ju Žeimy- delegatą Ateivių ’ Gynimo j kriu,sinti Miliūnai, Vokie- arentu delei

nų - badauja. Viešpataujan
ti klasė ir jos valdžia panei
gė bedarbių delegacijos rei-!
kalavimus Washingtone. Ji į Spauda darbininkų kovo-

komitete ir dalyvauti viso-Įtijos darbininkų eina su ko
še tose kovose. imunistiniu judėjimu. Tai

didelė spėka.

atsisakė suteikti bent kokią ;je vaidina svarbią rolę. Mes Tikrai Kiauliškai Pasiek© 
pagelbą bedarbiams. Ji iš- įi sveikiname “Daily Worke-' 
leidžia piliečių sudėtų pini- rį” “Laisvę”,' “Vilnį” ir' 
gųi^miliardus karo reika- “Darbininkių Balsą,” kaipo'gų į’jniliardus karo
Janis, bet neskiria nei^ cento darbininkų revoliucinę spau- 
bedarbiains ir jų šeimy- da. Užginame ju pozicija 
noras. į/

Mes nutarėme dar su di-1 kuojllačiausiai tarpe darbi- 
desfle energija kovoti už ninku masių.
bedarbių reikalus, už pašai-1 Mes pasmerkiame prieš- 
pą ^bedarbiams ir apdraudą dar bininkiškos opozicijos 
daribininkų. Mes reikalau- leidžiamą laikraštį “Naują- 
janjįe, kad. vįsi; lęaro rei-i ją Gadynę”, kaipo “Kelei- 
kal^ms skiriarhi pinigai tuč.vip” sesutę*ir kontr-revoliu-

pasižadame paskleisti

Mes pasmerkiame prieš-

tuojhus būtų! parduoti be- į ciriį laikraštį. Mes peršerg- 
danbiams ir jų šeimynų rei- stime darbininkus il’uo to 
kai 8. ' L' vilko avies kailyje,: į kuris

ragin^p^ VistiS; Jie- tik'ardo; darbininlgąlšpėkas 
tuvnis darbininku^ remti j ir tarnauja išnaudbtojams
Bedarbių Tarybasvo bedar? 
biu^: stoti į Jas, i gi - kur jų 
nėrįi, ten orgąni?uoti jąs ir 
traukti visus bedarbius i jas. 
Mes pabrėžiame ta faktą, 
kadįir tie tropiniai, kuriuos 
nuitiįeta bedarbiams <buržuą- 
zijos “labdaringos įstaigos”, .....

tverti tokius yaKareiius-mo- į ALDLD. II Apskričio; mėti- iu- 
h.v kieles.^ Kurioms diaugėms,^^ konferencija, įvykus, 27 d. , ;

i- yra neaiskii, del Ę mokyklėlės, Į gruodžio> 1931 n;>>; Bayonne^s.
j tat kreipkitės į Lietuvių Kom., j , ]<ul iqje dalyvavo. 81

cxxMK. p£lsi-' Biuią, 4(5 Ten Eyck St., Agatas nuo 20 kuopų, viąn^ j, 
darbus, bet!Brooklyn.’ f’ Y” ls kurJausl- balsiai priėmė sekamą pareik ■■

• 7 i ta atIocic? inrnv’m c m i QC! ‘ .

Nutarta surengti prakalbų j 
maršrutą po mūsų 

. draugei. Sukackienei.
1 kuopos, rengkitės prie 
bų; turėsite pridėti ir 

^Se- Salimų, kaip tai, 
nas žmogus visuomet labiau Ifm; ajba 
rūpinasi. Jaunesni'turi senes-1 k?,(' 

prisidėti priel?es,’ įmykite- . 
įvyks kovo menesį 
kuopa nori susimokinti teatra
lišką perstatymą, tai jau lai
kas pradėti darbą.

Padalyta nutarimas, kad

. ' kimą : , . • ■ ’,
- i Kadangi ALDLD, susideją 

rLJ?n/i milžiniškoje ' didžiumoje;, į 
....A1?!’ darbininkų ir jos visa -prąejr 

ties istorija yra surišta styJco-
i monistinių judėjimu, kaipo lie-

prakal- 
pamar-

/•
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Koncei tinę | darbininkų klasinės kųl- 
susimokinti j £Qfos jr apšvietos organizaci-

\ xU”ljos, kurios siekiu yra nė^ti'kot 
Maisi utas , munistinę apšvietą’į lietuvių .
jei kuri: darbininkų minią, - 1 . /

Kadangi kaip kitose šalyse, 
taip ir Amerikoje darbininkų 
klases vadas, kaip kasdieninė^ 

j se kovose, taip ir už galutiną 
<i • J ./ Y. , ne?rązin° į tikslą—nuvertimą buržuazijos
a | tikietų vaikučių kempes nau-. jr įstejgimą proletariato galios, 

kad atsiteistų. Tikietai ra ^ktai Komunistų Partiją^ 
o dabartinio krizio metu if pa
aštrėjusių klasių kovų laiku 
tokios vadovybės reikalingu
mas dar daugiau aiškus, 1

Kadangi bėgamasis momen
tas ir paaštrėjusi klasių kova 
pareikalavo daugiau veikimo, 
nuo komunistų, tai tas •pasta
tė oportunistus pilnoje nuogu? 
moję; jie arba turėjo mestis į 
kovas arba išstoti prieš KOr. 
munistų Partiją ir jos taktiką 

_ I Pruseika, Butkus, Strązęląą 
E. Bemuhene. | dar eiJė nepataisomų elemet^h 

e tų kapituliavo prieš bųjžuą-
ZB°S ofensyvą ir paskelbė kp- 

ivSLfiy va . komunistiniam judėjimui.
Hg į Mes vienbalsiai pasmerkia- 

ZSIfiiS ’ me Ih’useikos, Butkaus, Straz-
fiNFu rMkyov | do jr “Naujosios Gadynės’’ po- 

Šaltame ore namai turi j --------- 1 ziciją, kaipo kontr-revoliuęinę
Seno • Legaliai visos ypatos, kol ne- į poziciją ir tarnavimą buržua- 

maisto, pasiekia dvidešimts pirmų me- zijos reikalams. ,
Jeigu tų amžiaus* yra skaitomos ne-

Klerikalų organas “ 
!gas” išmetinėja, kad social- 
| fašistų “Naujienos” kiauliš
kai pasielgė prieš “šventas 
kalėdas.” Girdi,

Stebėtina, Chicagos liet, so
cialistų dienraštis dėjo biznie
rių sveikinimus su šventomis 
Kalėdomis, bet pats nedrįso 
sveikinti su Kalėdomis, o tik 
pasveikino su “žiemos šventė
mis.”

(C

mandudti visas savo davat-

Todėl visų darbininkų skubi 
! pagelba delei išvadavimo mū
sų areštuotų draugų būtinai 
reikalinga. Reikią šaukti ma
siniai mitingai užprotestavi- 
mui prieš jų areštą ir reika- 

Drau- 4auh, kad jie būtų paliuosuoti.

nius pakviesti 
jaunesnių p a s i Ii n ksminjmų. Į 

' Klaidinga yra manyt, kad jei-j 
! gu žmogus sensta, jau jam vie- 

’. tos nėra.
Visi, ne tik seni, bet ir jau- , . g .

ni, turi suprasti, kokią svarbią1 <U,1OS <u°pos dai 
rolę žmogaus gyvenime lošia 
poilsis, kuomet žmogus pavar
gęs. Jeigu į laiką, žmogus pa
ilsės, tuomi prašalins daugelį 
!igų- •. : i i .

Kuomet žiųųgųs sulaukia 40 
metų, jo kūno šiluma sumažė
ja ir miklinimas labai reika-1 
liūgas, kad atpildyt tą.trūku-j 
mą. . Patartina kasdien p agi-j 
vaikščiot jauke, nepaisant oro. I 
Bet ,esą pavojingą vaikščioti, ! 
pakol žmogus pavargsta, , bet i.— 
kiekvienas tolumą turi nu-UVJ? 
spręsti. Nors visi senieji ne-1 
galėtų sekti tokį patarimą, I 
vertėtų pavaikščioti nors gra-; ' 
žiame 'ore. i

Reikia vengti greitų tempe-1, A 
ratūros permainų, nes seno čir-į • 
kuliacija nestipri. Drabužiai. 
turi būti šilti, bet iiepersun- jį 
kūs. 
būti tinkamo šiltumo, 
kūnui nereikia tiek 
kiek reikalalija jauno, 
žmogus, sulaukęs 50 metų, vis pilnamečiais, vis tiek ar būtų į vius darbininkus, 
valgo sunkius pusryčius ir pie-1, vedę ar nevedę, 
tus, jis trumpina savo gyveni- jei nepilname

,_;'dai, 
buvo.< išsiuntinėta' visoms kuo
poms. ’Sugrąžino sekančiai: 
13 k p. So. Boston prisiuntė 
$4; Fitchburg $3; Bridgewa
ter, $4, ir Stoughton sugrąži
no dvi knygutes nėparduotas. 
O šių miestų kuopų: Law
rence, Hudson, Gardner ir 
Norwood, draugės, malonėkite 
sugrąžinti tikietus arba pini
gus (jei yra išparduotų tikie-

Antro Rajono rąšt.

b

, O kad kovoti jper teismą už jų I 
paliuosavimą, yra reikalinga 
piniginė pagelba. Pinigai tu
rėtų, būti tam renkami viso-1 
kiais būdais, ruošiant paren- i 
gimus tam tikslui, parengimuo j 
se ir susirinkimuose darant Į 
kolektą, einant per stubas ir- 
tt.

Pinigai reikia siųsti Tarp
tautiniam Darbininkų ApsigyG

i nimui šiuo adresu :

mą. Galima tankiau valgyti, 
bet vis mažiaus. Valgį reikia 
gerai sukramtyti, ir povaliai 
valgyti. Daug mėsos vengti.

Bet atsiminkite, kad sveika 
senatvė daug priguli nuo žmo
gaus užsilaikymo jaunystėj.

NORWOOD, MASS.
Susi-Lietuvių Darbininkių 

vienijimo Amerikoj 44-ta kuo-

Mes perspėjame visus lietu-
, kad .“Nau- į 

įjoji Gadynė”, tai yra smulkios 
Jei nepilnamečiai gyvena su Į buržuazijos idėjų skleidėja ir 

tėvais, tėvų priedermė ' yra i nešanti į darbininkų eiles su- 
juos maitinti, aprengti ir už- j irutę, tarnaujanti išnaudotojų 
laikyti, ir sulig įstatymų, turi i klasei ir silpninanti proleta- 
teisę kontroliuoti jų liuosybę; i riato kovas.
vienok tėvų galia ant savo Mes pasmerkiame kiekyie- 
vaikų nėra -neapribota. Neku-iną elementą, kuris vienokią ar. 1 
riose vietose įstatymai sako, I kitokiu būdu kenkia ftomuhis- > 
kad tėvų priedermė prižiūrėti' tų Partijai bei jos ‘kovotus, -Ą 
vaikus ligoje ir moksle, ir bau- kaipo darbininkų klasės pjrie- 
džia kaip tėvą, taip vaiką, ku-|šą 
ris pereina savo ribas. Kuo-'

“ i ir raginame darbininkas „
1 nutraukti su tais gaivalais ry- Y*' 

met nepilnamečiai gyvena su sius, kaipo su proletariato he- 
tėvais, jų uždarbis įstatymiš-! prieteliais. ■ ..a'.'"'/
kai priklauso tėvams. Jei ne-. Mes pabrėžiame tą faktą,. I

pa ir Literatūros Draugijos 9 i pilnametis gyvena kitur‘ir už-; kad Pruseikos, Butkaus, if ji|! j 
l kp rengia didelius šokius su J'sidirba sau duoną, teismas pasekėjų bei, “Naujosios Gar j 
I visokiais įvairumais 31. d. 1 dažniausiai leidžia jam laiky- dynės” aiškinimasis, buk ; j*# *’!

ti savo uždarbį. į nekovoja prieš KoniūttistąO^f
kur užbaigsime sehus Paprastai vaikas reikalau-1 Partiją, tiktai prieš “jos‘/hk- 

metus ir pasitiksime nąujus jamas gyvehti su tėvais, kol I tinkamą’ taktiką,” “Laifevį,” 4»1 
i’Gir Komunistų Partijos*’t

tiį. Orkestrą grieš lietuvis- kol jis p.ats savo šęimyną. su-■ niekas daugiau ,kaip veidmM- I 
kus W amerikoniškus šokius. <: kurs. , Bet dabartiniu laiku tei- nių politika, tikslu, kad ir unt ! 

I Pelnais nuo parengimo bus smai. dailb kitus ' pafūįinimus [toliaus klaidinti įtuos darbinin- ' . . . . __ r....... jl-.j i__ j Ii__ i.....-•___ ___
Todėl yisięms išeis ant gero, ir todėl leidžia- ir Ko. apgauti ir patraukti/ į f 

praleisti-ma nekuriem vaikam gyvent savo pusę. • ;c,-. .
. Jei vaikas užsi-„ Mes pasmerkiame A. .Matu- <-

Draugas’:’ turėtų UŽko-1 International Labor Defense, j,gl.uodžio (bec.). Tai bus va
1 v ■L>UIkaras, kur užbaigsime sėliu;

kas’prašyti dievo, kad jis*
atlankyinaš- yra^^iti^ svarbus vakare,, ir tęsis iki 2 vai? nak- kalauja, įkąęį jis šelptų tėvus, | Lietuvių, Gėntro Biurą, 

jTh Turėtų^ drąjigijos iš- J,‘ '' ' ''' ' '''....................................... ' ' ........... '
uv^įkiįiktf atstovus .^pasiųsti juos

>ątįlaūkytiĖL jų Vardai— L Beinate nuo parengimo bus smai. a aro kilus parupimmus ; coiiaus Kiaiumu ynu* uaroimu-.
•yvj S. 'j5onigian, sunaudotas darbininkų judėji- yaikahis', jei mato,kad Įas jiėm kus, kuriuos pavyko PrusęikM
Ėdith Bčnk^įįHf^ž^Krauce- rpo paramai. ; m 1 ' * ’ ... tz^ ...

Vich ir ŠanįuękMub -‘Jie ran- verta .atsilankyti, 
clasi’ Eąsti ‘tiostonM Įl’mmigra- sniagiąi ir i 1

113, Dudley St.,
-•’ Boston, ]Mass.

Taipgi tį1 tpolitįnių kalinių 1932 metus. Pradžia 8-tą ,val. ateina, į metus. Įstatymas rei-1 “Vilnįsavo “galinga ranka” grei
čiau pribaįgtij stumti sociąl- 
fašistą • $wBtį prie , 
sios švėntos.fj^Iat, tas žnjė*' 
gęlis jau žįngpį padarė 
kuo dievo i(d01; savo biznibjj 
talpindamas savo šlamate 
biznierių įvaikinimus Su 
“šventomis kalėdomis.” Da- 

2Nąująją Gadynę” ir opor- bar turėtų dar vieną žings- 
,nį padaryti, ir po mirties 
galėtų patekti į “dangaus 
karalystę.”, .

pąsiųsti juos 
1 <£ Vardai“r. ^ealįcijai. Ji; f .

: Lai gyvuoja “Daily Wor- 
lįr • ?. ?‘Laisvė”, ’“Vilnis”, 
?t)aYb. Balsas” ir kita ko
munistinė spauda!
- Šalin ; k o n tr-reyoliucinę

<<

Cunistųs skaldytojus!
į VI

Mes siunčiame širdingiau-
Jį savo pasveikinimą darbi-Jio audėjų vadus, jų tarpe 

linkų klasės politiniams ka- 'd. J. Kraucevičių.
‘ '' A I Taipgi raginame visus
•ikoš buržuazija kalėjimuo-1 lietuvius darbininkus tamp- 

.oe. i Mes reikalaujame pa- riau glausti savo’eiles ir pž- 
l.iuosuoti visus politinius ka- ganizacijas aplinkui Tarp
inius, jų tarpe T. Mooney, tautinį Darbininkų Apsigy- 
Billings ir kitus. nimą, kuris energingai gina

?Ur* ? • '“Laisvė jlsavo biznio)j rpo paramai

įtafi yra pasekmėj darbininkų , 
nf ^darbių spaudimo ir ręi-

III

clasi
tion stotyj. . Lankymo valan
dos nuo.;l iki 4 p. mį

T. D. Apsigynimo 21 kp.
So. Boston, lįlasš.į

—•—-l;^ \ ęr’"'
Darbininku Mokyklos

Naujas Terminas

, . 1 .. . .
■ naudingai liuosą pas gimines. Jei vaikas užsi-, 

laiką. Įvyks Lietuvių svetai-\ spiria apleisti tėvus, teismas | levičių, M. Grigą, K. Stepona- 
nėj. Įžanga tik 35c.

—o-—

Buržuazpjos klasė iš da-i iniams, kuriuos pūdo Ame-j 
bartlnfo ekoppminio. krizio 
br.n'do , išeitį pagelba algų 
kapojimo ir visą krizio naš
tą skivęrčiant ant darbinin
kų Basės nugaros. Per pas- 
tn;>fcsiur. dų- metu.% Jungti
nių ’Valstijų^ -1 ‘

Billings ir kitus.
Męs. reikalaujame, paliuo- visus politinius kąlinius.- • ų 

daibinmkanis ciuoti Patersono ir.: Lavyren- V" ”Rezpiiucijų Komisija.

NEW YORK. — Darbi
ninkų Mokyklos • ( žieminis 
terminas pasibaigė gr. 24, 
o pąvasarįnis prasidės su 
sausio 1'8 d. Lietuviai dąrbi- 
nin’kai, ypač komupistai tu
rėtų susidomėti šia mokykla 
ir ją lankytį - . ... ;

k V * I i. a t f I •./ . -n . f

' 1 gali išreikalaut, kad jis pasi-jvičiu ir artimus jų pasekėjus, , 
r \ •' ’ ................... j

T . > . i , . . , . A pats save galės užsilaikytiLietuvių Darbininkui S. A. i
• j P’i -n^r?S g.era5»..ar , °J?" vaikus auklėti, arba jei vai- i ją, išsivesdami keletą delegfc* 

si darbininkų^ judėjime, kaip atima vaiką nuo tėvų, tų. Mes raginame ALDLI). 
tai, streikų rėmime, bedarbių dažnai yra parūpinamas glo- Centro Komitetą( panaudoti 
organizavime ir t. t., ypatm- j §įs globėjas užima te-1 prieš juos organizacijos disci? 
gai sios draugės yra alttyves:;vu viota, ir tol ja laiko, kol plina. 
A Grvhipnp' N Kndrpvir.ie.nė .----- ‘ j. v...•_ arb I

liktų po tėvų priežiūra tol, kol I kurie nachališkiausiu būdu ho
lo o<xve peties uz«»iisin,yui. j l'ėjo Užgrobti Šią. mŪSU kOllf^- 
Kuomet tėvam neleidžiama j renciją, o nepavykus-apleido

į 

f

1

A. Grybienė', S. Budrevičienė 
M. .Grįgūnienė' ir keletas ki
tų. M’oterys rodo pavyzdį vy
rams. Jos ir dirbtuvėj-moka 
darbą varyti: jos dirbtuvėj iš
pardavė kuponų bedarbių 
matavimui. į.,,Washingtoną už 
penketą dolerių. ‘ ?

į. Darbininkai 'jr darbininkės, 
stokite i darbininkiškas 6rga-

I teismas jį. paĮiuosuoja 
vaikas ateina į metus. s 

Paprastai, nepilnametis ne
gali turėti jokių nuosavybių. 
Jei jam paliekamos kokios

nizacijaš, kurios priima Ko
munistu Partijos vadovybę.

’ ' Proletaras.

—v- cV 4'Męs užginame išbraukimą 
iš ALDE D. eilių: Butkaus, 
Pruseikos, Strazdo, Bendora- 
vičiaus, Šimanskio ir ,kitų lift- 
pataisomų oportunistų ir ragi
name tęsti liniją už ątkariayi- 
mą eilinių darbininkų, kuriuos 
suklaidino tie renegatai,, bet

(Tąsa 3-činm

*
I Ai

h*

• • r y • «»'* <

<x
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Puslapis Trečias
įol I I I

Trečiadienis- Gruod. 30, 1931

Kova prieš Opbrhnizmą-Kova prieš Bor 
žimijos Įtaką Lietaviy Darbininku 

Judėjime

I būtų nusrspjovimas1 ?
’nistu Partijos ir jos vedamu ko- 
I vų. Tai būtų tiesioginis padė- 
Jimas valdžiai badu marinti 
tūkstančius bedarbių, į kuriuos 

į tas majoras žiūri, kaipo į gy-

ant komu- ti, komtmistų įtaką žėhiihti.; apgaudinėti' d a r‘b ininkus? /tinkantiems su’ jos p’rogra- kelias.
Tiri •' wi t i Ir z1* T \ r- i ■ ’ i • 1 — ' K T ~ 1 * f T- _     1. • 1 1 _ ~ '   j 1 _ • 1 *. TA  bniT/inJų yra tikslas | m,a, taktika ir tikslais. Par- kovos./Bendras frontas' turi -bu-: Ne, -negali! , 

ti iš apačios, bet. ne! tam,: ne plėsti proletariato klasi-, tija yra liuosnorių proleta- 
kad sujungtas proletariato - nj judėjimą, ne glausti dar- ' rinių kovotojų organizaciją 
spėkas pavesti vadovauti re-I bininkus ; * 
negatam Pruseikoms> Weis- Partijos kovos vėliavą, bet ningą ir kovingą darbininką I

Jos kovos yra mūsų 
Jos priešai yra ir vi

sos darbininkų klasės priešai.
šalin oportunistai skaldyto- 

klasės neprie-

i#*

i ti- 
Antra,

TZ . , j T. r - v- -'’ijai, darbininkųapie Komunistų!Ji kviečia kiekvieną šamo-!teliai’
kurie gali alkani gyven- negatam Pruseikomsj Weis- Partijos Kovos vėliavą, bet ningą ir kovingą darbininką | Lai gyvuoja 

jbordams ir Gitlowams, kle- traukti juos tolyn, pulti ko-!po kovos vėliava, ir kiekvie-išuojanti išvien 
! ” 1 • Krušinskams,'munistus, vesti pas Ameri- no darbininko vieta — Ko- i Partija!

ALDLD. mar--**’ 
su Komunistų

• Antra, “Laisvė ’ jaučia, kad 1 rikalams — uamoncuno, •muxu^uo, v^-vx xxxx.^xx ^«x xmuxxxxym vxv 

■ ji tun pertikrinti draugus jog ĄmerikOs Darbų Federaci- > kos Darbo Federacijos va-jmunistų Partijoje.
; J 1C i S. J. 1 k P., k \ ICSCl <1111 i 4^^ /] T) ^4- I <111 a Al* f na Vii 11 m ivrirlirTcil TTi 71/T & ,nL

I buržujų į savo parengimą. -
! Redakcija, UUel, parašo drau-i tam, 1 

vienok mes negarsiname. Tai-! gams laišką, jog jie turi tuo-į ir revoliucinių unijų 
gi, čia ir bus ne vien dolerių į jaus pakeisti savo pa renginio' dar atsistotų ir f neorgani-1 
klausimas. Čia ir bus įrody-1 programą.
mas, kaip mūsų draugai yra po gali leisti .kapitalistams 
buržuazine oportuništinę įtaka, i vauti programos išpildyme, 
vienok to nemato ir nesiipran-i Draugai UŽsigaUna 
ta. Jiems aišku, jog negalima, , Bet štai, vietoj priimti re- 
neleistina garsinu pajieškojimo dakcijos paturima ir pamatyti | 
streiklaužių: jiems aišku, kad:savo \iaida, vienas iš tų drau- 
negalima garsinti kapitalistų i atrašo sekamą rūstų •i? grū- 
partijų kandidatų (nors šie! 
daug daugiau dolerių atneštų, i

.4. Z? i ta ba.

Kova su oportunizmu Ameri-anuos garsinimus dar daugiau 
kos lietuvių darbininkų judėji- dolerių būtų galima gauti. ( 
me nepasibaigia su dešiniaisiais 
oportunistais, kurie atvirai iš
ėjo preš Komunistų Partiją ir 
tapo išmesti laukan iš komunis
tų eilių. Atsiskyrimas su 
Pruseika tiktai palengvina 
mums taisyti mūsų dešiniąsias 
klaidas,. rauti iš šaknų prieš-

• darbininkiškus nukrypimus ir 
bolševizijoti visą, mūsų judėji-

i1Gy^lų 'gyslomis Amerikos bur- 
il/uazija daro įtakos į mūsų ju
dėjimą kolonijose ir centruose, 
^nuolatiniai nuodija mūsų atski- 
•et\>ę draugus, mūsų organizaci- 
»ūt rtįr mūsų įstaigas. Tiktai 
inka(ta bolševikiška ugnis iš-

1

I

D. M. šolomskas.jos vadams—Greenams. BetIdus. Ar tas buvo Įrodytai
kad greta komunistų ■ Patersone? Taip, kuo pil-{

...................... i vadų ' niausiai. i REZQLIUCIJA A.LiĮ).L.D4’ į
Tai kode! gi Pruseika sto-il^ KOMUN. 'PARTIJOS ‘ 'i

ISANTIKIŲ REIKALU , į
r ’ U , XC11 IWUL1 ‘Ą-l JL X KOVlIYa OlU" i

Jie jokiu būdų ne- zuoti darbininkai bei iš re- ja ^bendra frontą iš ab-1 
apitahstams daly-1 ql,.p-n;Z nniin rlnvbininhsū Jv.UZ , I omą IS ap
mos išpildyme akcinių unijų dainininkai acios, kur galėtu kas tik no-. | 
'.„J. ' jginti savo klasinius h kalbėti?” Todėl, kad;

• vos batalionus komunistu 
linija, kad tas darbininkų 
mases Svietus, mokinus, or- 

; • • ganizavus, disbiplinizavus ir 
! jungus ne tiktainkovai >už 

fri" i tuo jautimus jų reikalavi- 
st i mus, bet kad svarbiausiai 

Atminkite, kad mū- i darbininkus Įtikinus, kad 
negana kovoti už duuną ir 

minėta bendrovė duoda■ 
musų parengimams, 

apgaudinėti ’ mūsų choro praktikom ir ki- 
O tas ma- 

joras bus ar nebus. T" 
kite, draugai, kad mes •

i nieko neišmanom ,tik jūs vis-
■ ką žinot, 
apsitverti chinų siena. J 

Jeigu tokie nukrypimai apsi-; kad mes neleisime jokių ve 
'' reiškia mūsų augšeiausiose įs-; liavų, bet mes turim mintyje 
taigose, tai ar galima norėt, ar užkabinti Lenino paveikslą, 
galima reikalauti, kad jų nebū-į “‘Laisvė’ atsisakė praeityje 

I tų pas eilinius draugus koloni-, talpinti musų korespondenci- 
Ir mes juijas apie vietinius atsitikimus' 

turime. Kritikuojant tuos nu- jeigu jūs toki laikysite savo 
krypimus, mūsų tikslas yra ta- nusistatymą, tai mes palieka- 

' me, kad pataisyti tuos (Irau-!me he savo spaudos. Mes gy- Į 
[gus, i .. „ .
• ga:štingus oportunizmo nuodus.

Štai atsitikimas su viena mū- 
su kolonija. Lietuvių darbiniu- ■ 

' kų bendrovė pasistato svetainę, 
i Jos atidarymui surengia didelį 

šurum-buruln ”. Tas gerai. „ , 
pat eriĮįimo 

publikom}, ar 
jaus šmotą

i Juk tas majoras yra darbininkų ; 
neprietelius—o pirmoj vietoj 1 
didžiausias priešas revoliucinių; 
darbiniiiKti judėjimo, kuriam | 
vadovauja Komunistų Partija, i 

I Gi tai bendrovei vadovauja re- 
. i voliuciniai darbininkai. Stačiai 

reikia stebėtis, kaip net mintis •
• galėjo kilti pas tuos darbinin-
. kus kviesti 1_____  ___  ____
ną klasinį priešą, duoti jam 
progą apgaudinėti darbininkus.

1 Ar g;i čia ne pavyzdys, 
sunkiai tebeguli ant mūsų drau-i 
gų pečių buržuazijos įtaka?

. i “Matote,, ' draugučiai, k, 
negu visi kalėdiniai garsinimai j jūs turitc klaidą: Minėtą
sudėjus į daiktą), bot jie ne- Jrovu mes vadovaujame,

^nuolatiniai nuodija 
•etVę draugus mūši 
»ūt rijr i’ ’
inkarą bolševikiška 
■įmėjns iš mūsų judėjimo tuos 
lV9odus. O deginti tuos nuodus švenčių 
reikia. Turime deginti viešai, 
Atvirai, akivaizdoje visos dar- 

'bininkijos. Darbininkų masės, 
revoliucionizuojamos negirdėtos 
krizio ir alkio naštos, supras 

imus, supras bolševikus. Netu
rime bijot viešumo kovoje su 
oportunizmu mūsų judėjime.

Svarbūs Nukrypimai
šiomis dienomis mes turėjo

me du pavyzdžiu, kaip sunkiai C XT .. 
,ir kriušinančiai oportunizmas I 
slegia mūsų draugus ir įstaigas. 
Vieną pavyzdį turėjome pačiuo-| 
>e centruose, o kitą eiliniuose 
drauguose.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Centro Biuras ture-1 
jo smarkiai kritikuoti “Vilnies” t 
ir “Laisvės” administracijas de 
lei neleistinų garsinimų. Pir 
miausia “Vilnis” dar anksti . 
prieš krikščioniškų apgavysčių 
šventes pasirodė “papuošta” 
takiais garsinimais, kaip “Pir-i 

ite kalėdų dovahas; dabar pu- 
'i Jcainos”; “Lai būna šių ka- 
■dų-dovana pianas”: “kalėdinis 
oard^Jniąs” ir t. t.

Rodžio 24 d. “Laisvėje” i 
pasirodė didelis angliškas skel
bimas “Se how we stretch your! 
Jhrlštmas budget” ir t. t.

Jau ne sykį dienraščių admi
nistracijos gavo pabarimus tuo 
dąusimu. Buržuazija ir jos 
įgentai kunigai sušilę išnaudo
ja ir lupa kailį tamsiems dar
bininkams pagelba visokių šven
čių. Bet mūsų spauda, pana-, 
nais garsinimais, i 
Mes kovojame prieš visokius < 
‘daktarų” apgavingus garsini-.1 
nūs.. Bet juk tokios rūšies I “Laisvę” pranešimą apie tą pa-ičiaus tas supuvęs buržuazinis 
garsinimai daug mažiau žalin-! rengimą su miesto majoru. Aiš- oportunistinis supratimas, kuri 

politinėmis akimis žiūrint,, kus dalykas, kad “Laisvė” ne- jis mūsų judėjime auklėjo, gy- 
legu “kalėdiniai” ir “velyki-' gali dėti tokio skelbimo. Juk nė ir atstovavo, tebėra neišrau- 

Katalikų švenčių panau-!tai būtų begėdiškas darbininkų ■ tas su šaknimis iš mūsų tarpo, 
'ojimas naudai buržuazijos ne , klasės reikalų išdavimas. Tai (Bus daugiau)
ik apgauna darbininkus ma- • --------- ~

& ~=! EKOKOm KRIZE IR AUGIMAS jų protą, padeda katalikų - 
čiai palaikyti savo burtus.

§itie kalėdiniai garsini- 
i nėra tik pripuolamas, neti-! 

ėtas, netyčia pasitaikęs daly- 
as. Jie parodo, kad mūsų 
'augai, pastatyti į atsakomon- 
is įstaigas, vardan biznio už- 
iršta savo pareigas ir komu-

iis tąmpa įrankiu imperialis- Slovakijoje, Ispanijoje, Jun-i da oportunistai, išvien su fa- 
nės buržuazijos. Jie nė nepa- gtinėso Valstijose ir kitur. | šlstais paverčia streikierių 
,nta, kaip atsistoja ant vieno Yra padaryta klaidų vyki 
elio su renegatais Pruseika 
• Butkum. • ,
Tie draugai, kaip anie opor- 

inistaL (nesužiniai, žinoma) 
įrodo ■ nepasitikėjimą dar- 
ininkais. Jie, mano, kad 

ū sų dienraščiai nepasilai- 
ys iš darbininkų. Iš vie- 
os pusės mes š v i ečiame 
irbininkus ir mokiname juos 
ivoti prieš buržuaziją, iš ki- 
•3—padedame buržuazijai pa
lšiais puošniais kalėdiniais 
elbimais —palaikydami juos 
msybėj, padedame jai apgau
bėti darbininkus, palaikyti 
os katalikų bažnyčios apga- 
sčių vergais.
Jeigu mes negarsiname strei-. 
aužiškų pagarsinimų, jeigu į 
es nededame apgavingų dak- 
rų pagarsinimų, tai kaip mes, 
munistai, savo dienraščiuose 
lime garsinti dar bjauresnius. 
^eiklauŽiškus, apgavingus ka
linius garsinimus? Jeigu vien 

jieškot, tai juk už

mato, kad toks pat neleistinas, joje priklauso visokio plauko 
toks pat smerktinas dalykas žmonių.
garsinti apgavingus kalėdinius slJ vienų butų pernašos spė 
garsinimus—padėt buržuazijai |CqS< 

ii1 katalikų bažnyčiai burtiškų veltui
pagelba

darbininkus, silpninti juos, da-j tokiems dalykams.
ryti juos aukomis Ameriko 
buržuazijos.

Eiliniai Draugai Tose
Pačiose Klaidose

Jungtinių Vai- , 7 .
Istijų Komunistų Partija!

.Rezoliucijų Komisija. •"* T

Lai gyvuoja
i • • t y • i

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
tuom pačiu kartu panaudoti 

kovos, organizacijos discipliną prieš 
ilk- 1 nepataisomus' el'einentus

reikalus ir kad jie vestų ko-:jam rūpi ne darbininkų lais- 
|yė, ne darbininkų
• bet renegatų, visokių suk- į nepataisomus cl'ementus_ del 
čių »r apgavikų laisve kalbe- j Llaikymb ALDLD.’ čielybėje.' 

! ti įdarbininkus streiko me-! ' y, 
!l tu. Klaidinti darbininkus ir I ’ ! x... . •______ l

Mes pasmerkiame Seną Vin-. 
,, . J. Jątužienę, Matulevi-,

'čių, Grigą iv j.ų pasekėjus, ku-1 
įtraukti juos tolyn nuo Ko-įrie jiems nadėjo užgrobti mū-1 
munistų Partijos ir revoliu-;su organizacijos iždus, kaipo; 

I ciniu uniju. * l'didžiausius darbininkų klasės i

Komunistai n kovingi, a;rmlls darbininkų centus nu-: 
’• naudoja kontr-revo- 

liuciniams tikslams.
Mes pasižadame išvien su. .. „ ...

Komunistų Partija bei viso pa
saulio revoliuciniu darbininkų 

. _ . .. .judėjimu dar energingiau ko-
tmčs spaudos ir buržuazijos j V0Įį užv darbininkų klasės rei- 

1 kalus, kai]) prieš buržuaziją, 
i taip ir prieš jos agentus dar- 

——, ĮU p-ynimo pusele, vešu tas i bininkų judėjime. .. 
laimėsime pilnai, bet jei-1 n;ases į klasinius mūšius, or-1 Kom^^tu Palios kelias 

12'u mes užžiebsime nudėta- ___ • •___ i....-*..- <Vra ,r visos daibininkų klases

negana kovou uzummą^r. RonTanistai ir kovingi j'7* / 
; druską, už geresnes darbo į darbininkai negali plaukti i neše jr
sąlygas, už atmušimą bosų Į 
žiaurumo, bet kad reikia j 
rengtis kovai del nuverti- j

i ten, kur minios suka; yra
I momentai, kada tos minios

Nemany-1 1 cii^ua nova* utį nu v« li- j suka į buržuazijos pusę, ar ALDLD. Centro Komitetu i
nes jau T10 kapitalistmeš tvarkos, karo barabanu apglušin-1TZ  ......"

jūs vis- del sunaikinimo išnaudoto-11 ar tai kliniąų; kapitalis-l
juk mos negalime j n sistemos ir įkūrimo pro-L- ' '

- - ■ ju ve- ^e^.aria^9 diktatūros. Jeigu, agenįų apgautos, bet stove-1
taip bus vedamas streikas, j darbininkų klasės reika-1 
atsitikime jeigu mes ir ne-ijy gynjmo pusėje, vesti tas'

gu mes užžiebsime proleta
rų protą klasinės kovos rei
kalu, kad kova už sunaiki-! 
nima kapitalistines tvarkos i 
tai yra jų mitina kova,, tai į c]uona įr druska prie galu-i 
mūsų laimėjimas bus dūle- • tino tikslo—nuvertimo ka-i 
“s> I pitalistinės diktatūros'

Dabar 
rengiamąjį 
Pruseikos 
kurie išmesti iš 
nes proletariato partijos ir, bet tą atlieka tiktai viena-Į 
kovoja prieš ją? Ar gali tinė revoliucinė proletariat! 
tokį politinį prirengiamąjį i to partija—Komunistų Par-, 
darbą atlikti renegatai. Git-1 tija.
lowai, kurie remia fašisti-' Dabar eina vajus už nau- ■

ganizuoti jas, jungti, kriti
nkuoti padarytas klaidas bei 
j žalingus nustatymus ir ves-; 
i ti per laimėjimus kovų už į

padėt jiems nugalėt pra- bename kapitalistiniam pasau
lyj ir mums reikalinga dole- 

Juk ir jūs dvasia šventa 
~ ‘ . Reikalinga atiku 

ten ir kitur. Juk musų 20 žmo
nių negalime stebuklų pada- 

i B(‘t ' ryb. Reikalinga maišytis su 
icriečia kalbčt re- nesusipratusią minia ir moky- 
demokratų barža- j^- Kacl nekurie užsimanė
miesto majorą. ■ tai dar klausimas ar

• jis bus, ar ne.
, “Aš visada stojau ir gyniau 
t ir ginu jūsų poziciją, bet jei- 
; gu jūs taip apsitversite save,
tai man atrodo keistai.” y ! nius vadus AnjčDkos Darbo į j,US' narius į Komunistų Par- i 
Veikiausia ii° dZ^af toT ko-Tederacij°s.ir niekiną' revo-tijos eilės. Tas reiškią, kad) 
Jonijos draugų 1 yra panašaus j 
įsitikinimo. '

ipitalistmes diktatūros ir
ar gali toki pri-! prie įsteigimo proletariato: 

darbą atlikti galios. Ir tą ne“*1' 
ir Weisbordai,i nei klerikalai 

revoliuci-! nei renegatai —

“BALSAS
Krušinskai, i 

• Pruseikos, |

bucines unijas? Ar gali to-' mes norime padidinti’ savo ' 
Ta f išdavas mūsų ! kį darbą atlikti klerikalai kovos batalionus. Į partįją/ 

bnVhpt^cqvn1 mirt!? judėjime viešpatavusio oportu-' Krušinskai, kurių tikslas durys atdaros visiems, su-! 
priešą, Tartum ; 

rašytas Prusei- 
autorius sako- 
komunistų po-: 
nieko bendro 

Tas tik 
irgi padeda. Oportunistinis ^Nukrypimas; parodo, kad nors Pruseika su 

į Bet mūsų nelaimė dar nepa-isavo draugais tapo išgrūstas iš 
noiui-, sibaigia. Draugai atsiunčia į ■ mūsų revoliucinio judėjimo, ta- 
rūšies i “Laisvę” pranešimą apie tą pa-įčiaus tas supuvęs buržuazinis

i nizmo—pruseikizmo.
tas visas laiškas

. . • kos. Bet laiško kaip! ., si gynė ir gina
į ziciją, vadinasi 
neturi su renegatais.

i ninku ir no c atvirų proleta- 
Paaugo raudonųjų unijų. Hato priešų, bjauriausi lai- 

i narių skaičius Lenkijoje,; šką prieš komunistus ir mū- 
zm7 prin^pus/'višai“nejučia Chinijoje, Japonijoje, Čeko-jsų spaudą? Ką-reiškia, ka-

susirinkimą ne svarstymui! 
n a n t b c n d i ą f - o n > a, ; savo kovu prieš išnaudoto-1
kaip buvo, taip ir yra did- jus> 1;et niekinimui komu-! 
žiausias’pr.vojus darbininkų jnstu? Ka reiškia, kada1 
j u d ė jime oportunistinis pruseika važinėdamas, sten- 
streikų bailumas ir reakci- giasį įtikinti savo klausyto
jai pataikavimas. jUS) ^af( streiko metu bend-

Jungtinėse Valstijose, ka- ras frontas turi būti tekis: 
da komunistai stoja priešą- jeigu streikieriai nori sau 
kin kiekvienos proletariato už kalbėtoją fašistą—duok 
kovos ir jai vadovauja, tai. jiems, kunigą—nesipriešink 
tuom kartu oportunistiniai jiems, kitokį kokį niekšą, 
elementai visaip tas kovas' arba renegatą—duok jiems, 
trukdo. Pavyzdžiui, Pru-'užtai ir yra “bendras fron- 
seikos kontr-revoliuciniai tas”. Tai reiškia slopinimą 
žygiai Patersone, kad dis-' darbininkų judėjimo, krik- 
kreditavus partiją. Prusei
kos padrąsinti pasekėjai 
bendrai su fašistais puolė 
komunistus ir komunistinę 
spaudą. Ką reiškia, kada 
Pruseika rašo streikierių 
susirinkimui, kuriame daly
vauja įvairių sriovių darbi-

jus, kad streiko metu bend-

! dymą jų spėkų ir išdavimą 
! proletariato kovų. Kodėl? 
j’todeį kad bendras frontas 
Į paverčiamas ne del proleta- T 
i riatb spėkų tvirtinimo, bet ■ 
del visokių darbininkų kla
sės apgavikų laisvės tą fron
tą skaldyti, spėkas drasky-

Bell Phore, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORI US- UNDERTAKEN 

ithaUuMoojn (r !«fdoj« nuwiiruifua aut 
riaukiu kapinių. Norintieji gereanio pa
tarnavimo ir oi iemą kalną nnlffldimo 
valandoje laukite* pas mane Pav a>ax» 
galite gauti lotua ant viaoklų kapinių Inte * 
t«riauMHMie »iecu»* ir at t<me kainą.

lt

'f f

't

1023 Ml. Vernon Street 
Philadelphia, Pa. ‘

IŠLAIMEKITE
I Ekskursiją į Sovietų Sąjun

gą Dykai

flf

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuoinenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prješ fašistu valdžią, 
menes gyvenimo, ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininka$ ir darbininkė pri- 
i valo užsisakyt “Balsą.“ :

“BALSO,” ĘAINA AMERIKOJE:
Metams ..... $1,50 
šešiems mėnesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . .05

Oficialia organas Lygos deleJV” 
Gynimo Negrų Teisių 

110,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tam’ 

j darbininkui, kuris gaus dau- 
■ ginusia prenumeratų. “ />y
(Matykite Liberator, kad.su- ų' 
žinojus sekančias dovanas)

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

už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė- 
' nesiūs ir 3c. už vieną kopiją. 
i Specialūs kainos tiems, kurįe 
! uižsi^ąįiys pluoštą virš 200 I _ - t • _ _ * ‘ **I p>ių.

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City
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PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

(Tąsa)
Mano dėdė greitai prasigėrė iki galo. 

Surado man darbą—vedžioti aklą muzikan
tą, kuris gyveno pas dėdę kaipo įna
mis. Dėdė tvirtai prisakė:

—Klausyk jo. Senis jis geras,— o pat
sai išvažiavo j kitą miestą.

Pamenu—senelis apsirengęs prastai, pla
čiais kraštais jo kepurė. O veidas kaip ap
aštalo Povilo, kuris išpieštas bažnyčioje. 
Jo vardas buvo Vaclavas.

Naktimis vesdavau senelį nuo vieno na
mo prie kito, kuriu įeinamuose koridoriuo
se degė raudonos lemputės... Jis griežė 
ant smuiko. Jo rankose smuikas tai dai
nuoja įvariaię balsais, tai verkia, juokiasi 
ir garsiai kvatoja, tartum vieversėlis ir tai 
klausytųsi jo muzikos. Kada jis griežia, 
aš be galo myliu senelį. Myli jį ir nusida
žiusios merginos.

— Vadavę! pagriežk dar ką nors. Na, 
kokį jausmingą romansą...

Aklas muzikantas tęsia savo grojimą, o 
aš su kepure rankose apeinu susirinkusius 
“svečias. Kokių vyrų čia nėra! Visokių 
—apysenių, garbingų šeimynų tėvų ir jau
nuolių, kartais net berniukų. Vieni iš jų 
išeina, o kiti ateina. Derasi su nusida
žiusiomis merginomis, kalba riebiai, ir gar- 

^-^siai juokiasi, derasi kaip už pyragus. Tie
siog viskas eina paprasčiau, kaip šunų ve- 
selijoj.

Nusidažiusios merginos atsinešė linkui 
manęs skirtingai. Viename iš tų namų 
mane be galo erzino mergina Lilija. Tai 
riebi, didelėmis krūtimis ir storomis lūpo
mis mergina. Jos balsas tvirtas, kaip vy
ro. Prie kiekvieno susitikimo ji visada 
man pasiūlo:

—Na, vaikine, duok pusę rublio, tai iš
mokysiu ...

Man pikta iki ašarų. Aš su pagarba žiū- 
riup^osę, pabuvusią ir nekaip išrodančią 
mėrgin^^Ji visada užstoja mane.

—Begėde! Gundytoja! Kam tau reikia 
berniuką erzinti.

Zosė negraži—dideli jos žandakauliai. 
Vyrai ima ją retai—tiktai tada, kada jau

i visos kitos merginos užimtos, šeimininkė 
i nemyli jos, nes Zosė nepelninga.* Bet man 
Zosė geriausiai patinka iš visų merginų. 
Ji gražiai juokiasi. Klausinėja, kas aš, iš 

Į kur, kaip gyvenu. Tankiai duoda man do- 
ivanų. Aš pradedu priprasti prie jos. Tar- 
|pe mudviejų užsitnezga draugiškumas, 
i Kartą Zosė kviečią mane į jos kambarį, 
i Atsisakyti neturėjau drąsos. Einu ir bai- 
I mingai mastau: kas dabar bus? Kada 
1 įėjom, Zosė užrakino savo kambario duris. 
| Pabučiavo mane ir verkia:

—Našlaitis, tu mano nelaimingas! Tu 
! vienui—vienas iir aš viena. Man sunku čia 
gyventi. Įkyrėjo tas prakeiktas prostitu
tės gyvenimas. Greitai aš mesiu jį. Ar no
nų būt mano sūnumi? Gyvensime kartu
■ ir mums bus geriau... . .

Į mane jos žodžiai padarė įtaką. Suti
kau.

Už kelių dienų mes apsigyvenom pagrin- 
dyje vieno nalno. Mūsų gyvenimas susi
tvarkė. Tiesą; Zosė tęsė ėjimą į naktinius 

ikliubus ir kai’čiamas bei pirtis, bet tatai 
darė slapta, kad aš negalėčiau dasiprotėti. 
Bet iš kur kitur jai gyventi? Manimi rū- 

;pinosi ir mokino mane rašyti; vadindavo 
mane savo sūnumi, o aš ją—motina.

Taip mes išgyvenome daugiau metu lai- 
1 ko.

Kartą rudenį nesugrįžo ji namo. Prabė
go kelios paros. Pagaliaus—mane pakvie
tė į ligoninę. Drebėdamas ėjau į ją. • O ka
da pamačiau išbalusią ir dejuojančią Zosę, 
tai prakaitas apipylė mano kūną. Ji jau 
buvo bemirštanti. Ant trumpos valandė
lės atgavo sąmonę ir pažino mane:

—Sūneli, mano sūneli!... Mane papjo
vė!... Pražūsi dabar tu be manęs!...

Paskutiniai jos žodžiai, kaip karšta gele
žis, pervėrė mano širdį. ,

Dvi dieno po Zosės mirties, į mano kam
barėlį atėjo piktas namų savininkas. Jis 
apsižvalgė ir piktai prabilo, tartums naš- 

' tą numesdamas nuo pečių:
—Na-tu, šunyti, greičiau nešdinkis lau-

■ kan su savo baldais!
—Kur? !

j (Bus daugiau)

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- i 

mo lietuvių skyriaus 44-ta kuopa nu- i 
tarė laikyti susirinkimus kas pirmų j 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, Liet, j 
T. Name, 10 vai. ryte. Pirmas su- j

NANTICOKE, PA.- ' :
A.P.L.A. 16-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 3 sausio, J. Pil
velio svetainėj 
vai., po pietų, 
yrh. svarbių reikalų aptarti, 
kit naujų narių.

112 Pine St., 2;rą j 
Visi nariai ateikit, 
'Atsives- 1 

Sekretorius.
(309-310)

: ; : CHESTER; PA
11

A.L-D.L.D. 30-tosį kuopos susirin
kimas bus sekmadienį, 3 sausio, Lie
tuvių Kliube, 339 E. 4th St., 10-tų 
vai. ryte. yisi nariai ateikit, yra į 
svarbių reikalų aptarti. __
ma nauja valdyba. Atsiveskit nau 
jų

HARTFORD, CONN:

Scrantono Sklokininkai 
vo Pasikvietę Pagelbon

Diskusijų Renegatą
Jankauską

Bu-, jis veidmainys: vienaip kalba
Del —kitaip daro.” . Aišku, Čia

* ypatiškas užsipuolimas, ’ir
apie tai visai nevertėtų ' laik- nė” dabar džiaugsis, jog visas

bininkai juos smerkia ir pa
smerks.

Veikiausia, kad “Klampy-

j raštyj kalbėti, bet kadangi V.' Sci’antonas su jais. 
; jau kelintu kartu susirinki
muose vis tą pačią giesmę j 

: gieda, tad ir prisieina apie tai 
ners trumpai pakalbėti.

Valakui, kaipo barzdasku-1 
i čiui visados buvo leistina pasi-1 
■ teisinti del užėmimo bile ko-1 
j kio darbo draugijoj ir komi-1 
! sijose, nes turi daugiausia va- ‘ 
i karais dirbti, ir reikia žiūrėti, 
į iš kur ir duoną valgai. Ir už 
> tokius pasiteisinimus nieks V. ■ 
' nedarė užmetimų ir priekaiš- i 
i tų. Bet jau kitas klausimas i 
įsu -Klevinsku. Kas Valukui : 
leistina, tai Klevinskui nei pa- Į 

i mislyt. Nors V. niekados ne- 1 
Į užsidaro savo skutyklą antį 
7:00 vai. vakaro, nepaisant ; 
kas ten nebūt, bet jieškant j 
priekabių prie ko nors, tai V. į 

Ir, žinoma, kad i 
jis tą ir darė tiksliai, kad tik į 

Valukas surasti priežastį pulti ant to 
apleido ir pirmininkystę, o jo I aršiausio “bimbinio velnio”— 
vietą užėmė drg. K. Kubilius, i K. Na, ir “susirado perlą.” 
Valukas atsistoja kalbėti, ir ' Bet tik bėda, kad V. tokie “ar- J 
būk norėjęs pasmerkti abi pu- ' gumentai” ne tik žiopli, bet 
sės, bet pereina prie ypatiško vaikiški, bet ką gi jau pada- 
puolimo ant Klevinsko. Ir, ve, | rysi, kad jau tie žmonės tik j 
su kokiais argumeųtais: Koks tiek tepajėgia protauti, jeigu 
ten žmogus pasakęs, kad ten mano, kad tik tas gali būt ne
kokioj lidterijoj ar išlaimėji-1 ras, kuris duoda dešimtuką, 
me, kad Klevinskas nedėjęs arba pirma pribuvo į sūsirin-1 
dešimtuko (10c), ir net ver- kimą. Aš labai gerai žinau, j 
kiančiu balsu sušuko: “žiūrė- kad pats V. nėra daug metęs! j 
kit, kaip tas įrppgus apsimas-; dešimtukų ii- tuo liątiną laiku! 
kavęs, veidmainys.’ ’ O, su-1 neužsiima ir jokiais darbais 
prantama, kartu turi būt ir įveikime, nes visados turėjo

(Tąsa nuo 5 pusi.)
dis-me. Net Antanaitis kartą 

kusijose pareiškė, kad jis prieš 
savo sūnų, tai kaip musė prieš 
liūtą—bejėgis. Na, o dabar
Antanaitis tą savo “liūtą” ir 
be apinasrio atsivedė, bile tik 
sklokai padaryti daugiau bal
sų.

Kadangi laikas buvo visai 
arti apleisti svetainę, tai ir ne
buvo galima padaryti tinka
mas ir platus išvedimas iš dis
kusijų, numaskuojant skloką 
ir jos agentus. Reikėjo pasi
tenkinti visai trumpai pabrė
žiant tik Prūseikos prasižen
gimus prieš Kompartiją, su-
laužant Kominterno įstatus ir'|u.,,,„

į nuvo galima, discipliną.
Sklokai išbėgus,

Rumboniškis.

BOSTONAS IR APIEL1NKĖ
SO. BOSTON, MASS.

A.L.D.L.D. 2-ra kuopa ren
gia vakarą palydėjimui senų 

Įmetu ir pasitikimui naujų, 
i Programa susidės iš geros dar- 
■ bininkiškos vakarienės, keleto 
j muzikos kavai kėlių, dainų ir 
į juokingos komedijos, kuri yra 
i rinktinai pritaikyta vakarie- Į
• nėm. Paskui bus šokiai. Taš" i
j viskas prasidės gruodžio 31 d., 
8-tą vai. vakare, 1931 m., 376 
Broadway, So. Boston, Mass.;

1932 m. 
tikriems

| baigsis sausio 1 d., 
'Tikietas tik 50c, o 
bedarbiams 25c.

1 kviečiame 
bendraminčius 
parengime.

i

ir visusvisas 
dalyvauti tame

Komisija.

Sudarysią Kraucevičiui 
Paranką

ŠO. BOSTON, . Mass. — 
Tarptautinio Darbininkų Apsi- 

niekšas. Ir tuomi Valukas ma-1 Kerą pasiteisinimą del • darbo gyhimo 21-ma kuopa pradėjo 
no, kad jis su dešimtuku už-i vakarais skutykloj, ir delei to i geriau darbuotis. Apart kuo- 
dengs savo tikrąjį veidą. Bet jis visados galėjo pribūti į pa- , pos paprastų darbų, turime 
dar ne viskas, dar ve kitas j rengimus vėlai dirbamose die-; išrinktą/ komisiją, kuri baigia 
“baisus” prasižengimas. Ka-! nose. Bet tai tik Valukas taip! surasti $5,000 užstatymui kan
da bedarbių maršuotojai į | gali daryti, o ne kiti. N- ’ TZ-------- -♦«•*
Washington^ sustojo Scranto-! Klevinskas jei tik būt su sklo- 
ne, 2 d. gruodžio, ir buvo ka, tai ir su juo būt viskas 
šauktas masinis susirinkimas j O. K. (
8-tą vaj. vakare, tai Valukas 
dar kaip 7 v. jau pribuvo prie 
svetainės, bet policija neleido 
(ir apie tai jau buvo rašyta, 
tai ir nekartosiu), tai Valukas 
apsidairęs, kad niekur nemato 
Klevinsko ant gatvės, važiuoja 
jieškoti. Na, ir kas? Ogi žiū
ri, kad Klevinskas dar dirba. 
Baisus prasižengimas.
»r6kit,

žiū-
šaulda Valukas, “koks

Tuomi diskusijos ir užsi
baigė.

Po diskusijų buvo priimta 
rezoliucija, smerkianti sklokos 
niekšiškus darbus.

Sklokai bėgant per duris, 
Vilkelis šaukė: “Mes žinome, 
kad bus išnešta rezoliucija, pa
smerkianti sklokininkus ir kad 
"Laisvėj” bus netėisingai ap
rašyta.” Labai gerai, jog dar

Nu if'cijos už drg. I. Kraucevičių.
Taipgi kas mėnesį kuopa iš

renka po 4 narius, kurie lan
ko unijų darbuotojus—politi
nius kalinius, esančius East 
Bostono Imigracijos Stovykloj: 
I. Kraucevičių. W. S. Mur
dock, Edith Berkman, B. Da- 
nigian, Samuel Paul. Ir kitos 
Bostono apielinkėj mūsų orga
nizacijos privalėtų pasiųsti sa
vo lankytojus bei atstovus į 
East Boston Imigracijos Sto
vyklą. -

K. B.

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių 4susirinkimai įvyksta kas j 

ketvirtadienį, Liet. R. Kliube, 1011 i 
Fairmount Ave. Lietuviai bedarbiai J 

sirinkimas bus sekmadienį, 3 sausio. j kviečiami dalyvauti. 
Visi nariai dalyvaukit.

G. Shiinaitis. 
(309-311) !

WILKES-BARRE, PA.
A..P.L.A. 51-mos kuopos komisija I 

surado svetainę susirinkimų laiky- l 
mui del 1932 m. Dabar susirinki- Į 
mai visada įvyks prieš pietus, nes i 
po piet nebuvo galima gauti svetai
nes. Sekantis susirinkimas bus sek
madienį, 3 sausio, Lee Park Fajer- 
monų 
nariai 
kimų.

svetainėj, 10 vai. ryte. Visi
įsitėmykit ir ateikit į susirin-

Komisija.
(309-310)

PHILADELPHIA, PA
L.D.S.A. 11-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, 4 sausio, po 
No. 9§5 N. 5th St., 8-tų vųl. vaka
re. Visos narės ateikit, bus išduo
tas raportas iš metinės 5-to Rajono 
konferencijos. Yra ir kitokių svar
bių reikalų aptarti.

B. Ramanauskiene.
(309-311)

ROOKLYN LABOR)! YČE’ i 

DARBININKŲ ĮSTAIGA j 
Salės del Balių, Koncertų, Bat« 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų i> 
Lt. Puikus steič.ius su naujau 
dais įtaisymais. Keturios ' bo 
Hų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby
f

rpi 'i.'itzt ^'4

luomo

TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
LAUKIA JO

L. Pivariūnas.

GRAND RAPIDS, MICH.
I

Savitarpinio lavinimosi mokykla i 
įvyksta kas sekmadienį, 7:30 vai., 
vakare, Liet. Sūnų ir Dukterų Dr-jos 
svetainėj, 1057 Hamilton Ave. Vie
nų valandų skaitoma ir aiškinama | 
Komunistų Manifestas, o antrų va- ' 
landų diskusuojama įvairiais bėga- ; 
mais klausimais. Kurie mėgstate ! 
studijuoti ir kitiems pagelbėti la
vintis, atsilankylpt ir savo pažįsta
mus atsiveskit. Įžanga veltui.

Mokyklos Komisi’a.
: • . (309-310)

A.P.L.A. 1 APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

narių.
Sek r.

DIDELIS IR LINKSMAS BALIUS
Rengia L. S. ir D. D. šeštadienį, 2 
sausio (January), 1932, Lhbor 'Ly- 

Bus renka? i ceum svetainėj, 29 Lawrence ’ St.
| Pradžia 7:30 vai. vakare.—Gerbiaini 
draugai ir draugės! Gal ne veinas« 
iš jūs dalyvavote Liet. Sūnų ir Duk
terų draugijos parengimuose ir žinp- 
te, kad L.S. ir D.D. visados suren
gia geriausius parengimus, todėl ir 
šį kar 
dinti. 
šokių.

Kašarauskas.
- (309-310)

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 3 sausio, po 
No. 130 Lafayette St., 2-rų vai. po 
pietų. Yra labai svarbių reikalų ap- ! 
tarti, tat visi nariai dalyvaukit. De- ! 
legatai išduos raportų iš antro apsk- , 
ričio konferencijos. .

Org. S. Aiiukonis. |
< (309-310) I

ELIZABETH, N. J.
ŠAUNUS VAKARĖLIS

Ufa varde Bangos Choro rengia 
Į vakarėlį pasitikimui naujų metų 
( gruodžio 31 d., 69 So. Park St., 
, Kliubo kapibariuo.se. Pradžia 7-tų 
1 vai. vakare. Bus jirog^ama ir šo

kiai prie geros muzikos. Ufai ir 
Bangos choras kviečia visus kp skait-

I lingjausiai atsijankyti ir smagiai su-1 
laukti nauju metu. ■ ‘ 1 1 i

Metinė A.P.L.A. 1 Apski;ičio kon- 
ferencįja įvyks 24 sausio, A.P.L.A. 2 _ 
kuopos svetainėj, 24 Locust St., Mc
Kees Rocks, Pa1. Pradžia 2:30 vai. ? 
po pietų. Visos kuopos pasįsteng- ' 
kit prisiųsti delegatus, nes bus ren
kamas Veikiantis Apskričio' Komite
tas. Pasirūpinkit suteikti gerų su
manymu organizacijos labui. Taip- 
/ri delegatai atveškit metines kuopų 
duokles j A.P.L.A. 1 Apskritį.

Org. Geo. Urbonas. H 
(309-310) j

. HARTFORD, CONN.
Komunistu Partijos vakarienė ir 

šokiai bus ketvirtadienį, vakare, 31 
gruodžio, po No. 27 Albany Ave. 
įžanga dykai. Kviečiame visus lie
tuvius darbininkus atsilankyti.

Komitetas. G

PLYMOUTI^~PA.
L.D.S.A. 53-čios kuopos metinis su- 

urinkimas bus penktadienį, l sausio, 
pas d. Miliauskienę. Visos narės da
lyvauki!.

Sekr. D. 'Z.

KAINA 25 CENTAI
PLATINTOJAMS
GERA NUOLAIDA

in°inwTffl°nMi^^

iiiomoiiioi lomom HIQHIOII

Kviečia Komisija.

rta stengsis, kad visus ūžganeį 
Bus puikiausia orkestrą del 

įžanga 25c.
Komitetas.

(B09-810)

DETROIT, MICH. į 
m DA VOK IT DARBININKU j 

SPAUDĄ!
Tarptautinis Koncertas/ir šokiai ■ 

rengia bendrai Bulgarų Biuro Centru 
Komitetas ir Komunistų Parujo's 7' 
tas Distriktas naudai Daily Worked 
ir Soznanie laikraščių, New Work-;

Ii ............... 10 40 ____ l'fc____1 4 _ 12! ers Home, 1343 E. Ferry, Penktadie-; 
I nį, Sausio 1 d., 1932. PrograYnę da-l 
lyvaus: Ukrainų, žydų ir lenkų cho-į 
rai ir rusų, lenkų ir ukrainų šokiką 
ir orkestros. Progrartos pradžia 
3-Čia vai. po pietų, jžariga 35c."

. i ............ . ' . GW^3V j

Trade

PAIN-EXPELLER | 
Palaiko Daugely Darbe I

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar- 
ba tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias _ v
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir šini- 
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą. 'PAIN-EXPELLER* '

Įrcg. J. V. Pat. Biure. « >
palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ii* 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus! . » • .x

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas'iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirs 60 metų. Trinkit jutimi! « ■’ 
Kaina 35c. ir 70c................................................ Parsiduoda Visur.

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklj.

IIOIII

REIKALAUKITE
IR TUOJAŪS
PLATINKITE

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

kapibariuo.se


LIETUVISI Komunistų ‘

INC

gina

SE&U

riko

ant
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X

nurodo, 
iširau kti

Ii- šis Hillmano tar- 
p riešingas

Kviečia Komitetas.
Central skvero,

NOTARY 
RJELSC

patar- 

ir už 
kainą,

PRENUMERATORIŲ, PLATINTOJŲ IR 
ReMeJŲ DOMEI! '

LITERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLŲ 
DARBININKŲ ŽURNALAS "

ko nuėjo 
tai nariai turi būt apkaltinti

Toliau kalba renegatas Jan-; čia

' stono “sosaidę,” kurios prie-1 
1 šingos karui, bet tik nenurodė,1 
I ką gi tos visos Vilkelio parti- j 

‘ >s veikia pasipriešinimui ka-

MATHEW P. BAILES 
( B I E L A!U S K A S )

Norintieji ge
riausio

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už .
prieinamą, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie- 
biais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

ir iš apielnkės, prašomi

iš dalies teisybė, nes eili
niai nariai perdaug žiūrėjo' 

karui, o per pirštus į tokius vadus, ku-1 
“priešių- yįc niekas daugiau buvo, kaip ;

1932 m. Pradeda Eiti Ka$ Menuo. 40 ol’sL Didumo, 
Gausiai 2liustruėjamas

is iš (ivimėnesinio į mėnesinį, o ttiipgi 
asispietimas, pačio redakcijos aparato 
ybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi- 
trukumų, kurie buvo plepiaisiais “Prieit išvengti '. įso ; i 

o” ėjimo metais. 
‘PRIEKALE’’ tclp;
i z 11 u o j a n t ic j i SSRS 

ir atsiekimus socialistinė
ir kitų kapitalistinių 

imą ir kovų, jašo vi 
UjljS.

PRlEk.ALAS’

šalto vandens ant 
nettrumpai pabrėždamas 
rei- 

Mat, tie žmo-
save

ĮjM

m 
v J

H t'-L

ATDARA DIENA 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

J Trečiadienis Gruod. 30,1931

Scrantoi?© Sklokos Šalininkai Buvo Parsi- | tinkamai ;
J- e e kam: Turauskas, Janušaitis,

Jvietę del Diskusiją Renegatą Jankauską i
I ta. Renegatas šaukia, kad 

nerei-!J?’m l^e^s Beužgins sakyti, j 
i jog Komunistų Partija yra i 

t 1. sayi j avangardas darbininkų Jdasės. I 
Gnai, leikia C1-ji>odos> kacĮ niekas to nežino. | 

į Juk ir Judošius kristų bučiavo j 
ne iš meilės ,bet kad jį par-j 
duoti. Antanaitis šaukia,' 
kad Klevinskas pilnas šunybių,; 
bet jų neparodo. Ir kaip gi i 
nebus pilnas šunybių, kad nie-' 
kad nepataikauja tokiems po?; 
nams, kaip Antanaitis, kuris I 
bučiuojasi su fašistų kliubo 
kapitonais. Tai fašistų pus- i 
burolis. Taip tuo klausimu i 
diskusijos ir užsidaro be jo-1 
kios išvados, bet vienok Vil
kelis reikalauja rezoliucijos 

j pasmerkimui karo. ,Ir nors 
Į nei-vienas iš sklokinihktj savo 
I kalbose nepasmerkė karo, n’e- 

Kalba serantoniškis sklokos šaukė darbininkų organizuotis 
; šalininkas Antanaitis, šis irgi 
i nemato reikalo daug kalbėti betgi reikalauja 
Į apie karo pavojų. Nu, kaip.’či 
jau prasidės karas, tai tada, 
žinoma, “jau reikia priešin
tis,” bet “tik tie. kurie galės 

I ir kiek galės.” Ir 1917 m. 
j Antanaitis “labai priešinosi” 
I karui ir agitavo nesiregistruo- 
' ti, o kada atėjo registravimo 

Antanaitis ima ir 
“pabėga” ant dviejų dienų net 
i Pittsburghą. Gi . po dviejų 
dienų “pabėgimo” sugrįžta ir 
užsiregistruoja. Tai, ve, koks i 
iš to žmogaus yra karo prie-'

'SCĘANTON, Pa.—Kaip bu-j savuose susirinkimuose 
vo garsinta “Laisvėj”, kad A.įkia kalbėti ir įsikalbinėti 
L.D.L.D. 39 kp. rengia disku
sijas 20 gruodžio, šių metų, tai 
diskusijos ir buvo surengtos. 
Diskusijų rengėjai visai “eks- j 
ra” nesirengė, kaip kad sklo-! 
ciningai manė. Sklokai labai | 
ūpėjo, ar mes neturėsime ką poliaus, puolė Komunistų Par-j 
š toliaus—iš centro. Vilkelis ; tiją, aršiausiai ją šmeiždamas. 
let ir klausė: “Ar bus ir jūsų ; 6,‘je, dar sakė/kad nereikia 
lopiežius Bimba?” Tam žmo-; būti tyru komunistu, kad kai-1 
•ui jau .popiežiai vaidmasi. bėti apie karo' pavojų, ir net Į 
kr tik Vilkelis nemano į za- i priskaitė apie pustuzinį viso-' 
iristijonus įsišventinti? Nors kių partijų, tarpe jų ir Love-j 
r buvo jiems sakoma, kad 
les ir patys mokėsime apgin- 
i savo pusę, vienok sklokos 
didvyriai” parsigabeno sau į jos 
dką ir renegatą Jankauską ir ' ro. 
larti-j, , kad dabar komunis- 
ams tai “šiur” bus riestai, 
•et .. vieton komunistams 
»ūt riestai, tai patys skloki- 
inkai ir su savo generolu iš- 
rimė per duris, palikdami ir 
ivo pirmininką.
Atidarius diskusijas, rink- 
pirmininkas, nes rengėjai 

jbuvo nuskyrę iš anksto. 
:loka nominuoja savo pirmi- 
nką, bet kada balsuojant Į diena, tai 

i’alaimi, tai kelia lermą, jog 
^teisingai nubalsuota. Ren- 
jjąi nusileidžia ir perbalsuo- 
i antru kartu. Skloka išsi
šoka savo .pirmininką Valu- ; 
ą ir džiaugiasi laimėjimu. 
’Dar nei įžangos nepadarius 
diskusijas, Vilkelis jau rei- 

alauja skaityti rezoliuciją, 
i rengėjai-komisija turi to- 
ą pagaminę, o pirmininkas; 
alukas net siūlo išrinkti re-i 
)liucijų komisiją. Pasirodo, j 
ad Vilkeliui besklokaujant iri 
negeninė susimaišė, jei tokius | 
opius klausimus stato ir net 
'ikaluja. Diskusijų komisi- 
i pranešus, kad komisija tu- 
pagaminus rezoliuciją ben- 

:'U diskusijų klausimu ir 
aitys tik užbaigus diskusi-

karo pavojų.
ti į mases, jas organizuoti, o 
kada jau bus suorganizuotos 
žmonių masės, tai jau tik ta
da toms masėms kalbėti apie 
imperialistinio karo pavojų. Į

Puslapis Penktas

jau ir daugiau draugų I ve, visi žmonės išėjo su sklo- Į voliuciniam veikime. 
Į Komunistų-‘ 
'pripažins juos teisingais ir pa-J bėgti.

atšauna sklokinin- i ka> Bet apsiriko.
G, jc, dar esant sklokai, d'. 

Grušelionis iš Wilkes-Barre 
pasiūlė sklokai propoziciją: 
Lai skloka išrenka du geriau
sius savo vadus ir pasiunčia į 
Kominterną ir tegul jie tenai i tai siūlė, 
išdėsto savo poziciją, savo Ii- drg. G. 
iriją ir savo nusistatymą re-' si ’ ’’ ’

■ ves jiems vadovybę, tai jis— 
: Grušelionis duos jiems ant ke- 
I lionės net $1,000. Ir drg. Gru
šelionis jiems užtikrinančiai 

Bet, pasirodė, jog 
. toks pasiūlymas visai 

klokininkams sugadino apeti-

Ir | jei ‘tą, ir kitokio išėjimo tiems 
Internacionalas’! šeškams nei nebuvo, kaip tik 

Išviso jų išbėgo apie 
15 ypatų. Kadangi vietiniai 
šklokos pasekėjai susideda tik 
iš trijų šeimynų: Antanaičio, 
Medelio ir .VMluko, tai jie kiek 
tik galėjo parsikvietė iš Wil
kes-Barre sau . talkininkų, ir 
vistiek nelaimėjo. Juokin
giausia tai, kad Antanaitis 
net ir savo sūnų atsigabeno, 
kad tik padarius daugiau bal
sų, gi šiaip Antanaitis savo 
ponaitį niekad nėra parodęs 
bent kokiame darbininkiška
me parengime bei susirinl-ęi-

(Tąsa 4-tam Pusi.) i

GRABORIUS

narinio 
žemą 

nuliūdimo va
landoje Šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So,. Boston 0304-W

JUOZAS KAVAI!''JSKAS

prieš pavojų naujo karo, o 
rezoliucijos.

mat, jie manė, jog jiems 
pasiseks su rezoliucija, kaip 
figos lapu pridengti savo sklo- 
kišką supuvimą, bet apsiriko, 
nes 27 balsais prieš 14 atmes
ta jti siūlomo

Laisniuotas Graborius
* J i - ‘

Pennsylvania ir New Jeraey Valstijoae' 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ii: 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreipus 
prie manęs sekančiu antrašu: 

1439 SOUTH 2ND STREET
PHIL,\ DELPHI A. I’

; Diskusijos Sklokc
Stanionis nurodinėja, kad 

i už Pruseikos ir kitų klaida 
ne jie patys kalti, bet visi n 
riai. Jei Pruseika pastojo r 
negatu ir nusispjovęs ant vis- 

buvžvazijai tarnauti,

Telefonai- R*»'l

Keystone — Main

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

kauskas 
nas irgi 
kad įrodyti, kaip jis 
gas” karui, tai aršiausiai puo-' tik vilkai avies kailyj. Į 38—40 SlagP’ Street

Botyrius ir vėl griebiasi už ; 
'drg. Aušroto straipsnio ir sau-' 
' kia, jog Amerikos lietuviai ko-į 
; munistai neturi politinės kul- j 
tūros. Bet ir čia užtyli, ką ta-į 

Bet kur|me straipsnyje kalba apie tai 
Nėra. I patį vilką ant asfalto—Prūsei- j 

Juk šmei-|ką tuo reikalu. Renegatas j 
faktai ne-1 Jankauskas teisina Prūseiką 

nevažiavimą į Maskvą ir 
puola Centro Biurą ir Bimbą, 
ir “bimbistus”. Bet .tai' sena, i 
nudėvėta giesmė, sklokos gc- j 
nerolų. hąnors renegatas gir-1 
^asl; tik - slankioju -apie;. svęta;i-; 
nes duris 'laike “Laisves” še-į 
rininkų suvažiavimo, o betgi 
sako, jog jis negalėjo balsuoti 
už Centro Biuro sleitą. Ir dar i 
daugiau priterške visokių. 
niekšysčių ir melagysčių, kad ; 
net šau žmonės pradėjo paste- 

Pa- • bėti, jog perilgai kalba ir me- 
vilką Į luoja. Šlekaitis nurodinėjo,; 

kad skloka varo žalingą dar-.
Klevinskas užpylė., sklokai bą 'prieš revoliucinį judėjimą, 

galvos, ir kad prūs’eikinė gazieta ne- 
pirmus ! reikalinga ir labai kenksmin-' 

žodžius iš Komunistų Manifes-; ga darbininkiškam judėjimui, i 
to, kad komunizmo šmėkla ! Šlekaičiui kalbant, sklokininkų ■ 
šiandien dar didesnė ir baise-! šalininkės Antanaitienė su sa-j 
snė, švaistosi po kapitalistinį' vo frentka Medeliene šaiposi 
pasaulį ir drebina visą kapita-1 
iizmą. O delei to, delei vis! 
aštresnių ir griežtesnių klasių i 
kovų išsigando tie veidmainiai: 
Pruseikos ir kiti. Kad išgel
bėti savo kailį nuo pąvojaus, 
pabėgo, pas buržuaziją ir atsi
klaupęs prieš socialfašistį Gri-1 
gaitį spaviedojasi, o renegatas

la Komunistų Partiją. Šitam 
niekšui K. P. niekas daugiau, 
kaip tik griovikų ir draskyto
ji] šaika. K. P. ištraukė savo 
narius iš unijų, o nieko nesu
organizavo, sako jis.

'faktai, kur įrodymai?
1 Ir kam jų reikia ? 
i žimui ir dergimui 
reikalingi. Kalba

■ —sklokinio choro
1 Wilkes-Barre, Pa.,I ' 7

ir Botyrius už 
Vadas iš i 
ir, kaipo' 

“tvirčiausį” argumentą pasi
stato, tai kad jam “pavyko” 
sugauti “antįs”-<-tai drg.‘Auš-1 
roto straipsnis. Sako: “žiūrė
kit net ir iš Rusijos draugai 
Komunistų Partiją, dar kitaip 
nevadina, kaip “amerikoniš- 

Nors renegatas Jank. i kų komunistų partija.” Lyg ! 
’ • " ’ ’ ir kas “Laisvės” neskaitęs ir

. Bet Botyrius visai ne
prisiminė, ką sako tame 
čiame straipsny j apie

r nors diskusijų tema, ro- 
, buvo gana aiški ir suriš- 

-tjvieni bendrą klausimą, 
»t jp^ųPiinkas padalina į du, 
id skmkai būt galima save 
>simaskuoti. Tema buvo se
mti: Pavojus naujo imperia-j 
tinio karo ir mūsų kova su i 
loka.
kiauliškai pasitarnavo sklo- \ 

ii, padarydamas pastabą, | nežino, 
g diskusijų tema turi būt ri- 
ma vienu bendru klausimu,
4 pirmipįnkas leidžia disku-! asfalto—Prūseiką.
oti atskirai į du klausimus: 
:lokos klausimą atskirai nuo 
•.ro pavojaus klausimo; 
loka ir dvi rezoliucijas 
Javo išnešti.
s manė apsimaskuoti
zoliucija, smerkiančia karą, 

kurią ir jie visi būt balsa- 
, ir tuomi ‘apgauti publiką, 
rios buvo virš 50. Bet ir 
jų skymas neišdegė, tai ta- 
sklokininkai pradėjo neri

mti, nes žemė iš po kojų

)iskusuoja karo pavojų. Bet 
on nurodinėti pavojų im- 
ialistinio karo del darbi-’Jankauskas bučiuoja Prūsei- 

tkų klasės, tai aršiausiai kai j barzdą, žinoma, aky- 
ola Komunistų Partiją. Štai, vaizdoj publikos tokį poną va-!
kalba Vilkelis ir nurodinė- dinti renegatu, tai jau per 
kad mums tarpe savęs ir daug, sklokos supratimu.

iš Šlekaičio, kad jis 
munistinę pusę.

Kubilius trumpai 
kaip skloka norėjo 
“Laisvę” iš po Komunistų Par
tijos kontrolės ir padaryti, 
kaip “Naujienos” ir “Kelei-

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
_  , Brooklyn, N. Y.

A. M. Bajchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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CAMBRIDGE, MASŠ. CAMBRIDGE, MASS.

BALIUS ®
Rengia Cambridge’aus Lietuvos Dukterų ir Sūnų Dr-ste

’ -/ NAUJŲ METŲ DIENOJE

Petnyčioje, 1 Sausio (January), 1932
CYPRUS SALĖJE

40 PROSPECT ST., CAMBRIDGE, MASS.
Balius prasidės 4 vai. po piet ir trauksis iki vėlai nakties

uvos Dukterų ir Sūnų Draugyste visados surengia puikius ba- 
ius ir visi atsilankiusieji būna patenkinti, šįmet specialiai prie Ba
daus e prisirengę, nes laukiame daug svečų.

VALGIŲ IR GĖRIMŲ BUS PAKANKAMAI
Orchestra viena iš geriausiu visoj apielinkėj: BERT ORRIS and 

HIS MUSICAL REVIEWERS iŠ Brockton, Mass.
Todėl nepamirškite, kad 1 d. Sausio, Naujų Metų Dienoje, bus pui

kiausią balius, ir visi seni ir jauni, vietiniai 
atsilankyti. Smagumo turėsite kupinai, 
įžanga: Vyrams 50c.; Moterims—35c.

Važiuojant j Balių iš kitur, reikia išlipt 
g“ ) netoli ir svetainė.

Vilkelis kalba vieton 10 mi-1 
nv.čių—20. Giria Butkų, kal
ba apie velnius, apie 7,000 
Butkaus suorganizuotu nariu, 
apie Fosterio knygą ir tris po
karinius periodus. Graibstosi, 
kaip girtas už tvoros, bet nie
ko nesūsigriebia.

Pirmininkas Valukas pasida
ro “neregiu” ir '‘nemato” nei 
kiek laiko Vilkęlis. iškalbėjo, 
nei tų,-kurie piropu.kartu dar 

forašp, balso iš pozicijos pusės, 
j bet leidžia antru kąrtįi k aibė- 
j ti renegatui Jankauskui.' 

žmonės pradeda reikalauti, 
'kad leistų tiems kalbėti, k u-i 
j rie dar nei sykį nėra kalbėję,; 
'o ne šmeižikui revoliucinio ju
dėjimo, ir daro renegatui pa-Į 
stabas, kad jis meluoja. Ta- ■ 

Ida sklokininkai sukyla ir sau- i 
kia: “Jei jūs mums neduodat I 

•i kalbėti, tai išeiname.” Ir sų-! 
j kilo, manydami,’ kad paskui ■ 
;juos ir visi žmonės išbėgs. Bot j 
apsigavo—žmonės pasiliko, o i 
tik jie vieni išbėgo, net ir sa
vo pirmininką palikdami. Dar 
Antanaitis pribėgo prie Vala
ko ir prisako, kad tas paskelb
tų diskusijas iškrikusioAiis. 
Mat, manė, kad kai taip pa
sakys, tai žmonės sukils ir 
kartu su sklbka išeis per du
ris, o tada jie i būt sakę, kad,

TEL. STAGG 
2-5043

U W D (L; K TAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. V.

MŪSŲ [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR iŠ ČIA 
PA3IUNČ1AM b KUR KAM REIKIA. TURIM PRlVATlŠKAs 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1NU AUTOMOBILIŲ,' 
KURIUO PATAI':NAUJAM NUVEŽTI [ LIGONINE IR 
PARVEŽTU TURIM MOTEIU MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAU3IM.

MUSU RAŠTINI! ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

jžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu Mindeniu. Lapuotos vantos išsi pėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipėrimo: RuCTŠkas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu. .

29-31 Eloąell St, tarpe Cook ir Deveboise Street?
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN; N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
-a AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, 
darbininkų ir darbo Valstiečių gyvenimą, 

statybos fronte ir Lietuvos, Atne
ša iių darbininkų if darbo valstiečių 
lis aktualiais proletarines literatūros

1 : V'.:’
turi ųuolatinj! skyrių “Socialistinę ;SSRS. Štaty- 
iai nušviečiama socialistine SSRS, statyba, kul- 

tūrinūs' ^evoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama^ svar|)?čhi.ą SSRS, 
socialistinės pramones, sovchdzų ir kolchozų gyvenimas ir augimas. 

“PRIEKALAS" daug domės skiria antireliginei propagandai, ir 
tini pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų,- prisidengusiu tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus. "
“PRIEKALAS’’ nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS, 

socialėš statybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skil
tyse jis rašo ir kitais aktualiais_oolitiniais klausimais ir turi sky
rius: 'Kapitalo šalyse/ ‘Iš Revoliucinio Judėjimo Istorijos,’ ‘B’.blip- 

grafija ir Kritika’ ir kit.
“PRIEKALO” reguliarus išėjimas ir visų šių uždavinių išpildy

mas pirmiausia priklauso nuo aktingo mūsų skaitytojų, platintojų 
bendradarbių ir rėmėju paramos, 11 ” ’’ ” 1 '
prenumeruoti “Priekalas,” rinki 
remti jį.

“PRIEKALO” Kaina:
SSRS.: Metjims—3 rub.
6 men.:—1 rub. 50 leap. 

Atskiv. egz. 30 kap. 
AMERIKOJ Metams—-2 drier.

6 men.—1 dol.
Atskir. egz.—20 cent. 

VOKIETIJOJ, ARGENT1NOJ 
ERAŽJLIJOJ ir kit.: 

Metams 1 dol.
6 menesiams 50 centų 

Atskiras numeris 10 centų

Lodei reikalinga iš anksto užsi- 
jam prenumeratas, visapusiai

“PRIEKALĄ”
galima 

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

Izd. “Inostrannij. Rabočij, 
Redakcija “PRIEKALAS.

AMERIKOJ “PRIEKALAS” 
galima išsirašyti per “Laisvę.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIŽABETHE

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

Lb 1 VLjlX A8

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

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

I2i

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITYE. 14th STREET, Near 1st

Trumpu laiku limokinaiąe į 
viską kas link AUTOMO 
BIL1U MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

elektriką ir magnetizmą. Ir valiavimą
...................... • | 

varantuojame už mažą nžmoke#tj. Me# padedam | 
____________  ____ ; ’ ‘ O ‘ ‘ , dieną nuo « ryta 
Vakaro. Nedėlioja nuo- 10 ryto iki 2 vau. po pietą. |

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
121 B. Hth STREET Near IM Avenue NEW YORK .CITY

- r 7Wiephone;; Algonquin 4-4049 • '*

<3

liardymaa, tutaNųhaa#, BUKtatynani, tupraat .
U- plana ' automobilio; mokinam dienčmi# ir vakarai# lietovių ir anglų kalboaą I 
Mokytojai# yra Statyt. «k»pertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNĄ3 ir kiti 
Leidimą. (Lięepae) ir Diplorpa gvarantuojame už maža nžmokeitj. Ne# padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. -Uft#iraiymM | mokykla kiekviena diena nuo # ryte 
iki O.tai valandai Vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto’ iki z vai. po plėty.
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Kiek Mūsų Organizacijų 
Nariai Revoliuciniai?

; Paremkite Komunistų 
i Sekcijos Pramogą

Atsakomingi organizacijų 
viršininkai ir darbuotojai turi 
dėti pastangas, kad visi jų 
draugijų ir kuopų nariai da
lyvautų apvaikščiojime Daily 
Workerio 8 metų sukaktuvių, 
sausio 3 d., Bronx Coliseum 
svetainėje. Daily Workeris, 
vyriausias Komunistų Partijos 
organas, stačiai sako, kad su- j 

-lig to, kiek organizacijų na
rių dalyvaus toje revoliucinė
je iškilmėje, tai galima bus 
spręsti, ar ištikro tos organiza
cijos yra darbininkiškai susi
pratusios bei revoliucinės , ar 
ne.- • : f
. Apart drg. Fosterio ir kitų' 
prakalbų, bus įspūdinga revo
liucinė sceniška - koncertinė' 
programa. «

Nors paskutinę šių metų die
ną Aido--Lyros Choras turi 
balių, bet lietuviškos darbinin
kų publikos turėtų užtekt ir 
Komunistų' ;Partijo,s brookly- 
niškės sekcijos pramogai, kuri 
tą patį vakarą yra rengiama 
Darbininkų Kliube, po num. 
795 Flushing Ave., Brooklyne.! 
Užtikrinta, gera orkestrą šo
kiams, įvairi publika, dau-l 
giausia darbininkų jaunimo;! 
žaislai, prakalbėlės. Reikia ' 
paremti kom. sekcija skaitlin 
gu atsilankymu.

• ' / » ' , ; • i

Aido-Lyros Choro Balius 
su Koncertu Ketvirtadienį

Nekaltai Nusmerktas
Negras Darbininkas

Dar kartą Aido-Lyros Cho
ras prašo !
nepamiršti choro baliaus, atsi
lankyti skaitlingai į parengi- i 
mą, kuris įvyks gruodžio 31 
d., tai yra prieš naujus me
tus tą vakarą. Orkestrą bus 
gera, galėsite linksmintis iki 

i- ,l vai.‘naktį.

A.Lb.L.D. 1-mos Kuopos 
Susirinkimas Atidėtas

jiiedikalis tyrinėtojas Dr.' Nor
ris praneša, kad per menesį 
žuvo 50 žmonių del nuodingo 
alkoholio.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
pirmos kuopos susirinkimas tu- į 
retų įvykt rytoj, šį ketvirta
dienį-; bet jis lieka nukeltas j 
sausio 7 d., 1932 m. ] 
ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 
vakare Aido-Lyros Choras tu
ri pramogą ;. vietinė Kom. Par
tijos sekcija taip pat šiose 
naujų metų išvakarėse turi pa
rengimą. Todėl, draugai kuo- 
piečiai, tą vakarą dalyvauki
te minimose mūsiškėse pramo- 

į.gose, o geVai susimobilizuoki-į 
te į kuopos mitingą sausio 7 

j d., pu bąli jų metų.- Į < t i - į < .
Sekretorius. ; ; 
___i 1 •; ;į P ; |; j i > ’ 

! Generalis Bedarbig Tatytos 
Sušipnliimas Sausio į 4 d.

|, Bedarbių .Taryba Tures ge-1 
I neraiį susirinkimą pirmadienį, 
' sab’sįo 4 savo centre, 61 
i Grttharh; Avė-., Brooklyne. Pra-

POLICIJA DAUŽO 
VAIKUS

Coney Islande sykiu su 
bildukais ir darbininkėmis dė

jau- ;

•^4 ū un —Utį • HM —• till —— IUI •— u« —— IMI —— VH —— —• MII — "B • 41

I Neužmirškite ir Manęs ! 
į Dovanom ar patys sau norčda- | 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar hi ka iš auksinių daiktų ži- ? 
I nokite, kad pas mane pigiau nu-į

dar-

Nes šį1 nionstravo būrys vaikų, 
- - išreikšdami I I

' . B
nųjų Pionierių 
vienybę su streikieriais prieš 
duonos brangumą. Policija 
užvakar tižpuolė demonstran
tus ir kelis vaikus smarkiai su
mušė buožėmis.
u ----------------------
MIRTYS - LAIDOTUVĖS

| nokite, kad 
ą sipirksite.

į ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
R

•jaustos mados
PRIEINAMĄ
KAINA

LA1K-
NAU-

1UŽ 
I a 
I 
8 

I T. 8 v . I Z1US 
a Taigi kreipkitės pas mane, o 
I stengsiuosi pilnai patenkinti, 
i 
p 
fi

Taipgi taisau visokius laikrod-į 
; ir .kitus papuošalų daiktus. į

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

NEW YORK. — Laukit 
mirties elektros kedėje Ken 
dell Lytton, 24 metų negras Merginų Sekstetas ir choras. , 
darbininkas. Jis nekaltai nu- Bus leista išlaimėjimui arba- Į 
smerktas ir jo nužudymas pa-, tos “setas,” vertės $15. 
skirtas tarp dabar ir sausio 18 
d. Jam primetama, kad šių 1 
metų pradžioj mirtinai pašo- į 
vęs vieną kostumerišką kriau- j 
Čių LefkoWitza, Bronxe. Už 
pusės valandos po to Lytton i 
buvo areštuotas. Nuvedus pas 
Lefkowitzą, kol dar jis buvo; 
gyvas, Lefkowitz atsisakė tvir- j 
tint, kad jį būtų peršovęs šis 
negras. Pas Lyttoną nerado 
jokio revolverio. Kada jis 
buvo suimtas, policija ir de
tektyvai mušimais ir kankini
mais jį taip išgąsdino, kad 
Lytton Betvarkiai atsakinėjo į 
klausimus. Tai, girdi, turi 
būt' kaltas.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas vedė jo bylą ir da
bar dar visomis jėgomis kovo
ja, kad išgelbėt to nekalto 
darbininko' gyvybę.

savo geii? lėmėjų jxia ’. 8^tai Vai.'vakare. Atsto-
i vai,' išrinkti. nuo visų orgam- - 
1 zaęijų bei (kuopų, būtinai turi 
dalyvauk ’ šiame susirinkime 
Bedarbių Tarybos. Taipo pat 

i visi bedarbiai yra šaukiami 
„ . . . . i sueiti i šį svarbų susirinkimą.Taipgi dainuos | Bedarbių Tarybos Pirminink.

n « i r r n mm r I c i i5. Beleckas.

Nepraleiskite geros progos! 
Komisija.

Aido-Lyros Nariams.
Draugai ir draugės tėmyki- 

; te! Pamoka įvyks šiandien, 
: gruodžio 30 d., “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St., 8-tą 

j vai. vakare. Visi būkite pa- 
1 mokoj. Turime prisirengti ge- 
: rai su dainomis. Dabar turim 

daug užkvietimų nuo c----
i ninkiškų draugijų ; taipgi sa

vo metinį koncertą 1----------
{sausio 17 d. Visi būkite mi
nėtose, pamokose, nes šį penk
tadienį nebus pamokų. O vė
liaus vėl turėsime pamokas 
penktadieniais. • ' '

Organizatorius.
C, ; • -- k-- k ---- J.---- —

SMULKMENOS
NEW* YORK. — Areštavo 

tūlą H. Lanpę, kad jis kerosi- j 
nu apipylęs ir uždegęs savo i 
moterį, nuo ko ji ir mirė.

BROOKLYN. — John Rago- 
1 netti nušovė savo buvusį part-1 

nei‘į G. A. Colganą. Jiedu pir- 
! miAus, kaip kontraktoriai, sta- 

darbi- Wdavo žvyrą ir kitas reikme
nis miesto darbams. Paskui 

’ i pavojingai persišovė.
Colganas buvo pašauktas į! 
Seabury tyrinėjimo komisiją ir! 
liūcįijo * .apie tūlas suktybes 
kontraktoriii ir politikierių 
biznoje. O liudijimas prieš 
takius; gaivalus dažnai- reiškia 
mirtį’ liudininkui.

turėsime Pats

Demonstruokijnprieš 
Lenką Fašistą Terorą

Darbininkų Mokyklėlė 
Atsidaro Sekmadieni

dar-Daugelis darbininkų ir dar
bininkių jau senai reikalauja | 
įsteigti partijinę mokyklėlę. 
Ta mokyklėlė dabar atsidarys 
ateinantį sekmadienį, sausio 3 
d., 10 vai. rytą, “Laisvės” sve
tainėje. Kurie ketinate daly
vauti josios pamokose, visi su- 

' eikite į šią atidaromąją moky
klėlės sesiją. Čia mokytojai 
su jumis bendrai apsvarstys 
reikalingiausius lavinimosi da
lykus, ir bus suorganizuota re
guliariai mokyklėlės kursai.

Liet. Kom. Frakcija.

šeštadienį, sausio 2 d 
pietus New Yorko ir apielin- 
kės darbininkai demonstruos 
prieš Lenkijos konsulatą, 151 

i East 67th St., New Yorke. Tai 
Į bus protesto demonstracija I 
prieš pakerimą septynių revo-1 
liucinių darbininkų, prieš fpa-l 
smęrkimą mirtin dar dviejų ir ! 
abelnai prieš didėjantį Lenki- i 
jos fašistų terorą. Tuo pačiu 
sykiu bus demonstruojama ir

per

prieš Lenkijos besirengimą už
pult Sovietų Sąjungą. Lietu
viai darbininkai privalo skait
lingai suvažiuot į šią demon
straciją.

Pilnai Pavyko Jaunuolių 
Kuopos Parengimas

Weisbordas Areštavo
I f''•
Tris Darbininkus

usiLietuvių Darbininkų 
vięnijiitio Jaunuolių Kuojos I 
balius pereito sekmadienio va
kare visai pavyko; publikos 
buvo pilnutėlė “Laisvės” sve- j 
tąinė, v daugiausia jaunimo. I 
Gražiai padainavo Aido-Lyros! 
Choro . Merginų Sekstetas.! Ponijos. 
Drg. Helen Jeskevičiūtė pasa
kė prakalbėlę, kviesdama jau
nimą stoti į Lietuvių Darbiniu- į 
kų Susivienijimą. į . , ■ . ;

į Tai buvo, kostiumų balius. 
Už gražiausią kostiumą gayo 
dbvąną Eunice Valatka; , už 
juokingiausią—O. Depsiūtė;
už originališkiausią Helen 
Montuska (kaipo Sovietų Są
junga).

Šokių orkestrą buvo labai 
gera. Visi atrodė smagūs ir 
pasitenkinę.

Iš Komunistų Partijos išme
stas, kaipo oportunistas, Al
bert Weisbord išėmė iš polici
jos warrantus ir areštavo tris 
buvusius savo šalininkus, dar
bininkus Havvkinš, ROse'nberg 
ir Riskin; areštavo, kuomet jie 
atsimetė nuo W'eisbordo korri- 

Weisbordas iš pra-
įdžių juos .kaltino; būk apyųgę į 
jo kambarius; bet paskui jis 
w A v. * U, > 1 1*41, .. rl OpAaštirind kalti’riiM^, ■ tviHSinda- 
mas, būk jie įsilaužę ir apvo
gę. Kol jie , buvo Weisbordo 
draugai, matomai, jiems įėji
mas buvo liūosas į jo kamba
rius; bet kai nuo jo atsime
tė, tai jis tą įėjimą paverčią 
kriminaliu prasikaltimu. Mi
nimiems darbininkams, tuo 
būdu, gręsia kalėjimas nuo 5 
iki 15 metų. /

Reporterė.

. Maspeth, N. Y.
* L.P. Kliubas rengia 

tuves naujų, metų ir 
Kliubo salėje,
Drive, gruodžio (Dec.) 31 d.,
1931. Tad, draugės ir drau
gai, meldžiame visus bendrai, 
kad atsilankytumėt į šį links-

sutik- 
balių 

60-39—-56th

Jaunuolių Konferencija 
Prieš Karą

NEW YORK. —Jaunų dar- 
bininkų ir studentų organiza
cijos šaukia konferenciją ko
vai prieš gręsiantį imperialis
tinį karą. Konferencija įvyks 
sausio 3 d., 3-čią vai. po pietų, 
Irvihg Plaza svetainėje, Irving

mą parenginją ,o. bpsite kiek- Place ir 15tfy St.,'New (Yorke 
vienas patenkintas. . - Lietuvių jaunuoliai privalo pa

Kviečia f ; |
Kliubo Komitetas.

slųst savo 
ferenciją.

uą į’ tą kon-

I Virginia. Walsh, Lisnausko 
duk^tėį ,48 m. amž.,: 92-16— 
2j5th; St.,( .Queens-- Village, 
mirė Dec.' 26 / ^1. p palaidota 
Dec. 29 d., švi .Jono kapinėse, j 

r- i,,
Uršulė Dilustro, 73 m. amž., j 

mirė Dec. 27 d., Kings County ' 
ligoninėj. Bus palaidota Dec. i 
30 d'.; pašarvota Bieliausko į-: 
staigoj. šermenų apeigas pri-: 
žiūri graborius Matthew P. i 
Bali as (Bieliauskas).

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

L.D.S.A. 132-ros kuopos metinis . 
susirinkimas bus sekmadienį, 3 sau- ■ 
šio, pas d. Načiunskienę, 296 Suy- 
dam St., 1-mą vai. po pietų. Visos I 
narės dalyvaukit, bus renkama kuo- ■ 
pos valdyba.

Sekr. S. Kazokvte.
(309-310) |

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kriaučių storas, ku- i 

riame valoma ir taisoma seni dra
bužiai. Biznis įdirbtas, galima pa
daryti gražų pražyvenima. 
našlė, tat priversta parduoti, 
na nebrangi. Pasinaudokit 
Mrs. O. Lucoshk, 253 Linden St., 
Brooklyn, N. Y.

(309-310)
\ ------------------------

PARSIDUODA Lunch Room arba 
reikalingas partneris. Geras biz

nis ir gera proga. Kreipkitės po 
No. 99] Hushing Ave., Brooklyn, 
N. Y. , (309-,3U)

Likau 
Kai- 

proga.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, 
' kampiniai, visi šviesūs, su maudy
ne ir visais parankamais. Randa

■ labai prieinama. S. Zubavicze, 111 j
,TT,,TT _r_T.T_ . ..V1 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.
NEW YORK, -r- Valdiškas! , . , 2308-309*
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Sportas - Ristyriės

i K. Požėla
MIHALY ORGOVANYI su GEORGE ZARYNOFF rausis 
iki pabaigai; KARL POJELLO su PAT McKAY, taipgi 
rausis iki pabaigai; JACK SHERRY , su GHAFOOR 
KHAN; -JOHN “CASEY”-—KAZANJIAN su DEMET 
RI DEMETROFF; IVAN VAKTHOFF su JIM BROW
ING; JOE DEVITO su VLADIMIR DUBOFF.

SEREDOJE 30 DIENĄ GRUODŽIO 1931
ĮŽANGA $1.05—BALCONY $1.60, RINGSIDE $2.10 
8:15 vai. vakare, St. Nicholas Rink, 69 W. 66 Street 
' ! ’ į * ■' r ; ! t New York City
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VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

/ \ 
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KRAUJO SPECIALISTAS i
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir ' 

moterų ligas kraujo ir odos.
: Padalau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmituo:

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

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

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M. FILURIN
215 E. ,12th St.

Tarp 2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1
, Nuo 4 iki 8'
Nedcliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nau joku Cigarą
JONO ARBA

PETRO

' Kainos po
, 10c ir 15e

■ Tai
LIETUVIŲ

IŠOIRBYSTfiS 
CIGARAIPetras Naujokas

Savininkas

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
!S3MS«»aESCS* —....................

BIZNIERIAI GARBINKIT 
. ĖS “LAISVĖJE”

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 
ORGANŲ LIGAS *

Valandos, paprast amus dienomis; nuo 11 
ryto iki 1 po p<etų. Vakarais ntte 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.
t Telcf. ĄLGAfJQUIN 4-8294, i

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.

Telephone, Greenpoint 8-2X10

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER ’
l.AflDOTUVW DIRKKTOatiriB

išbalzamuoja Ir laidoja numirusia* 
ant visokią kapinią; paraamdo au
tomobilius ir karietas veselijomB, 
IsrikStynomu ir pasivažinSjimama.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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JONAS STOKES
.; , Fotografas

.Šiuomi, pranešu savo kostumę-J 
riams, kad perkėliau savo studiją) 

naujon vieton,. 
po ‘ n u m e r iy 
512 Marion SU 
kam p. B r o a 4-;
way, Chauncey 
Street, stotis .

____________
B?,. Naujoj vietoj t

studija daug,; 
goriau įrengta,!

‘ lodei pa veikslais, 
padaromi kųo-|

. puikiausiąja K

JONAS STOKES
512 Marion St., kampgs Broadway 

BROOKLYN, Y. 
Tel. Dickens 2-lltf?

SKAITYKIT, PLA 
“LAISVĘ.”

Tele*hone, Stagg 1-44W

A
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan
(Arti Marey Avenue)

Avenue!

BROOKLYN, N,

iiioiiiaiiisiii

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave,, Brooklyn 

0 Tel. Cireenpoint 9-7831
. <■' Geruiusta Studija litooklyne. Ateikit /’<• s-t-knrti

ne:

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Che.ųjįkalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atljuosuoja vidurius ir’ pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą.’ Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina ........................................................ fiOe.. nėr našta 45c.Kaina

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

J. ■ ' j _lr*-
Iškirpk!t i| skelbimą ir prisiąskit karta sn ažaakymu.




