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men. 1 ir 2 d. Pitts-; 
posėdžiavo Lietuvių i 

kų Susivienijimo Pildo-! 
ryba. Padaryta visa I 

nutarimų, kurie savu i 
i paskelbta LDS. orga-; 
oje” ir, be abejo, mūs 
uose. Bet kai-kuriu I 
XE* 5Ž“ X \ ’s«.
is už sustiprinimų pa-! gelių kiautuves savininkas. 
nizacijos, gavimų nau- j Grūmojantis bankrutas pri- 
ų. Vajus nuspręsta ! vedė prie šitos tragedijos. 
i 1 d. vasario mėnesio ! 
iki 1 d. gegužės. Tai ‘ 
ir svarbus darbas, ku-1 
įsitraukti kiekvienas • i n 

i-ys ir pašalinis susi- PfakalbOS 
arbininkas. Organ iza- 
us atlyginimo už kiek
gi ją narį. Nors bedan
ti kliudo augimui mūsų ! Sąjungos d. 
•ijos, bet tikimasi, kad • 
.nija dar tūkstantį ar1 
naujų narių atves į ^uvo fabrikuose, kasyklose, 
nariai, ruoškitės prie |------ --------
tuoj aus!

SMULKUS BIZNIERIUS 
PABIJOJO BANKROTO, 

TAI NUSIŽUDĖ

Hackensack, N. J.—Pir
us ' ma nušovė savo pačią, 55 

j metų amžiaus, o paskui pats |

Drg. Mizaros

BUVO SUDARYTI PLANAI NUŠAUTIDRG. WEBERJ, NMU. ORGANIZATORIŲ
HARLAN, Kv. — Sau- 

i šio 1 d. čionai turėjo įvykti 
masinis 'susirinkimas. Suė
jo apie 600 mainierių, o ki
ta tiek buvo moterų ir vai
kų. Pribuvo apie 30 šerifų, 
ginkluotų revolveriais ir 
kulkosvaidžiais. Kalbėt tu
rėjo d. Weber, Nacionalės 
Mainierių Unijos organiza
torius. Šerifai užsitaisė ne-

Tiktai sugrįžo iš Sovietų toli platformos _kulkasvaid- 
Mizara. Jis žius ir pareiškė, kad tuo- 

j ten buvo veik 3 mėnesius, jaus sušaudys Weberj, kaip 
j aplankė didžiuosius miestus, tik jis išeis kalbėti.
:___ _ ________ 7 ___ Tuo tarpu d. Weber auto-
imatė žemės ūkius ir t. t. mobiliam važiavo iš Pinevi- 
‘Tai pirmas iš mūsų kalbėto- Hės į Harlaną ir sugedimas 
į jų, kuris nuvyko į SSSR, iri 
susipažino su darbininkų tė- i 
vynės gyvavimu. Ką jis j 
matė, kaip budavojamas so^- 
cializmas, ką mano apie 
Ameriką Sovietų darbinin
kai ir daugelį kitų klausi
mų išaiškins d. Mizara. Jam 
prakalbos rengiamos šiose 
vietose.

Elizabeth, N. J.—Ketvir
tadienį, 7 d. sausio, 7:30 va
landą vakare. Atsibus Lie

. svarbus žygis, tai 
josėdis LDS. Pild. Ta- 

APLA. Centro Pild.
Dalyvaujant visiems 

vienybės klausimas 
>usiai išdiskusuotas ir 
cie apčiuopiamų pašė-- 
nta tam tikri vienybės 
unktai, kurie bus pri- 
;jų organizacijų narių 
ii. Išrinkta po du as
ilo abiejų Pild. Tary- i 
mi tolimesnio vieniji-! 
du darbo. Tai svarbus 

vienijime lietuvių
ų organizacijų į vie- 269-73 — 2nd St. I
! Tūkstančiai darbi-

geidauja, kad toji vie- nj, 9 d. gausio, 7:00 vai va- 
įvyktų juo greičiau.

Tuo tarpu d. Weber auto

mašinos “tajerio” sutrukdė 
jo pribuvimą. Mainieriai 
pamatę, kad d. WebeF bus 
nužudytas, jeigu jis pasiro
dys, pasiuntė paslą, kad 
persergėtų jį, jog jam mir
tis užtaisyta. Kuomet d. 
W. nepribuvo, tada šerifai! 
pasiuto dūkti po visą apie-! 
linkę ir jo jieškoti, bet vėl-1 
tui buvo jų pastangos, nes 
unijos organizatorius pasis 
lėpė pas 
tokiose sąlygose prisieina | 
darbuotis mūsų draugams 
komunistams kovos lauke. 
Jų gyvybė nuolatos pavoju
je.

Jl^UNUŲ^INTERNACIO- i PUOLIMAI IR AREŠTAI PRIES KY. - 
MAINIERIUS; KOVOS LAUKE JAU 

RANDASI 10,000 DARBININKŲ
NALO SESIJOS

MASK A V.—Maskvoj ėjo 
Raud. Darbo Unijų Interna
cionalo praplėsti Pild. Komi
teto posėdžiai. Perbėgtas vi
sas revoliuciniu darbo uni- 
jų'judėjimas.' Nutarta at
sišaukti į Franci j os' darbo 
unijas, idant jos kovotų 
|)rieš Franci jos valdžios 

| siuntimą kariuomenės į pie- 
i tinę Chinijos dalį.

Kratos, Darytos Nacionalės Mainierių Unijos Raštinėj; Sua-' 
reštuota Aštuoni Draugai ir Kaltinami Sulaužyme Krimi- 
nalio Sindikalizmo Įstatymo, Grūmoja Bausmė 25 Mėty
Kalėjimo . - ??;.'■'!
PINEVILLE, Ky.—Sau 

šio 4 d. pribuvo keli veži 
mai ginkluotų anglies kom 
panijų mušeikų ir šerifų ii 
darė puolimą ant Naciona

; tainės ir reikalavo, kad kali-" 
niai būtų paleisti. Mainie- 
riai puikiai supranta, kad 
puolimas ant unijos reiškia 

i valdžios ir bosų užsimojimą 
! sulaužyti streiką.

Streikas auga. Unija ap
skaičiuoja, kad jau dabar 
streikuoja 10,000 mainierių. 
Viena po kitos kasyklos už
sidarinėja.

Svarbiausia dabar, tai 
šelpimas streikuojančių mai-

LiiizdLOi ius pasis- ri • P _ • 1 1
mainierius. Tai OOCiallStai Neteko |jv» uare puoumą am iNaciuna niieStO ValClZIOS lės Mainierių Unijos rašti 

 nes. Užgriebta streiko Ii 
teratūra ir suareštuota aš 
tuoni draugai. Tarpe 
areštuotų yra d. 
Smith, “Daily Workerio 
reporteris; unijos organiza
toriai Kamenovich, John 
Harvey ir Clarina Michel
son ; Tarptautinio Darbinin- nierių šeimynų. Visos dar- 
kų Apsigynimo atstovė j bininkų organizacijos pri- 
draugė Dorothy Ross ir ki-ivalo tuojaus eiti pagelbon 
ti. ; Kentucky mainieriams. Rei-

Visi areštuoti kaltinami j kia ištiesti ranką jiems šioj 
sulaužyme kriminalio sindi- i sunkioje valandoje. 1 
kalizmo įstatymo. O tas J 
įstatymas reikalauja 25 me
tų kalėjimo bausmės.

Mainieriai labai sujudin
ti šitais areštais. Kratos 
įvyko 10 vai. ryte, .o apie 12 
valandą jau suplaukė iš vi
sos apielinkės apie 1,5.00 
ųiainierių prie miesto sve- judėjimui.

READING, Pa.—Per ke
turis metus šį miestą valdė 
socialfašistai. Darbininkai

SU-
Verna

NAUJI DIDELI LAIMĖJIMAI CHINIJOS J
KOMUNISTŲ RAUDONOSIOS ARMIJOS I I h * * I I d * * h i* ] c darbininkams, kad jie buda-

? 7 . ,,v. mi valdžioj nesiskiria nuo
|ma, kad Nankingo valdžią buržujųAssociated Press žinių |

agentūra praneša iš Chini- skubina karinę pagelbą jos 
jos, kad Centralinėj Chini- p a r ūkusiai 
joj komunistų Raudonoji 1 
Armija maršuoja pirmyn 
linkui didmiesčio Hanhow.

kariuomenei 
ties Hankovu.

O iš Hupeh provincijos
tuvių Laisvės Svetainėje, užėmė visai netolimą pranešama, kad ten po ašt- 

’ miestą Hwangen, nuginkla- ralis' susikirtimo Raudonoji 
Paterson N^J._šeštadie- vo du Nankingo. valdžios Armija nušlavė visą Nan-

miestą Hwangen, nuginkla- raus’ susikirtimo Raudonoji

mi valdžioj nesiskiria nuo

Sausio 4 d. socialistu vai-• j
džia pasitraukė arba tapo į 
išvaryta, o jos vietą užėmė 
republikonai ir demokratai, 
kurie laimėjo rinkimus.

ikare. Svetainėje po num. 
59 Holsman St.

, turuuv u.uesne, nv8u nu- Great Neck, N. Y.—Sek- 
jors kitoj J. V. dalyj. Yra madienį, 10 d. sausio, 2:00 
’ių darbininkų, kurie ne- j vai po pietų. Svetainėj 139, 
jau po du-tris metus. Bet Steamboat Rd. 
bių tarybos, kova už be- 
j apdraudą dar vis tik 

zkluose, kas liečia lietuvius 
rbius.

larbė Pittsburghe ir apie- 
turbūt didesnė, negu ku-

batalijonu, užgrobė 1,QOO 
šautuvų ir labai daug amu
nicijos. Taip pat praneša- j

kingo valdžios/ brigadą. Ir 
taip: komunizmo liepsna ple
čiasi Ceri tralinėj Chini jo j.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Sovietų Sąjungoj
Pittston, Pa.—Pirmadienį,!

11 d. sausio, 7:00 vai. vaka-i
Kai-kuriuos bedar- re. Valinčiaus svetainėje, na Murmanskas turėjo su

gurinai vedžioja už nosies i 51 Butler Alley.
s airių kunigas Cox. Mūs ;
igų pareiga organizuoti lie- tys jr atsiveskite savo pa- suteikė net 226,000 centne-

Murmanskas.—Pagal pla-

Draugai, dalyvaukite
teikti į metus 215,000 cent- 

pa- nerių žuvų, gi žuvininkai

u4)ių tarybas. Ne kunigai, j ^jsfamus. Išgirskite, 
kokie mulkintojai, bet tik | de<Iasi darbininkų salyje, 

ys dirbą ir nedirbą darbi-1 
<ai masiniai galės išsikovo-; 
imoniškesnį pragyvenimą iš 
luazijos.

(Tąsa 5-tam pusi.)

ų tarybas. Ne kunigai, žįstamus. 
darbininkus į ’kovingas p, . .

’ 8,000 Darbininky g 
Al„„„ M..U_ AAlgas Nukapojo

! Argentinoj Sukilimas 
Esąs Numalšintas

Montevideo, Uruguay.— 
Čia pranešama, kad sausio 
3 d. suruoštas sukilimas Ar- 
;entinos Entre Rios , pro- 
incijoj nepavyko. Valdžia 

greitai ir sėkmingai apsi
dirbusi su sukilėliais. Sako
ma, kad sukilimą rengė bu
vusio ’ prezidento Irigoyen

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas skubinasi gy
nimui suareštuotų mainie
rių ir jų vadų. Prieš vald
žios terorą reikia kovoti. 
Kentucky mainierių strei
kas reiškia labai daug vi
sam Amerikos darbininkų___ _______   Maskva.—Sovietų valdžia 

’_____________________ . nutarė perorganizuoti Vy-
sluogsniai. Tai bus.didelis'riausią. Ekonoįninę Tarybą 
parėmimas Leningrado ■ in-1 į tris-atškirus komisariatus: 
dustrijai. ■ sunkiosios industrijos, leng-

--------  . vosios industrijos ir medžio 
Leningradas.— Ledlaužiai pramonės. Tai daroma, 

“Krasin,” “Ermak” ir kiti;įaj palengvinus tų pramo- 
palaiko nuolatos atdarą ngs šakų vedimą.
Leningrado prieplauką. Jie I \___ jj u !! kampaniją. Nuo dabar, pas- 

Gary, Ind.—Užsidarė Na-j kelbimas sako, pasigailėji- 
tional Bank of America. Vi-1
same šiame mieste beliko du dėtas—areštai ir žudymai 
bankai.

dustrijai.

jau išvedė per ledus suvirs
kas rių. (Centneris turi 200 i J OO -laivų.

svarų).' - i Leningradas.— Pagamin-
--------  ta mašina, kuri, kaip ir

Lisičansk.— Paleista dar- kombainas, ne tiktai linus 
ban nauja turbina elektros raus- iš žemės, bet ant yie- 
pajėgų gaminimo stotyje; 
ji turi 3,000 kilovatų pajė
gu- , r

outhem Pacifico gelžke- 
kompanijos bosai skel- . .
kad jos apie 8,000 dar-|Pase <eia1, 

nkų “liuosnoriai” prie- . TTrč- 
algų nukapojimą ant 10 
š. Tas reiškia, kad bo- 
susitarė.su reakciniais ,
ais ir darbininkams aL žia išleido patvarkymą, pa- 
nukapojo.

TARYBŲ RINKIMUS
Berlyn.—Vokietijos vald-

gal kuri griežtai uždraud
žiama dirbtuvių darbinin
kams perrinkti savo tary
bas. šis patvarkymas pa- 

I darytas naudai socialdemo
kratų. Mat, socialdemokra- 
jtai bijo rinkimuose prakiš- 

oatesville, Pa.— čionai-ti komunistams.
iik užsidarė sena Lu-! ------—-----
s Steel kompanijos dirb

zė ir išmetė iš darbo 2,- resas priėmė diktatorišką 
) darbininkų. Dar koks įstatymą, atkreiptą išimti- 
kstantis darbininkų dirba, nai prieš komunistus. Pra-

metė 2,000 Plieno 
Darbininky

veikiausia neilgam.

TUKIRTO JURININ
KAMS ALGAS

—Vokietijos jūri 
'gos tapę >nukapo

tos.

La Pazz.—Bolivijos kong-

sidės fašistinis teroras prieš 
revoliucinį •judėjimą.

PASKELBĖ KRIUŠINIMĄ INDIJOS
Anglijos valdžia nutarė Daugybė žmonių sužeista, o 

pradėti visuotiną ir žiaurią vienas nušautas. . ų 
Indijos liaudies kriušinim© I Indijoj prasideda . tikras

I karas tarpe liaudies ir An'g-

Krasnyj Liman.— Atida
rytas naujas gelžkelis-tarpe 
Sol - Ševčenko - Artemovsk. 
Šis gelžkelis suteiks progą 
greičiau pasiųsti ’ Donbaso 
anglį į šiaurius, i - i

Svirstroi. — “Svirstroi” 
elektros gaminimo, pajėgų 
'stotis greitai baigiama bu- 
dayoti ir įrengti^ Į metus 

Taiko darbas pavarytas ant 
220,000 kubometrų. Lapkri
čio ir gruodžio mėnesiais 
padaryta viršplanis. ■ >

tos ir nuo augmenio atida
lys valaknus. Nuo linų- 
kombaino valaknai bus per
duoti į dirbtuves chemiš
kam jų apdirbimui ir tt.

Paskelbtas Karo Stovis
Tegucigalpa, Honduras.— 

Sausio 4 d. visoj šaly pas-> 
kelbtas karo stovis prieš re-; 
evoliucinį darbininkų jūdėji-1 
mą.; Darbininkus; kovon pa
skatino ’Uriited Fruit - kom
panijos’ atleidirrias 800 < (įar- 

i bininkų i iš darbo. > i Įvairiom 
se šalies dalyse iįvykę Susi
kirtimų tarpė kariuomenės 
ir darbininkų; :

Nikola j ev. — Fabrikas;
“Marti” gruodžio , mėnesį 
baigė planą gaminime 3,000 
cisternų, po 50 tonų įtalpos, i jos buržuazinė spauda labai> 
Cisternos, tai kubilai ant tsusirūpinus finų bėgimu į 
gelžkelių vagonų del perve- Sovietų i Sąjungą. Parube- 
žimo žibalo. ' . gyje kasdien aesėtkai darbi-

--------  ' ninku ir valstiečių suąreš-;
Leningradas.— Karelijo- tuoj'ama ir. įkalinama už 

je surasta turtingi anglies bandymą pabėgti. > •

FINAI BĖGA Į SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ;

Helsingfors.— ; ■ Finlandi-

Ii jos imperialistų. Praneša
ma, kad didmiesčiuose ^pra
sidėjo streikai. Valdžia iš
leido keturis specialius įsta
tymus prieš revoliucinį jū- 

Mieste Alahabad Nacio- dėjimą. Tuo tarpu NaciO- 
MoAdoo, Pa.—Subankru- nalistų Kongresas buvo su- nalistų Kongresas paskelbė 

tavo Mines Bank of Mc- J ruošęs demonstraciją. Poli- boikotą prieš visus Anglijos 
Adoo. Icija demonstraciją ištaškė. 1 produktus.

m o nebus. Darbas jau pra

eina visais garais.

Durham, n. c.—Uzsida- Chicagos Miesto Darbiom- 
rė didelis bankas — Merch- 1__ _
antis, Bank, nunešdamas ^ams W°ja Algas 
$1,490,000 depozitų.

Trenton, N. J.—Valstijos 
bankinis departmentas pa
ėmė į* savo rankas. Freehold 
Trust kompanijos, banką, j i

• New York.— Buržujų 
negrų- ‘organizacija—Natio
nal Association for the Ad
vancement of-Colored Peop
le, nutarė nebekišti savo na-* 
gų prie Scottsboro jaunuo
lių. Dabar jaunuolių gyni
mas išimtinai pereina į ran
kas Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo.

Geneva.— Chinijos Nan- 
kingo valdžia vėl ■ kreipėsi 
prie Tautų Lygos su prašy
mu, kad pastaroji- suvaldy
tų Japoniją Mandžurijoje.

Amerikos Valdžia Reikalauja 
iš Japonijos Atsiteisimo ■

Chicago.—Miesto tarybą 
nutarė nukapoti algas vi
siems miesto samdiniams. 
Kęrtama; >be ».1 pasigailėjimo 
—nu,o 2Qąki,27 nuoš.<Val
džia skelbia, kąd algų kapo
jimas paliečia net patį mies
to npajorą. Bet, žinoma, 
tai apgavystė. Tiem, kurie 
griūna tūkstančius, šis nu-’ 
kapojimas mažai reikš. Bet 
kurie ir šiaip vos galą su 
galu suvesdavo, šiaip mies
to darbininkai,, tiems šis 
nukapojimas reikš pastūmi
mą į didžiausį vargą.

Devonport, Anglija. — 
MacDonaldo kruvinoji vald
žia siunčia naujus batalijo
nus į Indiją malšinimui 
liaudies bruzdėjimo.

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų sekretorius 
Stimson pasiuntė Japonijai, 
protesto notą prieš Mandžu- 
rijoj sumušimą Amerikos • 
atstovo tūlo Chamberlain. 
Notoj išsireiškiamą, kad 
Amerika nebus patenkinta v' 
vien atsiprašymu už šitą 
“nemalonų” incidentą. Va
dinasi, diplomatiniai sartti- 
kiai tarpe Amerikos ir Ja
ponijos imperialistų, aštrė
ja.  T
119 TRAKTORIŲ Į DIENĄ

Maskva. — Stalingrado 
traktorių fabrikas gruodžio 
27 d. jau išleido 119 mašinų. 
Ir taip kasdien gamyba au
ga. Ateinančiais metais 
fabrikas dasivarys 140 trak
torių į dieną.

. Drg. R. Mizara Raportuos apie Sovietu Sąjungą Sausio 8 d., Ateinantį Penktadienį,7:30 Vai. Vakare, Didžioj Grand Assembly 
Svetainė j, Kampas Grand ir Havemeyer Sts.rBrooklyne; taip patKalbės Drg; Siurb a, Nesenai Sugrįžęs iš Cliicagos

susitar%25c4%2597.su
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bvery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

gyvena? Pirmesni jam kal
tinimą daj^, kad jis:i “daro 
suirutę Bayonnė j”, bet
vėliaus pakeitė šia provaka- 
cija. Kapitalistinis teisėjas, 
matydamas-, kad negali 
žmogų įkriminuoti ir maty
damas, kaip jis sudaužytas, 
neva išbarė Bayonnės po
liciją už brutališkumą; Su- 

«*■ ~ prantama, tą daro, tik to-i
POLICIJOS ŽVĖRIŠKUMAI bayonnėj _ I į • • I , 1 I 
i v***wvv^ a nnes ^arbmmku be galo pa-

________________ s i p i ktino viešpataujančios 
/_____________________________________________________ klasės teroru ir pasiryžo
Bayonnėje yra apie 8,000, gruodžio, reikalaudami pa- į kovoti. Teismas nebaigtas.'

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year.............. $6.00 United States, six months........... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year 08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 
Soreign countries, Ter year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brązil, six mouths.$3.00

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

APŽVALGA
Kad Smunka, Tai Smunka- Vergija Bjauriausioj Formoj 
Klerikalu Melai

Bostono klerikalų organas 
“Darbininkas” (No. 95) me-

; luoja:
B o Iš e v i k ų “piėtilietka” 

. smunka, tai smunka. Ameri
kos laikraštininkai, tarp jų ir 
žydai (paprastai geriausiai 
painformuoti), paduoda vis 
daugiau žinių apie sovietų eko
nominės reform’os žlūgilmą.”

Laikraštis “Labor He
rald”, išeinantis Kansas Ci
ty, Mis., aprašo, kokios bai
sios darbininkų darbo sąly
gos yra prie Mississipi upės 
kriaušių būdavo j imo.

bpt atlyginta. JJes 
per i išpažiptį ; iąrišiir. 
gausite.

Bet pagal teisybę, a 
Įima tai prilyginti pri 
gystės? Ne. Komp< 
tuos plotus anglių > 
nepirko, kaip tu, dari 
ke, kad perki kelis '

Bayonnėje yra apie 8,000, gruodžio, reikalaudami pa- j kovoti.
bedarbių. Jų padėtis baisi. ■ naikinti tą pakėlimą taksų, į Draugai yra paleisti tik po 
Gi miesto ponai ne tiktai į reikalauti iš miesto tuo j aus kelių tūkstančių kaucija ir 
neteikia jokios jiems pagel- paramos bedarbiams ir so- tolimesnis tardymas bus tę- 
bos, bet sumanė dar dau- cialės ąpdraudos valdžios Siamas. ; Klerikalų spauda nuola-’
giau prisilupti pinigų, sup-Įir kapitalistų lėšomis. Mi-| Reikia atžymėti, kad ir| tos rkšo melus,aį)ie Sovietų

Sąjungą. Apie “piatilietką”, 
jie bjauriai meluoja. Net

kapitalistų lėšomis. Mi-j Reikia atžymėti, kad ir j tos rūšo melus , aį)ie Sovietų 
rantoma, jau iš tų žmonių, nia entuziastiškai^ pasveiki- į kaįp kuriems kitiems darbi- Sąjungą. ’Apie “piatilietką” 

• nink'ams slaptoji'policija jie bjauriai meluoja. Net 
oliųęinįų darbinįnkų prog- buvo davusi įsakymus atei-! angliški kapitalistiniai laik- 
amą. < ti 28/d. gruodžio, vakare, į raščiai taip nedrįsta meluo

kurie dar kiek nprs dirba no d. Brown išdėstytą re- 
arbą turi šakius tokius ną- vo................................
meilus. Sumanė pakelti ramų.
$13.00 taksų ant kiekvieno 
$1,000 nuosavybės. Ir tas, 
suprantama, sukėlė prieš 
jūoš “visus” gyventojus.

Bedarbius iš karto buvo 
pradėję suvedžioti demo
kratai politikieriai. Tie 
darbininkų neprieteliai su
sišaukdavo bedarbius ir lai
kydavo su jais susirinki
mus* Suprantama, apgau-’ 
dinėįjo bedarbius, liepdami : 
kentėti, nes, girdi, greitai’ 
bus ' galas bedarbei ir vėl į 
užviešpatausią “geri laikai”. • 
O ypatingai kada jie išrinks 
dembkratą į prezidentus.

Komunistinis judėjimas 
buvo silpnas, bet pastarai- 
s i a i s 1 a i kais darbininkai, 
vargo verčiami, pradėjo 
kaireti. Daugelis stojo į 
Konyunistų Partijos eiles. 
Susitvėrė Jaunųjų Komu- 
--- —<o;— '    ~ ”. 3 T-’ r.’’.''ž . -'-•'".rv“?', — 
siorganizavo bedarbių tąry- pepkglbinėjo. visaip baugiu 
ba ® ’ prasidėjo ; ’
Priešakyje stovėjo d. J l^uĮan 
Brown

n i n k'a m s slaptoji policija

i - 
policijos stotį. Matomai, 

prie demonstracijų. Visa j buvo suplanuota ir tuos 
i Bayonnė buvo sujudusi. Vi-1 ~ -■ - ---------------- ----------- -

ir smulkieji namų savinin-| monstraciją suardžius, 
kai garsiai kalbėjo apie | 
masinę demonstraciją. “ 
veikė ir viešpataujanti, kla-;
sė, kad demonstracijas su-: Komunistų Partijos, J 
tiųkdžius ir padarė suokai- ‘nųjų Komunistų Lygos

Prasi dėjo rengimasis ti. Pavyzdžiui, pereitu iįe< 
Sėldiehį NeW Ybrkd ‘-TL 

” korespondentas Du-
j

i voj) rašo, kad Sovietų Są
junga sėkmingai įvykins 
Penkių Metų Planą į ketu-

nayumie vuvu sujuuuoi. va y b i n i n kus sumušti ir mes 
sur darbininkai, bedarbiai i arestupti, kad tiktai de- ranty (kuris rhndąsi

Bayonnės darbininkai
Bet | nenusimena. Jie dar kie- rig met kad dabai. jau 

■.ciau glaudžia savo eiles po , - - --
T r-x&Jv^xv.x, u,vixxx>xx,jx vw.j

’’ no metai, kad visas eko 
ui- v - , . .v. ^-7 tt •• T7-' iminis gyvenimas gerėja,bius pries vadovaujančius Darbo Unijų Vienybes Ly-Į už megr laiko J 

j draugus. —J—,♦-----4. ų .
I

Kada d.
! du darbininkai 28 d. gruo-. v 
idžio, rytą, nuėjo į valdžios Buržuazijos teroras 
| įstaigą gauti leidimą, tai Įčs sulaikyti 
i tuos du darbininkus išvarė ir 
i į kambarį, o d. Brown pasi- įvos> . 
! liko.
dėjo kambaryje piktus žo-1 ------------------
džms .ir kohonęs., Už Į«>-'TABpTAui'IĘIO, ;PARbl- 
kių 20 minučių juos; įleido 1 1 * ’• ■ 1 ■
į tą kambarį, ' bet jie . d. | 
Brown jhu nerado. Juos' 

nistą Lygos vienetas. Su-j kvotė, koliojo,, .grumpjOi ir .(
,4:rr"

veikimas, d’h nfii . į! P ’ą gąįiaus( jsvąrė 
n d. hhnllan. •• = >

.'"I r; . "į . > :t;; -■):

Kiek^ v^įaus ntfvyko į
Vieną kartą sušaukus | tą pa{ valdišką įstaigą d. 

demokratams bedarbius ir: Kasper pasiteirauti, kas' 
pradėjus juos apgaudinėti, j atsitiko su d. Brown. Drg. 
ten nuvyko d. Brown ir ki-;Kasper taipgi buvo pagrieb
ti ręyoliuciniai darbininkai.! tas, baisiai sužalotas, sudau-u._^ x y. V
Demokratai kitiems leido! žytas ir įgrūstas į kalėjimą.1 žęs dėti visas pastangas, 
kalbėti neaprubežiuodami! Pasirodė, kad d. ferown dar j idant nei, vienas klasiniai 
laiko, bet d. Brown jie su-i daugiau sumuštas, sudaužy- j sąmoningas darbinmkasįbei 
teikė tik 5 minutes. Vienok'tas, visas kraujuose paphi- i organizacija nepasiliktų už 
užteko ir to. Drg. Brown | kęs gulėjo kalėjimo skiepe. ■ sienų Tarptautinio Darbi- 
numSskavo tuos apgavikus i Taip tai viešpataujanti kla-: ninku Apsigynimo. 
ir veik visus bedarbius išsi-! sc manė sulaikyti darbinin- i 

darbių tarybą. Tai buvo I atgrasinti nuo veikimo.

pergyventa sunkieji to ,pla- 
, 1VUU V.XOtVO vxxjno- 

o 
gyvenimas-• ■» • • • • • t vA C-J A A A V-z V v/A A C-A A A \ v/ y Y V-/ A 1J

■ gos vadovybe ir jungiasi įjpasidai;ys dar geresnis. 
Brown ir dar bedarbių tarybas kovai!

prieš viešpataujančią klasę.! 
r nega- 

vargstančiųjų
darbininkų ko-1ir alkanųjų 

i vos.
Tie darbininkai gir-1 Baj onietis.

ATŠAUKIMAS 
į f ! i • ) i ; > i > i

Šimtai Miliony Karui
F i s kaliniais ... (iždiniais) 

1932 metais Jungtinės Vals
tijos išleis $378,000,000 sa
vo laivynui, tai: y ra $21,000,- 
000 daugiau, negu būvp iš
leista pirmesniaįs metais.

Ir tie šimtai milionų do
lerių išleidžiama drutinimui’ 
k a ro1 laivyno—išleidžiama 
rengimųisi prie karo. '

Q prie to juk reikia .nepa
miršti, kad šimtai milionų 
dolerių išleidžiama 'armijai, 
gaminimui karinių* orlaivių,

sakant, kad privertus dar
bininkus iš visų spėkų 
dirbti. Negrai darbininkai 
visokiais įnagiais plakami 
už bile patvarkymo peržen
gimą. Darbininkai verčia
mi dirbti nuo 12 iki 18 va- arba lotą stubai, užmo 
landų į dieną. Užmokestis 
būna tik nuo 75 centų į die
ną paprastiems darbinin- 

Du Amerikos Darbo Fe- kams iki $2 lavintiems dar- 
deracijos atstovai, Thomas bininkams.
E. Carroll iš Washington, 
D. C., ir Holt Ross iš ;New 
Orleans, tyrinėjo darbo są-

mas brangiai už kiek 
pėdą. Kompanija pa: 
bė tai nuo visuomenės, 
tam tikromis suktybės 
cesijomis išgavo. Da

Darbininkai priversti pir- i n]e’ kad kiek panas) 
kti maistą nuo kontraktorių i PirąO,, tai per metų 

tz“ j. i a • -h- a • kompanijų, ir už maista lu-!darbininkai savo kra 
lygas. Kontrąktoųiai turi į augšta kaina. Ras; prakaitu šimteriopai i 
apėmę kriaušių budavoji- igavaitę išroku ama }š al. kėjo-dargi mihonus 
mo darbą paler Mississippi, $4>5į) aiįt kiekvienoIJiems turtų sukrovė! 
upę; Tennessee, ’ .Arkansas, ^bininko už reikmenis, ^r, kada šie varg 
Louisiana n Mississippi va - nepaisant, ar kuris darbi- darbininkai apsisauge 

ninkas ima reikmenis ar ne. i-nūo šalčio, gelbedamė 
Vergija bjauriausioj for- j Pavyzdžiui, grupė 30 darbi-j s^vo kūdikius nv 

rppj”, t,ai teisingiąusias. ;pa-J ninku, kurie vh: iwinmiHma. cm h
Uatkymas Hąpie tenykŠČias 439 valandas, gavo 
darbo sąlygas, sako minė
tos’ gėltonųjų darbo -Unijų 
laikrašti.

Kriaušių būdavo j imas yra 
federalės valdžios darbas. 
Darbą atlieka privatiniai 
kontraktoriai po priežiūra 
Karo Department©.

Tyrinėtojai sako, kad 
k ontraktoriai žiauriausiai 
elgiasi su darbininkais. Dar
bininkai brutališkai plaka-

upę i Tennessee- ’ Arkansas,

stijose. •
u

darbininko kada šie varg

$144.
Kapitalistinėj Amerikoj 

daugely vietų yra tiesiog 
vergijos darbo sąlygos.

O ’taČiaus Amerikos bur
žuazija ir jos spauda šau
kė apie “vergijos sąlygas” 
Sovietų Sąjungoj; Šiandien 
Sovietų Sąjungoj niekur nė
ra prie darbo vergijos. O 
štai “demokratinėj” Ameri
koj viešpatauja vergija 
bjauriausioj formoj.

viso išdirbo! do> pasinaudoja šių ti 
tiktai! Uų tik išmatomis, noi 

tas labai sunkiai ats 
tai šis beširdis parazįt 
tai vagimis pastato!! 
pia kompanijoms atly 
Kitais žodžiais, liepia 
duot kapitalistams k; 
paskutinį duonos kąsr 
jūs, jei ir badu mirsite 
tas nerūpi.

Tai bjaurus pasitj 
mas iš tų, iš kurių pn 
tie parazitai minta, tu 

gyvenimą ir i 
' krauna.

jr • ir • <» ¥7 !• 0 B 1 • i mums nereikKunigas Vagimis Vadina bnstardusms gana P?mi
n -i J i ° < nff ° ° 9 ir • n a & v nuiiiuvocBedarby laimėmis, Kurse Renka Angį

Skylėse ir Išmatose prie Kašykly

I Brang® br4jį|aįįt ŪM#
ges !.KomiteLiš^yrą.'pčwr.y- 
? . v. jF. • Li; gaminimui Karimų orlaivių, 

žodingų karo gazų ir t. t.
Darbininkai privalo orga

nizuotis ir kovoti, kad karo 
tikslams skiriami pinigai 
būtų pavesti šelpimui ba
daujančių bedarbių ir jų f 
šeimynų. y

Visoj šalyj bus bedarbių Padetls-

hieriką su- dabartinėmis kpį- 
vomis ir teroru," kuris ■ da? 
bartiriiu "laiku! viešpatauja 
šioj šalyj. Taipgi pasiry-

Komiteto tarimas yra

m k 
namuose pačių para] 

i bei 
balsai skamba: Bet c 
tikintieji darbininkai 

! note' tik šis kunigas 
, O, ne. Jie visi kapi 

Minersville, Pa.^Pirm eko-; užgriauna skyles. Kartais' gynėjai, o darbo žmon 
.ųominįo ■, krįzip, čia. dirbo j ir šiems pasipriešina. Atsi-1 prieteliai. Tik tėmyk 
apei 10 anglialaužyklų—s-ka- 
^ykliį.' Eįabač tik. 4.'J Viena 
dirba, pilųąii, s antrą; pusėti
nai, o dvi,1 tai, jei peržiūrė
tum viso mėto laiką, var
giai rastum 4-tą dalį įš.dii’b-

tikimas buvo net ve koks:!'gyvenimą, jų elgesius, 
sargai atsinešė dinamito ’
griauti’ Skylę. Kiti ten ka- .WyKTi■. 
sę atsitraukė, o vienas iš i kapitalistų įrankiai

, , . , .... nimui darbininkų,
skyles nema, nors jį visaip

uL

gązdino! Tad užtaisė šūvį 
krante aukščiau jo, liepė iš- 

u_ .nę, pasidauginę. Iš to gali- eiti, o jei1 ne, tai, girdi, mes 
iJma spręsti, kokia didelė be- šauname ir ant tavęs. Šau- 

! darbe ir baisi biednuomenės kite, aš neisiu, ans atkirto.
Na, ir pagazdinę nuėjo sau, 
spjaudydami! Skylė neuž
griauta liko.

Ši anglis tarp griuvėsių 
likus jau ant visados, ir

tą. Gyventojų' nepasimaži- . 
lAonlrlon rrividi TČ fn Crall- BINGHAMTON, N. Y.

Bankieriui Horvatt Sugaut 
ir Nuteistas

15 d. gruodžio, 1930 m 
bankrutavo vietinis banka 
(State Bank of Binghamton) 
Jo prezidentas, Andrew J 

; . •! i* ■ Horvatt, kaipo didžiausias kaikompanijoms nereikalinga. | tininkas> ding0. Bet dabar, p< 
O draudžia todėl, kad ant j metų lai ko, tapo sugautas mie 
kiek žmonės jos randa ir 
pasigamina patys, ant tiek 
nuo jų neperka.

Tikintieji Keblume
Darbininkai, kad ir kuni

gams tikinti, kuomet jau 
privaryti-net ligi to, kad ne
paiso nei policijos gązdini- 
mų, nei teismų kalėjimų, 
tai kapitalistai užsiundo ku
nigais, kad tie išgąsdintų 
pragaru, velniais, dievais,

Kaip žinoma, aplink mai
nas yra anglių išmatų (dirt- 
rock banks). Iš jų galima 

rengtis prie šių demonstra- prisirinkti, prisisijoti kiek 
cijų, kad jos būtų skaitliu- anglių. Taipgi senų mainų 

sugriuvimuose randasi tar- 
—------------------------ | pais likę anglių didesni, ma

žesni šmotai. Tai bedarbiai 
ir mažai dirbanti, idant pa- 
sigelbėti ant tiek, kad nerei
kėtų nors anglių pirkt (kiti 
neturi nei, už ką pirkti) iš 
minėtų ir panašių vietų 
prisineša, prisiveža įvairios 
anglies.Daugelis turi pri- 
sivežę iki 10 ir daugiau to- 

pį, ir Visagalis Dietos tepa-| nų. Kuomet oras gražus^ 
laimina, .kad šie Naujieji Me-i tai rinkikų visur tik knibž- 
tai visiems būtų laimingi.” Ida. Daugelį bedarbe.priva: 
/Jeigu jau nuo “visagalio’• rė net ligi to, }cad neturi nei

demonstracijos vasario 4 d. 
už bedarbių apdraudą. Vi
sur darbininkai privalo

vede laukan ir nuvedė į be-1 kus nuo demonstracijų ir kad suregistruoti visas gos’ir reikšmingos.
rio Ini hmm I nrrrvnoinri mm xrnikivYm .... _ - ° °

tuviškas organizacijas, kur
Ateina laikas demonstra- tik galima, ir jų sekreto- 

cijų. Šimtai ir tūkstančiai rius
didėlis smūgis demokratiš
kiems apgavikams.

Revoliuciniai darbininkai 
padarė žingsnį ir taksų 
klausime, nes nepasitenki
nimas augo. Gruodžio 23 d. 
buvįi: šaukiamas susirinki- 
masinamų ’ savininkų. Jį, 
suprantama, vadovavo ne- 
darbini nkiški elementai. 
Kalėjo eilė augštų vyrų.j 
Kaliięjo daug, bet platfor-1 
mos‘įveikimui nei vienas iš| vądoVaujant^ėiimiąm^- dar- 
jų riępasiulė. ‘ Gauna balsą | |>de-
d. Brown' Vos ištarus jąm ąionštr^ 
Belipk žodžius apie veikimo miėstB ! t’btįuąest Jrv svėtdų141 
platifbrniį; btoengimo pir-Ik et fnedaUgfcįis U vidų į įsi 
mipinkasi.puolėsi jį stabdy-y 
t}, bet siferpikę namų savi- ♦Ėailjke ėsantfems dęriions- 
ninkši ir^suprantama, dar-j frantams komuhistąs darbi-1 

rinkas bandė sakyti prakal-; 
bą, bet voš jU ištarė |ris! 
žodžius, kaip buvo pagrieb-J

Pas denĮonstraųtus 
didelis pasipiktinimas. Dar-, 
k minkai kalbėjosi^ - kad jią

vijų. Šimtai h? tūkstančiai rius, idant Tarptautinio! . . 
darbininkų užpildė miesto Darbininkų Apsigyn. Komi- Aptingo 
gatves. Kadangi vadai tetas galėtų pasiekti su sa- 
areštuoti, tai nebuvo sutar- vo atsišaukimais.
t i n g o ve ikimo. Gi tuom 
kartu miesto taksų komisio-! ] 
nieriai savuosius elementus! 
iškalno :prirengė ir jais už-! 
pildė miesto svetainę. Ne
paisant; kadi vadovybė dar- 
binihkų ' \ b ai v?o < ■ kalėjime, '* 1.1 h ».r-X i ¥ • • •! n '

“Visagalis Dievas”

“Draugas”, sausio 2 
padejavęs apie pereitus me
tus, kad buvo labai blogi, 
sako:

“šie 1932 metai, teatneša vi
siems geresnių dienų laikotar-!

d.,

Taigi Komitetas negalės 
kitaip pasiekti tikslo, kaip 

i tik per savo egzistuojančias 
'kuopas. Todėl, jūsų, drau
gai, pareiga paduoti Komi
tetui jūsų kolonijos visų or
ganizacijų ir kuopų šėkte-’. 
toriu antrašus; per kuriuos; — - „ — ~ ,

galės Komitetas -atsiŠMkti dįevo” palaiminimo:gali bū- cento, , nei „maisto—tiesiai! 
. • . . . ' i; 4.: u.,:.:---- - i„:_:—: prieš 'akis badas! .

X, j į v- i . . ' | f , 4 Į * * I I

■. i tąį ‘.‘Daugas’’; turėtų 'p^iš^ ;1 bąųgmsik tokie ..susitarę!

toriii antrašus; per kuriuos

PEr !į marius ję n.i’gąnizacijas., ’ į
? P' draugiškai i: ; j

1|, > Į;! įCentro Komitetas.

ti “visiems laimingi metai”,

ti, b&' susirikę namų savi-
7 --y -

birikai,į$me turi name
lius, ■” palaikė d. Brown ir 
r e i k alavo pirmininko ne

i
į .1 Brooklyn, N. Y, 

į 4 - • f j
x •>. ' į,'• . j ■.. • < ••

jVaterburio A.L.D1.D. 28-os
trukdyti Bpownui kalbė- tas ir įgrūstasJ policijos ve- 
ti. ’ Jis tęsė savo kalbą, žimą ir nuvežtos kalęjimari

Kuopos Nariams

dalydamas namų savinin
kė ir abelnai darbininkų 
reikalus. Vėl^^trukdė ren-

•jam kalbėti, bet dar i tęs kovą. 
tv|nčiaiU susirinkusieji prig-! p—/ ■ 
rumbjd rengėjams. Drg. tlr Brown >dr Kasper teis 
Brovįh baigdamas kalbą iš-1 mas. .
k$ė ;bbalsį, kad ne tiktai prieš d. Brown provakąci- šio (January), antradienį, 774 
įtomiį savininkai darbinin- ją, buk jis keli metai atgal st? . ”
kbi; bet visi darbininkai ir užmušęs savo motiną. Gi! e J Pal d L Dga28 bč Icrblai privalo rengti ma. pasirodė/ kad tai bjadruš/ n^,ų 1 AJf28 
sines demonstracijas 29 d. melas; d. iBrown motina dar j . Organizatorius. .

t * ■ Y < 1 ■ r } .: .,r- «. - •• ■ ’ v* r-- j 2 j.;/11 .v.

Gruodžio 30 d. atsibuvo

Policija sugalvojo

.WATERBURY, A/Conn.,— 
’Praeitame susirinkime^ nutar- 
ta perkelti A. I .D.L. 1). 28 k p. 
susi rinkim u s iš antro pirma
dienio kiekvieno mėnesio į ant
rą antradienį. Taigi, visi ge- 
lįai įšitėmykite, kad sekamas 
Susirinkimas įvyks 12 d. sau-

Bank' St., 8-tą’ v&l. vakare.

kiiįti^'kodėl ‘t'ajs .'dievas . Ūkę . 
apsileidęs,; sųtiiįgęš,', įkad, j'i- 
sąi nei, piršto 'nepakelia pa^ 
gerinimui' ' padėties šiame 
pasaulyje, kurį?jis iš nie^ 
ko sutverė ir kuriam šian- 
diep, įkapitalistinei L sistemai 
einhnt prie žlugimo, desėt- 
kai milionų bedarbių su šei
mynomis skursta ir badau
ja?. , .

Bet “Draugas” negali ta
tai paaiškinti, ries patys ku
nigai petiki į tą pasakišką 
dievą; tik jie tamsius savo 
pasekėjus mulkina, kad pa
laikyti juos tamsybėj ir ka
pitalistinėj vergijoj, kad su
laikyti ,juos nuo; Kovos prieš, 
kapitalistus už-geresnį gy-

poJ kelis, kasapirenka ir par
duoda ' kitiems. Daug' ’nuo 
jų perka j h* perka ne vien 
todėl, kąd ..jie pigiau par- 
duoda-pristato, t negu :iš 
komp. laužyklų, bet ir todėl, 
idant šiems bedarbiams 'pa
gelbėti jų kritiškoj padėtyj.

Pirmiau tokius gaudė,- 
areštavo, bet bedarbiai to 
nepaisė. Tūli jų ir teisme 
pareiškė: Girdi, kaip jūs.
mus tik paleisit, o neduosit • 
darbų1, tai mes ir vėl kasi
me anglis ir parduosime, 
nes mums reikia gyventi, 
reikia valgyt! Todėl nusto
jo . areštuot, tik ’> kartais 
kompanijų ginkluoti sargai, 
'Užtikę bekasaht, nuvaiko,

I r į

stelyj Sidney, netoli Bingham 
tono. - Tuojau įvyko jam teis 
mas ir tapo nuteistas nuo U 
iki 18 metų į Auburn kalėj: 
mą.

Minėtas bankas nuskriaud 
labai daug darbininkų, ypž. 
ateivių, nes ateivių apgyvente 
miesto * daly buvo įsteigta 
Kuomet Horvattas tapo suga. 
tas, daugelis depozitorių nui 
šypsojo. Mat, skriaudos ka 
tininkas bus nubaustas. T; 
čiau, tas depozitorių nusiŠy] 
sojimas patiems nuskriau: 

'bei kitai neesančiais daik- Į ^ems medžiaginės reikštu 
i tais! ■ Taip -dabar lietuvių ryta skriauda nebus d.epozit< 
jkleb. kun. M.,F. Dauman-, rian1s atlyginta.
į tas pąsirode aiškiu vargin
gųjų, darbininkų, ypač savo 
pą^apijonų neprieteliu, o 
mainų savininkų bernu. 
|,&tąi 20 d. gruodžio jis 
per pamokslą apšaukė vagi
mis tuos, kurie prisigamino 
patys sau anglių. . Girdi, 
kuiie taip dalėte, tai vogė- Lietuvių Svetainės Vakaner 

te! Ir tuomi peržengėte . . v .
7-to dipvn nrisakvma kas Ateinanti šestadienĮ, 9 < z til a.leY° pnsaKymą, Ka» saus metjnjg Lietuvj 
yra mirtinu nusidėjimu, kur; SvetainSs Bendrovės bankieta: 
negali būt atleidžiama ki- —vakarienė ir šokiai. Vis 

vietos lietuviai kviečiami daly
vauti. Bus gera muzika — 
Shufflers orkestrą. Gros lie 
tuviškus ir amerikoniškus šo 
kius.

11 d. sausio įvyks Ben 
vės narių mitingas, kr 
bus renkami direktorir 
metams.

Kompartijos Vakarėlis
2 d. sausio įvyko Komparl 

jos pasilinksminimo vakarėli 
lietuvių svetainės skiepe. V 
karėlin įžanga buvo dykai.P 
lyvių buvo nemažas būr.1 
Leistą ' laimėjimui pyraj 
(cake) laimėjo MikolAjūn 
nė.

7-tą dievo prisakymą, kas
yra mirtinu nusidėjimu, kurį SvetainSs Bendrovės bankieta.

taip, kaip tik atsiteisiant su 
tomis kompanijomis, iš ku
rių tuos anglis ėmėte.” . <

Toliaus tas mulkintojas 
sako. “Apskaitykite nuo 
maišiukb iki tono, ar kiek 
tonų esate privogę.” Girdi, 
nėt už kiekvieną šmotelį tur



•iadieriis) Sausio 6, 19Š2 • •. t ’ r i ’,
Puslapis Trečias

daug Jankauskas Išsižiojo, bet Tuomi
Nieko Jis Nenugąsdins

;artą teko žmonėse gir-, del Hillmanas ir visi jo činov- j 
posakį, kad svetimas su-1 ninkai, kartu ir Jankauskas, i 
ra ne tiek bjaurus negu taip begėdiškai leidžia išmesti 
, kada jis pasiunta. Taip drabužių fabrikantams šimtus 
ai ir su mūsų judėjime darbininkų į eiles bedarbių ir 
; buvusiais žmonėmis, be atvangos dirbantiems algas 

jie buvo pas mus, tai'numušti? Jeigu jūs neparduo- 
lavimui kitų nebuvo ga-1 date kriaučių reikalų, tai 
't karščiui išgaravus, at-’ ’ ’ " 
oatūnojo, pasijautė esą

‘vadai” ir, ura, kas po ' 
iu pakliuvo “šavuosius” ;

kairumo negana; kad jis iš 
prigimties yra paveldėjęs ypa
tybes zurzėti, neigti kitus. 
Kapsukas esąs biskį “džentel- 
maniškesnis,” bet kai kada ir 
tas pradedąs nepasitenkinimo 

j manija sirguliuoti. Tad kas, 
girdi, kreips domę į jų daro
mas pastabas. Niekas...

L. Prūseiką ir E. Butkus, kol ! 
neturėjo savo laikraščio,,, tai darbo. __
sakydavo: “Mums kritikos ne- bjaurių įtarimų
duoda, mes išsileisime savo

L VI I A • X 1 • - , . , , -Y■ Tni Igazietą, tai tada visus musų kia, kad Ly 
vi c l ic r\x iciuviu luitvcuŲ, Lcl iKO-l. i - • • i-i • v i • i .
dpi irm npkovointe nž darbi i Judėjimo trukumus isdiskusuo-. tonų” < 
(.Iv I I II o 11C K (J v O J cl L v LlX> (.IctlIJl“’ • -r-s « .. . I

įninku algų išlaikymą?
Je, viršininkai sako, kad kri- 

zis, darbų nėra, tad reikia nu-

------- : 7-.---?—: TT“Y'< . 1 1 r-  — 
ganizuoti ir stiprinti prieško- 
munistinį, kurį ves prieš dar
bininkus taip, kaip jų pirmta- 
kūnas Jankaūskas'veda Amai- Gerai Pavyko Paminėjimas S-i 
gameitų Unijoje “kovą.” <T 
Jankauskas Lygos narius ęvai- 
do “pinkertonais*,” kada Lyga 
akstiną narius darbo unijų k.o- 
voti prieš algų kapojimą, prieš 

Į darbininkų atleidinėjimą nuo j
d_ ’___ Net Hi.llmanas tokių

J nevartoja, Oj 
Jankauskas apsiputojęs šau- 

/■ga atlieka “Pinkęr- 
’ organizacijos pareigas, j 

"gelbėdama f a b r ikantams.” 
Matote, kur su'judošėjimas 
žmogų nuveda. O mūsų ko
munistinio judėjimo apsklem- 
bime lygiai supuola abudu: 
Jankauskas ip Prūseiką. Jei 

'to nemato sunkaus darbo dar
bininkai,! tai jje tupėtų pama-i 
tyti ir,apsidairyti, km; link ve-

PITTSBURGH, PA
-------- - - ----------„ — - ( ot'hC U. 1V11Z.C4J vo |jianaiuci, .

Jau ki¥ Mėty Sukaktuvių nuo Su- kurįos vjsi ]aukė su nekantru-! 
v£ii_ x__ i___  a ________ _ ___ , _ . :šaudymo 4-rių Draugų

Ijo išsimokinusi specialiai pa-1 2 dol. aukavo Jonas Vaino-
įšvęstas eiles del žuvusių drau-jrius; po $1 } KupstaS( J..- 

! Sekė d. Mizaros ’ prakalba, ' Baltrušaitis ir J. (ar ne G.
Idraugas?), Urbonas; po .50 

centų J. D. Sliekas, J. Benet1/; 
(?), K. Navickas, J. Valonis, •t T •»• 
(?), K. Šinkūnas, K. Butans 
ir V. Kairys; po 25c. J. Ur
bonas ir Lekavičius. ' *'** 

Užrašinėtojai labai neaiŠ^Z.

mb. Drg. Mizara pasakė in-1 
teresingą prakalbą apie So-.

. Bet, anot kai-'27 d. gruodžio buvo apvaik- !vĮe^ Sąjungą. ---- i
5-kių metų sukaktuvės dėtojo posakio, pasakyti viską |j ščiota

4-riem draugam, kurie krito 
Lietuvoj nuo fašisto Smetonos 
budelių kulkų. Tie draugai bu
vo sušaudyti tik už tai, kad 

j jie ištikimai gynė Lietuvos 
vargdienių reikalus.

Paminėjimas buvo surengtas 
vietinio priešfašistinio komite
to vardu. Vakarą atidarė 
Dailės Ratelio Choras su In
ternacionalu, kas labai atati- 
ko pagerbimui žuvusių drau
gu.

Draugas Gasiunas pasakė

■apie Sovietų šalį, ką aš ma
čiau' ir girdėjau, negalima. 
Negalima į trumpą laiką viską 
papasakoti apie Sovietų šalį' 
ne tiktai iš to žvilgsnio, kad i _________________ _____
ji yra labai didelė geografi-; kini surašė kai kurias pavar-' 
nįai, bet ir del to, kad ji yra; dės; todėl gal kieno pavarde 
didžiausias įvykis visoj žmo- ir neatitiks, 
nijos istorijoj; į ją sueina visi 
siūlai viso pasaulio pavergtų l = 
ir beteisių žmonių.; Jeigu no-;” 
rptum bent kiek nuodugniau į 
papasakoti apie Sovietų Są-) 
jungą, tai reikėtų* kalbėti iš-) *

j sime. 
įkio turinio 
pas juos?
Rašo sušilę, kad viskas įra pas 
komunistus, o pas “opozicinin- 
kus,” kaip aliejum tepta, vis
kas “puiku, miela.”

Tas turi atidaryti kiekvie- 
,nam darbininkui akis, kodėl 
j toks pas juos tonas. O todėl 
I toks tonas, kad ardyti komuni- 
jstinį judėjimą, kaipo toki, or-

Bet ar jūs matote to- 
nors vieną raštelį 

Nieko panašaus.
Y . vien uu livi ei, Levu iciKki nu-

.rioti, niekinti, paškudinti., algas, kad fabrikantai 
>Kioje .rolėje šiandie yra, neišbankrūtuotų. Jeigu darbų 
mkauskas,^ L. Prūseika, Stra-1 ngj.a> krizis, tai ir už pusdykę 

juk vis darbų nebus. 
Bet čia ne tame klausimas, čia 

'ciha klausimas, kad Amalga- 
meitų Unija, kartu ir Jankau
skas, bendrai‘su kapitalistais 

’ ! pasimoja numažinti iki že- 
> imliausio laipsnio visiems darbi- 
_1 ninkams algas, kartu ir kriau- 

; čiams.
Kliaučiai jau pereitą sezo

ną vos pusbadį pragyvenimą 
išvilko, o dar numušimas ai- į 
gų vėl, tai kur tas’kelias ve-j 
da, ar ne prie tikrojo bado?) 
Apie pagerėjimą laikų net uni-j 

prieš mažinimą darbininkų ! Jos viršininkai jau nekalba, j 
rbtuvėse, ir tuo supratimu 1 Nekalba nei Amerikos val- 
komenduoja šiam susirinki-■ °žios autoritetai, £aa tuoj aus 
ui užtvirtinti tą nusistatymą, i Pagerės laikai. Visi fakteliai 
ipo organizacijos liniją, ir j i’odo, kad mes Amerikoje kuo . 
xlioti organizacijos vadovy-U°^n’ tuo aršyn brendame hn- j 
veikti ta linkme.” k,,r spks '

Dabar, kas meluoja, ar dievaičio ant visados. Ir tokia- 
inkauskas iš to Amalgamei- J me ]aikotarpyje tie “darbinin- 

Unijos Joint Boardo susi- kll va(]ai” eina ranka rankon 
akimo, ar V. Burkšaitis ir, su išnaudotojais prieš darbi- 

anckevičius, kurie iš to ninkus, įkalbėdami, kad jie 
s Joint Boardo susirinki- “gero” darbo darbininkams, 
avė pranešimus pereitam Tai absurdas! 
lokalo specialiame susi

me ir pasakė: “Kad kaip; 
ibergis, taip ir Jacksonas ! 

/ raportuose išdėstė, kad nas išmoka algą ir dar nenu- 
eilė drabužių fabrikantų , muštą. Kodėl jis nestrakses 
lauja nusimušimų, ir už jį, nes jis turi už ką, nes 
s viršininkai jau gali; kitaip jo Hillmanas nelaikytų, 
duoti, tik dar nežino Juk kiekvienas ūkininkas tik
Tūloms firmoms net pa-'tokį šunį laiko, kuris loja ir 

nijos viršininkai siūlo 
'us, bet kol kas tos 

anta, kad galės 
auti daugiau, negu 
ims siūlo unijos viršinin- susmuko, audiny čiose ■ u2 mūsų visų darbininkų rei-i čįų reikalus, męs priimame se 

susmuko, kriaučiuose susmu-, ka]us teisę geresnio gyve '' 
Jankauskas kalba kaip ko.” Visur, jo akimis/mie- į nimf)> už ką ir šiandien Ko 

riešingai, 
id Jankauskas meluoja, 
damas, kad Amalgameitų mos jam apetitą gadina. 
>s viršininkų pozicija yra isterijos apsėstas žmogus.

algų kapojimą ir prieš; <’
ymą iš dirbtuvių darbi- i yra L. Prūseiką.
i, tai aišku. Po to susi-p ’ \ . .. -------, —»-----------
mo su Little Shinece fir-iJis supranta, kad senos unijos savo akimis matę Rusijos re- j gaj sav0 išgalės.- 
inija padarė sutartį su ! negeros, naujos “neturi” pasi- Į voliucijas, garbingąjį Spalį R 
•upratimu, kad savo nuo-į sekimo, ot ir Komunistų dokt-, kartu dalyvavę jose ii kalinė-, 

dirbtuvę’ panaikinti ir Irina Amerikos darbininkdms I je tarnyboje, kūrime S
I atiduoti kontraktinėms; netinka. < . ...
įvėms. Toje nuosavoje | lomskas, Buknys ir Maskvoje) jo— kaip teisingu keliu ėjo 
įvėje dirbo apie 135 dar-: Angarietis nutraukė tokiems i nužudytieji, 
kai. Tai kaip, Jankaus-1 Prūseikoms kaukę nuo akių, i 
supranti, ar tie darbiniu-i tad gvoltas: Literatūros Drau-....... .......
^išmesti iš darbo? į gija “byra,” Darbininkų Susi- ■ darbuotoja*s~i*r 
n Ackerman, drabužių fa-1 vienijimas “krinka,” Darbiniu- ■ 
nfas ąu Amalgameitų ■ kių Susivienijimas “merdėja,” 1

padare sutartį, kad for- ; komunistų lietuvių tiakcija i nia susirmKusien aauv vaiim 
ii turi teisę dirbti firmoje '“negyvuoja.” Kodėl? Nagi, |ir turime prisidėti prie skleidi- 
tus darbininkus atleido ■ todėl, kad L. Prūseiką už šun-i m0 darbininkiškų idėjų, tai 
darbo. Vadinas, apie 3 , uodegiavimą buržuazijai tapo yra idėjų žuvusių draugų; tai 

ai darbininkų išmesta ant !iš mūsų judėjimo išmestas ir ; bus geriausias žuvusiu draugų 
* m v-* 1 v xv v « w v »i ’ y T 11 YT'T O C? Iz 11 f\ lo O Į • — • • *; paminėjimas ir kartu savais, į 

kaip ir viso pasaulio darbinin
kų reikalais, rūpinimasis.

Kitų kalbėtojų buvo pažy
mėta, kad šaudė juodieji fašis
tai ne poniškuosius liaudinin
kus, ne socialdemokratus išda
vikus, bet komunistus, tikruo
sius darbininkų ir kaimo bied- 
nuomenės vadus. Šaudė ir 
dabar tebešaudo. - čia paminU 

I “lietuviai tai kytriausi žmonės, |ma drg. Kasparaitis; Jkitiis 
o kiti tik. tegul mokinasi iš darbininkų kovotojus pūdo ka- 

. —„„ ---------- ------ t-------1.” Tai buvo politika tau- Igjimuose; tūkstančiai turėjo
:inau, tai kuris tik fabri-> tiško šovinizmo, įvyniota į fra-1 išbėgioti į kitas šalis; fašistai 
;as reikalavo, tai tas ir ga- jzes radikalizmo. Krizis Ame-įverčia badauti, bevilčiai skurs- 
; unijos lyderių pilno prita- i rikoj paskatino Komunistų Įti ir tylėti visą Lietuvos liaudį.

darbininkams algas nu- j Partiją imtis griežtesnių prie- Nors tai skaudžios žaizdos,

ūdoje rolėje šiandie

las ir E. Butkus. i dirbsi,
Kiek Jankauskas suniekšė-; 

», sujųdošėjo, tai sunku, ne- į 
kant jo darbuotę, ir įsivaiz-| 
nti.
dos, jo profesija.
kraštpalaikyje
meryje 14, apie 
susirinkimą ve

“Joint Boardas 
nagrinėję abelną 
o prie išvados, 
kiu organizacija 
i visa plotme išeiti 
int kokius kainų kapojimus
nrinš mažinimu darbininku Jos

Meluot per akis, tai, 
Jis savo i 
‘Darbe,”

Joint Boar- 
ką sako: 
ir štabas, 
padėtį, pri- 
kad šiuom 
turi griež- 

prieš.

u ry ui, iiiuv VC7 i , ~ ; -

da Prūsęikai, Butkai Jr Jau- p^bai tinkamą prakalbelę apie 
kauskai’' ' ‘ 1 ■’ i < / • ! : i žuvusius draugus, kartu suns-

Mykoiar Puzinas, i damas ................_

Draugas. t

f
Biznieriai, Garsinkitės

“Laisvėje. .7
tisas savaites'laikb, 6 ne va-1 

'landą kitą. Ir tiesa, iš jo pa
sakytos palyginamai trumpos . 
prakalbos apie Sovietų šalį 
kiekvienas akylesnis žmogus i 
galėjo apčiuopti tą naują rė
dą, naujus gyvenimo pamatus, 
naujai, anot kalbėtojo žodžių, ; 
perbudavojimą ne tiktai visoj 

. surėdymo, bet ir paties žmo
gaus.

Programą užbaigė D. R. 
o labiausiai tai Choras su Internacionalu.

Buvo duota keletas klausi- I 
mų, į kuriuos kalbėtojas tin
kamai atsakinėjo. žmonių i 
buvo susirinkę nemažai, bet ' 
galėjo būti daugiau. Aukų, j 
padengimui lėšų surinkta $16.- ! 
17. Pagal dabartinę bedarbę, j 
tai gana gerai. Todėl visiems ■ 
aukotojams tariame ačiū.

Aukautojų vardai, kurie da- ’ 
vė aukų nemažiau 25 centų ■ 
prakalbose 27 d. gruodžio, 
1931 metais, Pittsburghe, Pa.: į

?Bel) Phone. Poplar 7545A. F. STANKUS ;
GRABOHHJS  -UNDERTAKER ' 

lAbaliamuoja ir laidoja uaniruaiua ant 
riaokių kapinių. Nori^tiaji Raraenio pa- 
tarnavlMO ir už žaaa^ kainą nnllfldiaae 
valandoje kaukitės paa avane Paw vans 
galite Rauti Intus ant *isokhj kartinių kua' 
cariauaioaa vietose ir ai iesaa kainą. __

is visąs darbininkų ko- ■ 
vas, ir kvietė darbininkus at- 

'minti ne ti^ žuvusius drau- 
I gus, bet atminti ir kitus dar
bininkų klasės kovotojus, kaip 
Tomą Mooney, Billings’ą, cen- 
tralijos kalinius ir visą- eilę : 
kitų. Taip pat ragino darbi
ninkus remti Komunistų Par
tijos kovas už darbininkų kla- ' 

įsės reikalus, 
■ stoti į Partiją

Toliaus, pasakė eiles Mikel- 
bartukė. Dailės Ratelio Cho
ras gana vykusiai sudainavo 
kelias dainas po vadovyste 
choro mokytojos, nenuilstan
čios darbuotojos, mūsų Marijo
nos čėsniūtės.

Gražiai paskambino pianu 
ir padainavo gabi mergaitė 
Julė Rojauskaitė. Gaila, kad 
susirgo jos sesutė Zanona, ku
li puikiai deklamuoja ir turė-

WINNIPEG, CANADA. — tais įrodymas, kaip liaudinin- 
, Gruodžio 27 d., 1931 m. A.L. kai ir socialdemokratai judo- 
D.L.D. 217 kuopos Winnipege | šiškai išdavė Lietuvos dar- 
buvo šaukiama

Į Centre viešas lietuvių darbiniu-1 ngS reikalus, perduodami fa- 
i šistams valdžią ir tuomi pasi- 
■ rodė ir dabar yra aršiausi 
i Lietuvos ir viso pasaulio var- 
įgstančiųjų priešai.

Buvo pasiūlyta sekanti re
zoliucija Lietuvos klausimu: 
Mes, Winnipeg© lietuviai dar
bininkai, susirinkę į masinį 
susirinkimą, išklausę draugų 
dėstymus apie dabartinę pą- 

TTT. . • • , • ’ dėtį Lietuvoje ir minėdamiWinnipege susirinkimuose ;re- . G . , . 'i-. , TZ1 b ■ ! mirtį keturių Lietuvos Komu-
būtėnt, 

Gied- 
Greinfenbergo ir D. 

nipugc, Huj.u onmui.isao. i čiornio, kuriuos, Lietuvos kru- 
Draugi jos pirmininkas ati-Į vinieji budeliai fašistai sušau- 

daro susirinkimą. C 
brėžia susirinkimo tikslą,, mini
mų draugų vardus ir mirtį, mi- visa Lietuvos Komunistą Par-

Darbininkų ; bininkų ir kaimo biednuome-

kų susirinkimas, paminėjimui 
nužudytų keturių draugų: K. 
Požėlos, K. Giedrio, J. Greif- 
enbergerio ir D. čiornio 1926 
m., gruodžio 27 Lietuvos fašis
tų valdžios.

Dar anksčiau nustatyto lai
ko pradeda rinktis, pas visus 
matos nepaprastas gedulio ir 

Tiesa, Jankauskas nuo be-1 pasiryžimo ūpas. Matosi vie- 
darbės nekenčia. Jam Hillma- na kita moteris su vaikais, kas

kui galutino krizio, kur seks 
supurtymas šios šalies aukso

gerai loja. O juk loti Jan- 
j kauskui tai nepaduok. Jis 

pradeda ambrinti, tai

[20UE
o

o’

1023 M t. Vernon Street: 
Philadelphia, Pa.

iinoiiiaifiaiiioiiiaiiiaiiiainaiiiaiiioiiiaiiiaiiioiiioiiianionjaiiiaiiiaiiioiHoiiiotnaiiioinaifįioiiiaiii&inoiiiatiiaiiiaiiioio T

tenybė, net pirmiena. 1-mą 
vai. susirenka apie pusė šim- j 
to lietuvių; būrelis, kaip Win-i . j 
nipege, tai labai skaitlingas. I J-’ •*

' nistų Partijos vadu, 
draugų K, Požėlos, K.

_O_
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nu 
f ir 
vė-ikaip
da-i “komunistai a n g.liakasyklose irodydamas, kad draugai žuvo 

a u d i n y č i o s e .
. v._____ _________________ I

Visur, jo akimisymie-j njmo> ka įr šiandien Ko
moj ant,, tamsų, kurčia, tik dar ; munistų Partija kovoja Lietu- 
■ 54-me skyriuje keli nenuora-1 voje jr vjsame pasėlyje.

Gyvai pa- dė 1926 m. 27 d. gruodžio už | 
’ 1 ’ ‘ tai, kad 'tie draugai, kaip ir.1.

tija gynė darbininkų ir valsfie

o

o

o

Giedama bendrai laidotuvių.) 
Jankausko p a g e 1 bininkas ' maršas, jaučiama draugiškas ■ 

’ - - - Tas irgi ma-; vienos šeimynos ūpas.
f, tai aišku. Po to susi-1 to komunistų visur smukimą. Į

■karną pareiškimą: Mes pa-i 
smerkiame Lietuvos fąšisti-' 
nę budelišką valdžią. Mes ' 

į sudedame savo darbininkiš-1 
i ką pasižadėjimą remti Lie- 
Įtuvos Komunistų Partiją ir vi- 
są darbininkų ir valstiečių re- i 

f voliucinj judėjimą kaipo mo- j 
Vėliau kalba keli draugai, ; raliai, taip ir medžiaginiai pa- j

Taipgi siunčiame savo
s Sovietų darbininkišką užuojautą Lie- 

O dar A. Bimba šo-: Sąjungos, aiškino ir nurodinė- tuvos politiniams kaliniams, 
’ ■ ................. ' ” -• įkurtuos kankina kalėjimų ur-1

į vuose fašistiniai budeliai. Bū- ■ 
: kite tvirti, dvasioje, draugai!). * ' 1 b V V V AL l/l V4 V A VV J ? UI VV (AA • Į 

Draugas, seniausias Winni-, gu Lietuvos proletariatu sto- i 
o-n dnrhininkiškn iudėiimo i i.k,.bu™.!ipego darbininkiško judėjimo !vi ir kitu kraštu darbo klasė; j 

| darbuotojas ir vienas ištiki-■ ateis tas ]ajkas> kada darbinin- 
Įmiausių organizacijos rėmėjų, |kai nublokš išnaudotojų jun- 
i aiškino ir nuordinėjo, kad mes | ga ikurs proletarinę galią, i Ai mini v»i’ii rl n.iin* n*n Ii ! i ■» . • -i • i i •• • •čia susirinkusieji daug galim

I e
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O

ės, o formanėliai ir jų gi-' numaskuotas.
ii dirba. Tai kaip Jan- j Tik bėda dar su tais darbi
nas supranta šitą pasielgi-į ninkais, kurie nesupranta, del 
ar ne išmetimą darbiniu- i ko taip toji kompanijukė Jan-

1 kausko, Prūseikos, Butkaus, S.
i “privilegi- 

buvusių mūsų judėji- 
lyderių” dūdas tampo,

1, Jankauskas pasakys, ' Vinco ir dar kelių 
sumušimų algų tai jau nė-.juotų 
Gerai. Aš noriu Jankau- me '
paklausti, kad jis parody-! kad viskas “įra, byra, krinka.” 
iors vieną drabužių fabri- Todėl, kad jie visūomet stovė
tą New..Xorke, kuris šia- jo tūpčiojimo pozicijoj, kad 
pabaigos metų sezone rei- ' 
vo algas darbininkam nu- 
ti, o unija nedavė. Kiėk , mūsų. tūkstančiai turėjo

1 kada atidaijys visų kalėjimų 
I duris Jr išleis proletariato ko- 
ivotojus!

šalin kruvinuosius Lietu
vos fašistus! Lai gyvuoja Lie
tuvos Komunistų Partija, 
vadas darbininkų ir valstie
čių !

s
s 
5

o

o

DARBININKU
KALENDORIUS

I. PENKIŲ METU PLAN AsV 
į KETURIOS METUS?

TV /VISA G Alfe , 
PROLITARJATUI!

5
T

*?■

•S*J»

V

7
%

M
'h

d. • i monių kovoje su kapitalistų
ai, kaip tu, Jankauskai, su-! klase; K. F. nariai turėjo dau- 
nti, kad unijos lyderiai | giau išduoti sąžinės rokundą 
da darbininkams algas nu- iš savo K. P. darbuotės.

sti, iŠ dirbtuvių šimtus dar-
nkų išmesti į eiles bedar- privilegijuotus “lyderius 

.—ar tąi nėra parsidavi- i galų suįrimas.
a drabužių fabrikantams? ! Dabar, kad nuduoti dar “iš- 

, tu klausi, “kiek gavo pi-1 mintingais,” 1 
, už tai ir kur tapo apmo- 
t?” Rodos, kad Hillma- 
yra kvailiukas su savo či-

’ninkais, pasišauks kriaučius
asakys: “Ve, vyrai, žiūrė-

aš jus už tiek ir tiek fa-
..antams parduodu.” Jis to 
padarys. Bet vis tiek norisi 
.nkausko paklausti: Tai ko-

Nagi, ir apsireiškė pas tuos 
visų

bet Lietuvos, kaip ir viso pa
saulio liaudis, po Komunistų 
Partijos vadovybe perneš tai 
ir išsigydys. O jūs Aleksos, 
vadinamįeiji ministerial, buvę 
caro Mikalojaus II žvalgybi
ninkai, Smetohos, kaizerio če- 
batlaižiai, Uracho karaliaus

tai jie pasakoja, lietuviškų poterių mokytojai, 
būk visko yra kaltininkai Bim- pasižiūrėkite, kur jie yra dar
bą ir Angarietis. Tuščia paša- bo liaudies nutrenkti, ir jums 
ka. Angarietis ir Kapsukas Į tas pats likimas istorijos yra 
senai permatė mūsų judėjime 
trūkumus ir nekartą Centro 
Biurui darė pastabas. Bet 
apie Angarietį Prūseikos ir 
Butkaus nuomonė buvo ir te
bėra tokia, kad jam niekad

jau išspręstas ii’ bus neišven
giamai Įvykdintas.

Įdomu buvo girdėti kelių 
draugų, Lietuvoj perversmo 
laiku buvusių liaudininkų ir 
socialdemokratų kalbos ir fak-

: Rezoliucija susirinkimo j
vienbalsiai priimta.

Nors nelengva dabar su | 
aukų rinkimu, bet buvo iškeR j 
tas kla.usimąs Lietuvos poli-> 
tinių kalinių šelpimo fondui, j 
Sunku, buvo tikėti, kad’tokiam i 
laike ir: veik visiems bedar-; 
biams esant galima 'būtų tiek ; 
surinkti — dvyliką dolerių. ’ 
Aukojusių pavardžių, jiems' 
taip pareiškus, neskelbiama. I 
Pinigai per “LaisVę” pasiųsti ' 
Lietuvos pdlitinių kalinių šel- > 
pimo fondui.

Visų bendrai dainuojamas. 
Internacionalas.

Susirinkimas uždaro mag. 
Kartu visi traukiame į cen
tre miesto teatre keleto tūks
tančių protesto mitingą prieš 
darbininkų persekiojimui 98- 
tą straipsnį.

Garbė w i n n i p e giečiams, 
mokėjusiems taip pagerbti 
neužmirštamus da.' ir už su
pratimą remti darbininkiškus, 
tai yra savo reikalus.

A.L.D.L.D. 217 kuopos
Valdyba

•y y
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Pernai Trūkia Darbinihkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 
ir Šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.

KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS
I 7
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Puslapis'' Ketvirtas Trečiadienis, Sausio' 6,SUBMARINAI A. S. Nnvikov-Priboj
Vertė D. M. šolomskas

WILMERDING, PI • TORONtO, (CANADA ; I
A.L.D.L.D. 162-ros: kuopos metinis 

susirinkimas bus sekmadienį, 10 d. 
sausio, Ukrainų Darbininkų svetai
nėj, 300 Bathurst St., 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai ateikit, bus ren
kama kuopos valdyba ir svarstoma 
kiti

(Tąsa)
—Ne, jau ne, prie mano draugės neprisi- 

meilins. O, ji yra griežta...
Ant jo užsipuola visi:
—Ha-ha-ha-! Bo-bo-bo! Hi-hi-hi! Griež

ta! Kokis dabar svietas? Labai greitai ras 
kalbą ir su tavo “griežta” žmona. Ha-ha- 
ha!

—Jei tu, Karsankine, geriau būtum iki lai
ko jos nelietęs. Tada gal dar būtų galima 
turėti vilties, o dabar tiktai “sugadinai” 
moterį ir palikai. Kvaila ji būtų tavęs 
laukti.
-—Jeigu ji dar turėtų vaikų* tai jau kas ki

ta, o dabar moteris jauna, graži, mėnesį 
pagyvenus su vyru; jau geriau, broli, ra
šyk, kad tavo pati prapuolė.

Jaunas jūreivis bando atsikirsti, kolioda- 
nas savo draugus. Bet tas jam negelbėja;
e dar pikčiau erzina jį, tartum jis yra kal- 
ininkas jų vargingo gyvenimo.

—Klausykite, broliai, tai dar ne viskas;
- . —- . • v . • . * m T r — 1 * • 1 T

Gruodžįo -28 d. įvyko pra
kalbos, surengtos Pittsburgh© 
ir jo apielinkės Priešfašistinio 
Komiteto. Kalbėjo drg. Ga-!

• siūnas ir Mizara. Pasekmės 
geros. Per., tūlą laiką šioj 
apielinkėj publika buvo kaip 

' ir atšalus nuo darbininkiško
veikimo, bet ir vėl lankosi į

, Į prakalbas ir parengimus.
'. Kalbėtojai savo parei

gas atliko vidutiniškai, ypač kepurę, gaus dovaną.
Į L
Į pas komisiją tikietą, nes prie

nedidelė ugnelė—reiškia, tas žmogus išė
jęs rūko. Kaip galinga baidyklė, laivas su 
šniokštimu praūžė visai arti mūs, vos vos 
nepalietė mūsų nedidelę valtį, kurią jis ga
lėjo sutrėkšti. Mano mintys išsitaškė, kaip 
jūros banga, atsimušusi į akmeninį kraš- gerai- ., m * . • .... geis &WU1V V IV. V. U..1WHCV1, .,tą. laip, tai ne sapnas, o realus įvykis, dyg. Gasiūhui daugiau rūpėjo j

gimus, bei prakalbų mar 
Svarbiausiai, tai prisirengimas- 
už socialę bedarbiam apdrau< 
sario 4-tą dieną* '

Org. Komitetų Sekr. V

Conn. Valstijos Darbininkiškų1 
Organizacijų Apskričių 

Valdybų Atydai
Delei daugelio dalykų apkalbėji

mo yra šaukiamas bendras posėdis 
Koųipartijos Lietfrakcijos grupių at
stovų, A.L.D.L.D., L.D.S.A. ir L.DS, • 
apskričių valdau Connecticut valsti
jos. Posėdis turės būt laikomas 10 
d. sausio, 1932, Darbv kambariuose, 
774 Bank St., Waterbury, Conn., 1- 
mą vai. po pietų.—Valdybų nariai, 
bandykite nesivėluoti j posėdį, nes 
reikės galutinai sutvarkyt įvairius 
žiemos pavasario ir vasaros paren

MONTELLO, MAS?
A.L.D.L.D. 6-ta kuopa rei 

tuviškus šokius šeštadienį, 9 
Liet. T. Namo didžiojoj sv< 
kampas Vine ir Main Sts. I 
8-tą vai. vakare. Gera Club 
Serenaders orkestrą grieš į 
šokius. Kviečiame visus atsi 
ir pasilinksminti.

Komit

svarbūs reikalai.
Sekr. J. E.

(4-5)

CLEVELAND, OHIO
A.Ž.V. Draugijėle rengia kepurių 

balių ir šokius šeštadienį, 9 sausio, 
rPna Lietuvių Darbininkų svetainėj, 920 

E. 79th St. Pradžia 7-tą vai. vaka
re. Kuris iš vaikų turės gražesnę 

įžanga suau
gusiems 25c, bet turi išanksto įsigyti 

‘; durų 
Kviečiame vi- 

Komisija: J. Stri- 
Cleveland,

(4-5)

SCRANTON, PA.
L.D.S.A. 54-tos kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 10 sausio; Winkel- 
'stein 
1-mą 
eikit,

i n .e... ts > i Tr i KOIIllblJcĮ VlKietcį,pardavinėjimas Darb. Kalen-; nebus pardavinėjami., 
dorių, o pirmininkas buvo be 
ūpo, nežinia ką mintijo?

Atsilankiusieji, labai įdoma- 
vosi, ypač apie Sovietų Sąjun
gą. Buvo keletas klausimų,

kuris galėjo mus visus palaidoti. Aš jau
čiu, kaip pradėjo siūbuoti mūsų “Murena.” 

—Štai kokis susitikimas!—kurčiai sušu
ko komandierius. > ■

—O kaip jūs manote, ar jie nepastebėjo
! mūs?— veik pakuždomis klausė oficierius į kuriuos drg. Mizara tinkamai 
; Kudriavcevas. ' ' ' !aį,.,

1 —Aišku, kad ne! Kitaip, mes jau toliau1/ Alįkąi ,aukojo se-< 
1S Šios: vietos negalėtume plaukti . k Maseliūllas, v.

Ęiek palaukus, Kudriavcevo balsas gavo 1 kūnas, j. Laimutis, P. Kapelis, 
normali toną. O man nustojo ir dantį j. Mikalauskas ir Mikalaus- 
skaudėti, tartum aš buvau pas dantistą.'

Auštant, mūsų laive ir vėl pasigirdo ne
didelis, bet tankus motorų stuksėjimas. 
“Murena” plaukė povaliai—paleidus dar
ban tiktai vieną dyzelio motorą, o antrą 

. . ;ali būti štai kaip mūsų Karsankinui, kada į paleido darban, kad pripildžius elektros 
/jis sugrįš namo, o pas savo pačią ras pa- i pajėga akumuliatorius. O kada jau buvo 
minklėlį jos meilės. Karsankinas augins j užtenkamai elektros pagaminta, tai palei- 
jį ir kalbės: “Tikrai į tėvą panašus! Tik- motorus stūmimui laivo pirmyn, 
rai kaip iš akių ištrauktas! Ir veidelis, ir i >r . _
akys, ir ausytės.” Ha-ha-ha! ! vienur’ .tai kitur _prošvaistės. Kąrtkartė-

—Gerai dar, kad tai butų rusas, o dabar, i ant jūrų bangų. Jūreiviai tankiai išeina 
kaip žinote, Rusijoj vokiečių belaisvių yra | ant laivo denio, rūko ir linksmai kalbasi i 
be galo daug! Ne tiktai jau miestuose, I savo tarpe. Prie vakaro ant horizonto pa-i

: vas į vakarus. “Murena” pasuko linkui;
• laivo, kad prisiartinti. Kiekvieno jūreivio Į

C

Skirstėsi debesiai. Erdvėje pasidarė tai

sus atsilankyti, 
peika, 1033 E. 74th St. 
Ohio.

M o r- j -

i kiene, F. Praškiaučius, W. Ga- 
! linis. Smulkių surinkta $1.03; 
viso $3.28. . Perduota komite
tui.

Daugiau tokių prakalbų !
Verta pažymėt, kad vietine 

L.S. Dr-stė suteikė veltui sve
tainę 
ra i.

svetainėj,, 110 W. Market St., 
vai. po pietų. Visos' narės at- 
yra svarbiu reikalų aptarti. .

Valdyba.'
(4-5)

scranton7~pa.
A.L.D.L.D. 39-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 10 sausio, po 
No. 110 W. Market St., 2:30 vai. 
po pietų.
renkama kuopos valdyba ir svarsto
ma

prakalbom. Labai ge-

S. Ivanauskas.PHILADELPHIA,

Visi nariai ateikit, bus 
kiti svarbūs reikalai.

Org. A. Ruseckas.
(4-5)

GREAT ‘NECKŪ'L Y.
L.D.S. 24-ta kuopa rengia svarbias 

prakalbas sekmadienį, 10 sausio, Z. 
Straukos svetainėj, 139 Steamboat 
Rd. Pradžia 2-rą vai. po pietų. Kal
bės Dr. J. J. Kaškiaučius sveikatos 
klausimu. Jis patars, kaip darbinin- 

i kai turi užsilaikyti. Taipgi kalbės 
: E. N. Jeskevičiūtė, L.D.S. centro se- 
; kretorė. Ji aiškins svarbą minėtos 
I organizacijos ir kodėl darbininkai tu- 
: ri stoti j L.D.S. Visi vietos, ir apie- 
1 linkės lietuviai darbininkai dalyvau- 
' kit šiose prakalbose. Įžanga dykai!

Rengėjai.
i (4-6)Lietuvių Darbininkų ir Visu 

Simpatikų Atydai!
Draugės ir draugai! Lenino ; gokius šešta(|icni. 9 sausio, 

reikalais yra 1 318 ,N. 9th St.
i kare. P

bet ir sodžiuose jų pilna. O rusų moterys i sirodė juodų durnių stulpelis—plaukia lai- 
puola ant jų, kaip musės ant medaus, ži
nau ir aš vieną kareivio moterį; ji vaikšti-i 
nėja tarp savo kaiminkų ir pasakoja:!
“Viskas buvo gerai, viskas kaip reikia. Bet! žįn kas, 
kada aš pajaučiau, tai dabar negaunu ra- i 
mybės ir prisibijau: na, o jeigu jis rusiš
kai nemokės kalbėti, tai kaip tada?”

Karsankinas, kaip klėtkoje pagautas žvė
ris, piktai dairosi, o jo draugai juokiasi net 
už pilvų susiėmę, kiti plaka jam per petį 
ir juokauja:

—Vienas kelias tau, broli, teliko, tiktai 
pasikarti. Tikrai, kaip tikiu į dievą, jau haliavotume, geruoju, broliškai; i ykįdl

• net tas-mums bus smagiau, negu matyti patsai velnias iš piktumo, del mūsų tąikos, !nėj telpa;publikos.?Pa-, 
tave kankinanties! . -- n-. - i . . l ^i_^._ c..

Staiga juokas nutrūko, pasidarė pauza.
—Ko jūs taip visi juokiatės,—klausia, 

priėjęs prie jūreivių, inžinierius mechani- jūrų dugne galą gauti—atsiliepė kiti jū-1 
kas Ostrogorskis. ... •. . .

—Karsankinas, jūsų didybe, čia juokus 
krėtė,—rimtai kalba jam paoficierius,— 
apie savo žmoną pasakojo.

—Matomai, kokius riebius juokus?'
—Taip, gero iš jo ir neišgirsi,—pridėjo 

jūreivis.—Tiesiog, nors ausis užsikimšk!
Inžinierius žiūri i nerimaujantį jauną jū- - , , . , ..

reivį. Karsankinas pradėjo teisintis:—Lie-!vo plaukimo kryptį, 
žuvininkai jie yra, jūsų vyriausybe, ir dau-1 Prisiruoškite prie pasinėrimo!—pasigir-! 
giau niekas.—Tą pasakęs apsisuko ir nuė-j do komanda jau temstant. Jūreiviai ir; 
jo. ! cficieriai jau savo vietose. Kiekvienas ži-!

Man dantį vis skauda, nepakenčiamas -10> n^ra susitikimas su priešu, s
dalykas, galvoje tartum grąžtais gręžia. 
Kelintą kartą aš einu ant laivo viršaus 
Plaukiame tykiai, apsupti nakties tamsos 
Iš lauko ant valties nėra jokio žiburio. 
Net rūkyti ir tai griežtai uždrausta. Ant' 
tiltelio stovi keletas žmonių; č’ 
patsai laivo komandierius, bet nieko nesi-1 
mato. Rūkai toki dideli ir jie daro neišpa- šų dureles) uždarė. .Aš

READING, PA.
A.L.D.L.D. 143-čia kuopa

. Pradžia 7:30 vai. va- 
Pusė pelno skiriama K. P. 

gera muzika, skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame visus atsilankyti 
ir pasilinksminti. Rengėjai.

(4-5) 

pateršon/~n7 J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

į, 10 sausio, po No. 50 
Metropolitan Opera ’ Ellison ,St., 2-rą vai, po pietų. Visi 

’ J Poniui’ Gt+a I nariai ateikit, vra svarbiu reikalų q ana i opiai į aptartLi Atsiveskit ir ‘naujų narių.
3. ge- I : : Komitetas.

’ SU j / ' • 4 ' ‘ < (4-5)
simfonijos foAoHra if ‘ ' pHiLĄD<ELPHiATPA.

T. D, ,A. Aukų Rihkcljhms
i Apie 9 draugai ir drauges ^pasiėmė 

į 1 aukų rinkinių dėžutes ir pasižadėjo 
, _ . . y . i i • • i • parinkti aukų. Visi aukų rinkėjai,

i būdu VISU tautų darbininkai malonėkit sugrąžinti dėžutes
1 raginami turėti savo masinius į komis pas Ramanauskus, 706 N. 5th 
QiiQilrinkimilq ! ir nndpti kilo ! St- Jei knri? manote dar daugiau susiiniKimus ■. i paacu kuo parinktj( tai dgžūteg pasiiaikykit iki 

vniirioi - - — . • - ; daugiausia publikos, sutraukti j sekančiam susirinkimui!
1 eiviai. v į i minėtą svetainę. į T.D.A. 9 Kp. Sekretorius.^)

Pasigirdo komanda, kad užtrauktume > šiarae ,susjrinkime bus ra- ■ 4
Iguminėmis gunernis įėjimų viršų; tik pra-1porf,uota ir kiti svarbūs reika- 
! dėjus pildyti tą įsakymą, pasigirdo kitas: i lai.' Draugai, ateikit visi ir L 

—Palaukite ! ' bandykit įtrąpkti į šį susirin-

tkys buvo atsuktos linkui nežinomų lai/ų.! ^Pvąikščiojimo
—Ne kas kitas, kaip vokiečiai,—tarė kas Įšaukiamas platus lietuvių ma-|Bus

' 1 ’ ______ •• 1_>_________ _ J. _ •________i: I <rnv

rengia 
po No.

sinis susirinkimas ateinantį 
sekmadienį, 10 d. sausio, 995 
N. 5th St., 2-rą vai, po pietų. 
Lenino masinis apvaikščioji-į 

mas įvyks 2Ž-ra dieną sausio i . . _ . - o,. , , .. i mo lietuviu kuopos susirinkimas busdidžiausioj Philadelphijos sve- sekmadienį —
j »• — • n tr . i ' i • j __ . _ _ t'ij.

Elektrotechnikas Sidorovas, didelis gir-
(tuoklis, prigulė prie kanuolės ant priekinio' 
i valties galo ir mąstydamas kalba:

—Eh, broliai! Gerai būtų dabar susitik-
:ti su vokiečiais ir kartu plaukti ant kokios J > < , n .
i salos. Jie -suteiktų ;mums degtinės, o, mes surengta
! jiems—savo maisto ir degtines. Taip, rtais ra koncwtiii6 programa' si.: 
oto, degtinės, na, ir kokias tris dienas jpa-V ' :
:aliavotume, geruoju, broliškai; i ■„net tiniu 200 namų choru. ‘ Svotai-i

pradėtų siusti. O po baliaus; kaip^hįes, sidarysĮ daug išlaidų, ir tokiu 
taip ir vokiečiai važiuotume namo . .U į,

—Taip, tas, be abejo, daug geriau, negu
su au-

Jei kurie manote dar daugiau

VARPAS BAKERIES, I

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

19. K. VOROšlLOVAS. Ar bus karas. 1931 m. Kain<
20. 'J. BULATOVAS. Žygis kunigo sutanoj. 1931 m.
- na Amerikoje 3 centai.
21., V. P. Bausme. 1931 m. Kaina Amerikoj 2 cent,.
22. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teisme 

moji dalis). 1931'm. Kaina Amerikoj 10 centų
23. S. LIUBIMOVA. SSRS-“-—Tautų Sąjunga. 1931 m.

na Amerikoje 5 centai,
27. BED1IFVTS. Lietuves šventieji ir jos apaštalai. Kž> 

Amerikoje 10 centų.
28. V. KAPSUKAS. Kazis Giedris. 1931 m. Kaina Amer.
29. P. KAIMIETIS. Lenkijos darbo valstiečiu kova. 193i 

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

1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.
.31. Apie Komunistu Internacionalo sekcijų uždavinius.

PK XI plenumo tezės. 1931 m. Kaina Amerikoje 3 cer
32. HAN’S IJORBER. Jūrininkai atvyko. 1931 m. K:

. Amerikoje 3 centai.
35. Vokietijos Komankstų Partijos kovingi u-įlavini .i ka 

DRAUGO TELMANO kalba Oldcnburge. 1931 m. K; 
Amerikoje 3 centai.

3 '. Kapitalizmas ir Darbin’nkti Klesa. (T avini osi.ratelia 
1931 ra. Kaina /Amerikoje 3 centai.
Visas augščiau išvardintas knygutes galima gauti “BAL5 

redakcijoj (Tilsit Pr. Memelstr. 26, M. Labori). Kas UŽ? 
kys minėtų knygučių nemažiau, kaip už 5 dok, tam nuleidž 
ma 35 proc., o kas iš anksto užsimokės, tam nuleidžiama 
prec. nuo pažymėtų kainų.

FREEHOLD, N. J.
A.L.D.L.D. 235 kuopa rengia pre- 
iciją sekmadienį, 10 sausio, Ford- 

; bara' Hali, 24—4th St. Pradžia 2-rą 
; vai. po pietų. Drg. D. M. šolomskas 
' duos nrclckciją temoj “Klasių Kova.“ 
! Kviečiame visus atsilankyti, gausite 
i daug dvasinės, naudos. . Rengėjai.

Pribūkite paskirtu laiku. j (3-5)
A/L.D.L.D. 10 Kp. Komisija. I DETROIT/ MICH.

i A.L.D.L.D. 52-ia ir L.D.SA. 17- 
j ta kuopos rengia puikų teatrą sek- 
Į ipadicnj, 10 sausio, Draugijų sve- 
I tainėj, 3302 Junction Ave. Pradžia 
j 7:30 vai. vakare. A.L.P. Meno S 
: jungos 4-ta kuopa sulos komediją 
i “Ant Rytojaus.” Dainuos Aido 
i solistai ir duetai., Įžanga 25c. Kvie
čiame visus- atsilankyti ir pamatyti 
tą juokingą veikalą, kuris dar pirmu 
sykiu šiame mieste bus lošiamas.

Rengėjai.
(3-5)

Į so.~bqston/mass.
i Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
j 62-ra kuopa laikys susirinkimą ket- 
' virtadienį,: 7 sausio, Liet. Piliečių 

. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskit ir naujų narių.

Valdyba.
(3-4)

Pasirodę durnai pradėjo tolintis nuo mū- Į kirrįą kuo daugiausia lietuvių.' vai. po pietų, 
su. Matomai, nežinomi laivai pamainė sa-! Tikimės, kad 'bus iy svečias 

- - - - i šiame susirinkime.

no, kad tai nėra susitikimas su 
bet čia mūsų povandeninė valtis nakvos, i 
Todėl visi yra ramūs. Bet kiekvienas aty-1 
džiai klausosi, kad visus komandieriaus 
įsakymus išpildžius.

; ’ —Sulaikyti dyzelinius motorus! Paleis- 
Čia yra ir .kite darban elektros varomus motorus!

Jau paskutinį iš submarino liuką (į vir-
i stoviu pačiame

4

montėJLlo, mass.
L.D.S.A. 22 ir A.L.D.L.D. G kuopos 

rengia arbatos vakarienę ir koncertą 
sekmadienį, 10 sausio, Liet. T. Namo 
apatinėj svetainėj. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Kviečiame visus, be skirtu
mo pažiūrų, ypač tėvus su vaikais ir 

Į jaunimą atsilankyti. Bus kalbėtoja
sakytą spaudimą. Jauti prisibijojimą. Ty-1 priekiniame gale. Ir ne tiktai ausimis, bet U.1- s- sjwev© iš Bostono, kuri kalbės .rtadicn.: r, gai 
la, tiktai vandens šniokštimas nuo stumian-i tartum kiekviena kūno dalim klausausi ko- j-launuo lų ; ausi u- Įz^Sitetyas^' i Kiiubo, 7r3o vai.la, tiktai vandens šniokštimas nuo stumian-į tartum kiekviena kūno dalim klausausi ko- į 

! mandierio įsakymų. Taip, aš ir dabar turiu i 
i būti taip ąkurątnas, kaip laikrodžio rodyk-; 
i lo. Štai jau paskutinė komandą < Romam i 
I dieriaųs, leisti į rezervuarus vandenį,< kad 
i submarine's pradėtu nertis. Grditai ^asūUSm-uiižiį *0°^ - -- - .. . . .. , f.

■ ) ryte.

čiosi pirmyn laivo.
—Jūsų “visokoblagorodija”! Priešakyje 

matosi kaip ir ugnis.,.
—Kur? — klausia komandierius.

—Štai ten, kiek į dešinę nuo mūs. n M ... -r i, •Balsas laivo valdytojo kurčiaš, tartum i ul ir sa4^1UH i
sudrėkęs nuo rūkų. * ' ' —Darban pompąąj ;

(4-6)

sudrėkęs nuo rūkų.
, —Nieko nematau.

—O štai, ten, ten...
—Atsargiau tu, šetoūe! Žiūronu neba

dyk man į veidą!
—Kaltas, jūsų vyriausybe!
—Petrai Petrovič, ar jūs ką nors mato- 

te?—klausė komandierius oficierio.
—Kvailystė!—atsakė oficierius Kudriav- 

cevas.—Laivo valdytojo galvoje “ugnis.”
Įtempiau savo žiūroną ir noriu persitik

rinti, toje baisioj nakties tamsoje ir rūkuo-. 
se, argi yra ten kokia nors šviesa. Nuo 
didelio nervu įtempimo akyse pradėjo ro
dytis ugnys/

Bet štai staigiai pasirodė šviesa prieša
kyje kiek į kairę, ten kas tai tamsoje ati
daro duris. Aiškiai pamačiau, kad išėjo 
žmogus iš to nežinomo laivo kambario. Ir 
vėl nieko nesimato. Tamsi naktis ir rūkai 
laiko laivą uždengę. Bet tuojaus pasirodė

Kiti atlieka jieiįhs • privalomus darbus; 
suūžė motorai, per metalines triūbas, šu 
didele jėga, kaip priekiniame, taip užpaka
liniame gale veržiasi vanduo? Galutiniai 
tam paskirti kambariai prisipildė vandens, 
“Murena” povaliai neriasi gilyn po vande
niu. Pasigirdo balsas žmogaus, kuris tė- 
mija tam tikrus aparatus, rodančius, kaip 
giliai yra jau pasinėrus valtis:

—Dešimt pėdą!... dvidešimt!... šim
tas!. .. Šimtas trys... Sustojo!

“Murena” atsigulė ant minkšto jūrų 
dugno. Laive pasidarė tylu.

Storas ir apvalas, kaip arbūzas, žmogus 
jau senai ant elektros pečiaus gamina va
karienę. Jo elgėsis visada atrodo kvaila- 
votas, tartum ji^ ką tai pametė ir negali 
rasti, arba pamiršo ir negali prisiminti.

“Išpūtęs rienis”—praminė jį jūreiviai. 
Kvepia kepama mėsa, svogūnai ir tt.

(Daugiau bus)

į WORCESTER, MASS.
Į' Tarptautinio Darbininktj Apsigyni-’ 

mo ' 13-tos kuopos susirinkimas bus 
.L. "A, ~ sausio, ’ Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. 
„„L. Visi nariai ateikit, bus renka
ma kuopos valdyba ir svarstoma kiti 
svarbūs reikalai.

i Organizatorius.
■ .................. ... (4-5)

------J------y-TT-r.------------- £-----1-7---------- —
/ ■ 4. e. .1 <• -i ■-

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 10 sausio, 
Draugijų svetainėj, 3302 Junction 
Ave., 10 vai. ryte. Yra svarbių 
reikalų aptarti, tat visi nariai daly
vauki!. Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. V. A. Norkus.
(3-5)

“Tu Esi Pavaromas 
Is Darbo!”

SuŠtinka darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.

Neduok jam progos šitai pareikšti 
tau. Užsilhikyk prideramo j padėty. 
Kiekvieną vakarą naudokit garsųjj 
seną

PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure. ' (

Masažuokit savo muskulus su juo.
Išvengkito peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę.
Apsaugokite savo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikatą.
PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės.

Kainą 35c, ir 70c,............................................... Parsiduoda Visur
* Tikrasis turi INKARQ yaisbažcnkli.

4-________ L___- - ?A _ ' V. ♦ .ii,'!

Trade

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija !
’ • t I ’ *

<

<

ROOM 102

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

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų j mėnesį 
• pagal laipsni

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $l>000. Taipgi Tris Pašalpos 
Laipsnius: $6, $9 ir $12 j Savaitę

UETOTIU BARBffliNĘ SšJSIffiNiJBMS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

• « •

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

I
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enis, Sausio 6, 1932 Puslapis Penktas ’ 
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KRISLAI buvo labai nepatenkinti. 31 
d. gruodžio šį pasitikimą nau
jų metų surengė LDSA. 44 ir; 
A.L.D.L.D. 9 kuopos. Jei mu
zika būtų buvus nors kiek ge
resnė, tai mūsų kuopos būtų 
padarę didelį pelną; bet da- 

kada muzikantai “grie-

IŠ LIETU VOS ninku klasės pa^davikus. | bai bloga. Net sezono metu 
Todėl darbininkes ’negerai 
pądarė, kad neišrinko savo

daugumos darbininkių vidu
tiniškas uždarbis yra 2.50--------------------------------- ------------------V + AAAKJAXVVW V, « V. -K ~ ~

Mitingas “Trikolit” labrike | atstovą į revoliucinių darbi- lit. į dieną. Kai dirba ke-
Kaune

»

Sąryšy j su ligonių kasų
rinkimais čia buvo praves-

| ninku sąrašą.

a nuo 1 pusi.)
r smulkioji buržuazi- 

>rg. Kairys (pitearnietis) 
oja, kad to miestelio smul- 
oiznieriai stovi ant bank-

ranto. Esą, jie niekuo- bar, 
sidomėjo Sovietų Sąjun-1^” 
p, kaip šiuo tarpu’. Tū-' - 
jų įkalbėta, būk L 
ąjungos penkerių metų 
nebus išpildytas į ketu-: Nuostolį, i 
as. Tuomet esą Amerikoj Į muzikantus, 
pakilsiąs.
įiems sapnuojasi kepti i kia turėti reikalo.

! Parduota keletas
LŲ •”*! ,7‘“ , . i kų Kalendoriaus,is Laisves” senas skai-;! dienraščio išleisto, štai ką man pasakoja:;

iU Laisvę 19-ką me-, Lietuvių Bedarbių 
bar prenumerata jau iš-• -..................

Esu bedarbis antri, 
c neturiu nė cento. “Lai-;
L_____ _^.T--------- —.
ios skaitytoju tol, kol ji paiko susirinkimus . dai’binmpGS'

------- z. ozv — —--------b i <11L L . I ctb belo ucll UJjlHll'.G.s ‘ 

Pasa-,FinU Darbininkų Svetainėje, i susidarė tokia nuomonė' 
yn.as yra Todel visi hetuviai bedarbiai! ačiu socialdemokratų parda-: 
dienrašti111. mažai dirbantieji yra kyie- i vikiškiems darbamfe. Trimis!

y ciami atsilankyti ir bendrai su d„,](ynTnfl
! kitų tautų bedarbiais darbiniu- 1S atgal, Clai.guma ua :
kai

lokių, kaip minėtas dar- gavimą nuolatinės paramos iš 
valdžios iždo, 
pranešti ir tą, 

{kad darbininkai, prigulėdami 
! ir dalyvaudami bedarbių vei
kime, galės lankyti visus lietu
vių darbininkų parengimus už 
dyką, bile tik jie parodys žen- 

' kliukus, kad priguli prie be- 
1 darbių Tarybos. Bedarbiai 
darbininkai, nebadaukite, bet 

, organizuokitės ir kovokite už 
nuolatinę bedarbiam paramą.

... Proletaras.Pittsburghe jau orga- 
si Lietusių Darbininkų 
rijimo kuopa. Pasku-: 
darbą, draugai. Ne tik 

) mūs kuopai yra d i r- j 
ji plati ir North Sidėj 
Sidėj. Tik reikia 

‘i.

patys nežinodami ką, tai | tas mitingas. Mitinge kai- Į
s i daug publikos grįžo nuo sve- bėjo viena atėjusi drauge, | 
ou' j tainės durų. Reiškia, pirmie-...........................................  1

j ji muzikantai padarė didelį

PAMETĖ NAUJAGIMĮ
MAŽEIKIAI.— Stonkaite

lios pamainos, tai už nakties 
darbą moka tiek pat, kaip 
už dienos darbą. Už.akor- 
dinį. darbą nesenai numušė 
atlyginimą ant 25 nuošim
čių. Del savo neorganizuo-

kuri išaiškino ligonių kasos! Uršule, begyvendama Pirkš- tumo darbininkės tam dar- 
tnVinl klausimą. Po draugės išėji-1 luosu ^y.^kj, J^urį b0 u£mokescio sumažinimui

pusiųsdami tokiusk—j - | i Tirkšlių p^^ pinigų regu.
iLčupu savęs, ivaa visa, kas i P° PUsįa1^. bariai neišmoka, bet prime-
!buvo kalbėta, yra tikra tie-!v^^° T Viekšnius, lolicija p0 ^ejįus centus. Bet to 

Atstovą, gi į darbiniu- Jaun^ motm^ S^odzio 11 dar
d. suėmė ir padėjo kalėji- menkniekį

darbi- man> 9 naujagimį — rasti- > meisteriai uždeda piniginę

Tai pamoka ant!mo darbininkės kalbėjosi j nime,^usį i Tirkšlių pušyną 
jtoliaus, kad su bile kuo nerei-1 tarpe savęs, kad visa,

Darbiniu- ; sa- 
“Laisvės” i kių ir tarnautojų sąrašą 

! neišrinkoti daugelis i 
' ninkių jpareiškė savo nuo-: 
■monę, kad rinkt kandidatus; 
I nėr prasmės, nes esą, kaip ■ 

la vietą, tuoj nu

i ir Mažai 
Dirbančią Atydai

- .. j, ______  — Norwoode jau yra suorgani-1 gatm
m labai patinka ir noriu J zuota Bedarbių Taryba, kuri i / e°vnp darbininku rei- 
ios skaitytoju tol, kol ji į laiko susirinkimus kiekvieną i StCJa CU1 OimilKų iGi
Mninkus ginąs laikraštis. Pįrma^jeni’. ya.^ai’e
manim darysit?” i 
d mūs nusistatymas yra i 

siuntinėti < “ į
>jui bargan, .kol jis gaus

'.s, šiuo tarpu, juk yra kapitalistų ir 
čiai. Kas daryti, drau-1 čia aš noriu 
; manau, kad dirbą dar- 
i privalo į tai savo žo- 
. Reikia padėti bedar- 
norintiems dienraštį at- 
ti. Reikia, be to, pa- 
Laisvę” kitais būdais. 
<ali auka; kurie gali— 
iėru, o organizacijos-pa- 
ais.

pa- j

nesipriešino. Pinigų regu-

maža. Už kiekvieną
i savininkai ir

Sutartis Prieš Butų 
Nuomotojus

Kauno namų . savininkai 
padarė sutartį prieš butų 
nuomotojus. Nors vis dau-l 
giau namų Kauno stato, ir 
butai turėtų atpigti, bet na-; 
mų savininkai susitarė nuo-| 
mos už butus nemažint. Bu-! 
tų nuomotojams darbo žųjpT 
nėms reikia organizuotis ir! 
kovot prieš namų šavinin-! 
kųs.

“Balsas”

LIETUVIS
Norintieji ge
riausio
navimo
žemą

patar
ir už
kainą,

nuliūdimo va-

LADELPHiA, PA.

GRABORIUS
’ I

landoje šauki- 
t?s pas: „

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

I nuką i apskrities prieglau-1 
! dą.

I SUDEGĖ GYVENAMAS 
NAMAS, MERGINA IR 4 

OŽKOS

JŪOZAS KAVALIAUSKASbausmę. Be to darbininkes 
turi.dar susirūpint, kad vi
sai nepasiliktų už vartų. 
Paskutiniu laiku visai aiš
kiai matyt, kad fabrikas vos 
laikos. Darbo dabar jau ne- 

visoms darbininkėms.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Gruodžio 5 d.
ris

organizuotis ir kovoti už j bininkų pasitikėjo socialde-: 
mokratais ir juos rinko į Ii-1 
ganių kasas, bet pastarieji, Į 0Za0S-

j bėv
Mosėdžio Taigi, jau daba^ mes turim 

. šauklių km. L. Gricie- organizuotis, apsvarstyt sa- 
sudegė namas ir Gricię- (vo padėtį ir pasiruošt ko- 
duktė Petronėlė Gricai-

tė, apie 50 metų amžiaus, ir 
Sudegusi Gricai-' 

kaip visur, taip ir čia par- Į PayaJyžuota, visai <
davė darbininkų reikalus. {{ie'/a ganiosios, rankos
Todėl iš to neseka, kad dar-!j?’ ^uvo raisa an^ vienos ko- 
bininkai visai netur rinkti Jos* 
savo atstovų; iš to kaip tik 
seka, kad darbininkai turi Į 
kuo aktingiausiai dalyvauti! 
rinkimuose ir rinkti tikrus! 
darbininkų atstovus, o ne 
socialdemokratus

vai.
Drauge

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kaina. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nrl Street

Apgauna Tarnautojus
Fašistų valdžia nutarė i 

! nuo 1 sausio 1932 metų ne-! 
i bemokėti daugiau tarnauto- i 
i jams trimečių priedų. Tar-; 
i nautojai privalo protestuot į 
• prieš tą tarnautojų apvogi-' 

Trikotažo fabriko ‘Union’Imą ir reikalaut, kad trime-

- DARBININKES TURI 
RUOŠTIS KOVAI

Kaunas

— darbi- darbininkių padėtis yra la-' šio priedai būtų mokami

PHILADELPHIA, PA.
•Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

— o—
Iš A. L. P. Bendroves Susirin 

kimo; Bendrove 
Darbininku Kovas.

NORWOOD, Mass. — 30 d. 
: gruodžio įvyko A.L.P. Ben- 
' droves priešmetinis susirinki- 
i mas savoj svetainėj. Narių 
j atsilankė skaitlingai ir visi da- 
į lykus svarstė rimtai, išskiriant 
i vieną, kuris pasirodė negalįs 
j sukontroliuoti savo nervų.

Iš svarbiausių dalykų,' tai

Remia

*? A. Karbauskas

1 d. numirė Alek 
<arbauskas, gyvenęs į
JTSfifflin St., Phila- buvo išduotas raportas is ma
lus palaidotas sau- 
Laidotuvėmis rūpi- 

orius J. Kavaliaus-

WOOD, MASS

; sinės lietuvių darbinirlkų koii- 
; ferencijos.
i tas.
, prašantis
, prakalbom, kurios buvo reng-
■ tos lapkričio 22 d. naudai 
sfreikierių ir bedarbių. Na
riai veik vienbalsiai nutarė 
svetaiųę duoti dykai, nes pa-

Raportas priim- 
Buvo laiškas nuo D.T.P., 

paaukoti svetainę

so
ne-1 rengimas buvo svarbiam tiks- 

kurią { lui.
neatvažiavo, j

Metų pasitikimo 
o su muzikantais

Orkestrą, 
samdė, 
prisiuntė kitus muzi-
urie griežti nemokė- 
desėtkai, o gal ir vi- 
•> publikos grįžo at- 
etainės; o kiti, kurie 
.{ėjo už tikietą, tai

ELAND, OHIO

ar’s Lash” Judžiai
d., Eclair Teatre, 

• St. Clair Streets 
rodoma judis

.RO NAGAIKA” 
idis, kaip ir pirmiau 
>domi, yra gamintas
Sąjungoj. Pravartu 
į pamatyti—Rusijos 
enčiant po caristine

Rusijos Dr-gų Kom.

WIIW

ILY WORKERIO

1932

iy Mėty Sukaktuvių 
pvaikščiojimas

U KONCERTU 
Jvyks Sub a toj e 

3usio (January)
D MANOR SVETAIN. 
Afost Girard Avenue 
''hiladelphia, Pa.

W. WEINSTONE 
'aus keturi chorai: Lie- 
usų, Ukrainų ir žydų.

I.šduota savo fėrų raportas, 
i Nors fašistiniai-tautiškas ele- 
' mentas fėrus boikotavo, bet 
kadangi Čia fašistai nėra reikš- 

l mingi, tai ir fėrams daug ne- 
1 galėjo pakenkti; pelno liko 
; $166.35, kuris bus naudoja- 
, mas savo svefainės palaiky- 
; mui.

Dabar A.L.P. Bendrovė savo 
įstatymais yra gerai apsisau- 

į gojus nuo darbininkų judėji- 
Įmo priešų, ir nepageidaujamo 
' elemento lengvai nepriima, 
j Todėl sąmoningiems darbinin- 
: kams ir reikia stovėti, kad tie 
. įstatymai nebūtų pakeisti. Bet 
į Bendrovėj yra ir republikoniš-• 
I kų fašistukų, kurie 'norėtų 
i Bendrovės įstatymus pakeisti, Į 
j ypatingai nauju narių priėmi- ' 
i me, ir tuomet bandytų Bend- į 
rovės svetainę užgriebti ir pa- i 
naudoti priešdarbininkiškam j 
judėjimui. O juk svetainė yra I 
pastatyta ir palaikoma dauge-1 
IĮ metų pačių Norwood© šamo-' 

Į ningU darbininkų-kių ; ir ta A. i 
| L. P. Bendrovės svetainė tam . 
j ir buvo statoma, kad darbinin- 
I kai patys ja galėtų naudotu, 
iškleisti darbininkišką klasinį 
isupratimą kovoj prieš išnaudo
tojų klasę. Todėl Bendro
vės nariai darbininkai ir dar
bininkės stovės ant sargybos, 
kad A.L.P. Bendrovės svetai1 
nė ir toliaųs pasiliks rėmėja 
darbininkų judėjimo visose 
kovose.

Bendrovės metinis 
mas įvyks paskutinį 
m sausio, tai yra 31 
(January), 2-rą vai.

į*

*»wo- ?
?'7> . .

1 .’.'■ '*. ■

* - ;.; ;■

’ Ą.:-. • \'/XL'--..: -

susirinki- 
nedėldie- 
d. sausio 
po pietų, 

buV’johiLRred'KKubo fav?j svetainėj. Todėl nariai 
turėtų skaitlingai susirinkti ir 
gerus tarimus padaryti, kurie 
artimai rištųsi su visu darbi
ninkų judėjimu.

Senas Bendroves h(arys.

Kvartetas.
\ 50 centą ypatai. 
Kalbės Drg.

' r mb

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

Sukatos 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- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperini ui veltui.' 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną, iki 12 va), vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui

rantuotu patarnavimu. iipr^t-

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIšKA-AMEPvIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iff 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienuti, 
nė Lietuviska-Aiperikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname genferabai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

... f

uL..

liaus. Ekspertai instruktoriai.
| prieinama, patvarkyta, lengvui išmokėjimu.

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

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri- 
Ri ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos. į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tink'am ą ba
liams, teatrams, ve-, 
stuvems, sporto pa- 

. rengimams ir t. t., 
“tik 3 blokai nuo

Staen Island Fer
ry.

L Ui 'V1NAS

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

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

POŽĖLA su ZARYNOFF VYRIAUSIA PORA SEKANTĮ TREČIADIENĮ 
KAROLIS POŽĖLA Sveria 192 Svarus GEORGE ZARYNOFF Sveria 205

Svarus
Risis net šešios poros žymiausių ristikų

JIM .BROWNING RISIS SU KARL LEMIE ir kiti pasaulinės reputacijos 
atletai.
PRASIDĖS 8:15 VAL. VAKARE ĮŽANGA GANA PRIEINAMA

• ♦ .. ' ■. ■ • • ‘

Zarynoff yra galingas ukrainietis. Jis šiame turnamente yra paguldęs visą ei
lę vyrų, kai ąžuolų. Gi Požėla irgi patiesė su kuom tik jis susikibo. Dabar yra 
suporouti tie du sylinčiai, kurio lausis iki pergalei.

Tūkstančjai sporto mėgėjų ginčijasi, neišrišdami klausimo, kuris iš jų dvie
jų galingesnis. Teisingai apie tai Žinosime sausio 6*tą dieną.’

I2i

z^3mmiiwmiiiiiffliBiniiMnmmiii^^
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14tb STREET, Near Ifit Avenue NEW YORK CITY

iiiii nu

Trumpu laiku išmokiname
kas link AUTOMO

BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

liardymat, en»tatymaii, «apratt elektriką ir masrnetiiwa. ir valiavimą.
<r planą automobilio; mokinant dlenontH Ir vakarai* lietuviu ir anglą kalbom 
Mokytojai* yr* žymfla .ekspertai—L. TTCHNIAVICIU3. B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (Lio'enae) Ir Diplomą gvarantuojame ui mažą užmokevtj. Mm padedam 
|rlakvif»n*n» pr|e pirkijno karo. Užeiražymae j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-Ui rklandąl vakaro. NvdSIloje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietą.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
111 a Kill STREET' ~ Near let Avenue NEW YORK CITY 

. Telephone, Algonquin 4-404S 
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Puslapis šeštas w CAIS.VI ’VIETINES ŽINIOS | eivių darbininkų teisių apgy
nimo.

f 1 )

Motery Kepurių Balius
Delegatas.

Didžiausios Šią Žiemą Prakalbos: Kalbės 
Drg. Mizara ir J. Siurba, Sausio 8 d.

! Alkanųjų Maršuotojų 
Raportai ir Prakalbos

Šiandien, sausio 6 d., 8-tą

bus ypač įdomu iš drg. Miza- 
ros sužinot, kaip klojasi sovie
tiniams jlarbininkams, kurie 
visiškai panaikino bedarbę, su
trumpino sau darbo laiką ir 
pakėlė gerbūvį. Interesinga 
bus tatai išgirsti ir kiekvienam 
dar dirbančiam. . .

Tą patį vakarą sykiu bus 
Apšakys, ką sužinojo ir paty-j minima ir penkių metų sukak- 
rė Sovietų šalyje, per kurią, tuvės nuo to laiko, kai Lietu- 
važinėjo skersai išilgai bėgyje vos fašistai sušaudė draugus 
keliolikos savaičių, tyrinėda- f ‘ j, ~ 
mas fabrikus, kasyklas, milži-į fėnbergerį.
niškus kolektyvius ūkius, dar-’ kitus Liėtuvos'dalykus’’kalbės 
bininkų gyvenimą, švietybą, Į drg. J. Siurba, ryšyj su tuom 
gigantišką naują industrijos 
kūrybą ir t. t.

Labai daugelis Amerikos 
lietuvių darbininkų, ypač be
darbių, spaudžiami vargo ir 
rūpesčio, svajoja apie keliavi-jko Liet. Darbininkiškų Orga- 
mą į Sovietų Sąjungą. Jiems 1 nizacijų Sąryšis.

Kiekvienam rodos aišku, 
kad didžiausios lietuvių darbi
ninkų prakalbos šią žiemą tai 
bus penktadienį, sausio 8 d. 
vakare, Grand Assembly sve-, 
tainėje, kampas Grand ir Ha-I 
vejneyer Sts., Brooklyne. Kai-j 
bės drg. R. Mizara, ką tik su-į 
grįžęs iš Sovietų Respublikos.!

Giedrį, Požėlą, Čiornį ir Gtei- 
Apie tai ir apie

paliesdamas Amerikos darbi
ninkų judėjimo reikalus.

Dainuos Aido-Lyros Choras.
Įžanga visiems veltui.

Rengia Didžiojo New Yor-

vai. vakare, Moterų Darbinin- 
; kių Taryba šaukia visus dar-, 
bininkus ir darbininkes į ma
sinį mitingą, 226 Throop Ave., 
Brooklyne. Apart kitų kalbė
tojų, nariai bedarbių masinės 
delegacijos į Washingtona iš
duos raportus iš kelionės ir iš 
nuotikių pačiame Washingto
ne,—kaip priešingai juos pasi
tiko kapitalistų valdžia, iš vie
nos pusės, ir kaip bedarbiai ir 
dirbantieji visur rode savo pri
tarimą delegacijos reikalavi
mams, iš kituos pusės, ( Atsi
lankę į šį mitingą, išgirsite, 
kaip Bedarbių Tarybos diena 
iš dienos ‘kovoja ne tik už be
darbio ' aįdraudos įstatymą, 
bet ir už paprasčiausius kas
dieninius j“ų reikalus tuojaus, 
čia ir dabar. «

Įžanga visiems veltui.

Sekmadienį, sausio 10 d. va
kare, Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo \ Amerikoj pirma 
kuopa tufėsM>alių, “Laisvės” 
svetainėje. Tai bus “kepurių 
balius.” Gal kurie nežinote, 
kas tai per išmislas tas “kepu
rinis
žinosite, 
muzika, 
žaidimų.
Rajono finansiniam sudrūtini- 
mui.

balius. Ateikite, o su- 
Bus gera šokiams 
užkandžių, gėrimų, 

Pelnas eis vietinio

iIu—w—.«>!—«——i»—iw—nu—.1—-im—M— 
j Neužmirškite ir Manęs I 
i Dovanom ar patys sau norėda- Į 
Imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
j sipirkšite. * 

Į ĮVAIRŪS LAIK- 
I RODŽIAI NAU- R 
IjAUSIOS MADOS 
į Už PRIEINAMĄ

KAINĄ

Viena iš Rengėjų.

Darbininkų Mokykla

T.D. Apsigynimo 17-tos Kuopos Nariai, Vi
si iki Vienam Būkit Susirinkime Šį Vakarą!

Gruodžio 23 d. buvo šaukia
ma 17-ta kuopa Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo į susi
rinkimą. Atėjo tiktai kelioli
ka narių. Todėl susirinkimas 
skaitėsi neįvykusiu, ir tapo nu
tarta visiems kuopos drau
gams sueiti kaip šiandie va
kare, sausio (January) 6 d., 
trečiadienį, “Laisvės” svetai
nėje.

Taigi kiekvienas narys ir 
privalote būti susirinkime. 
Draugai, kam atsidėti ant ki
tų? Kam save prigaudinėt,— 
kad aš galiu šį vakarą pasilikt 
namie, o ateis kiti, ir užteks? 
Kuomet daugelis kuopiečių 
yra užsikrėtę tokia adverniš- 
ko apskaitliavimo liga ir kiek
vienas velija kitam atsilankyt 
į susirinkimą, pats gi save pa-1

liuosuoja, tai mūsų susirinki
mai taip nueina smailyn, kad 
net gėda. Kiekvienas narys 
bei narė turėtų sau vyriškai 
tart: aš pats susirinkime bū
siu, nes niekas kitas negali 
ten mano vietą užvaduot; — 
tuomet susirinkimai pasidary
tų skaitlingi ir našūs darbais.

Kožnas sąžiningas narys, to
dėl, šį vakarą bus 17-tos kuo
pos susirinkime, ir dar dau
giau, paragins kitus, kad taip
gi jame dalyvautų.

Apart lietuvių, šiadieninia- 
me susirinkime dar bus nariai 
iš rusų, ukrainų ir kitų tautų 
T.D. Apsigynimo brooklyniš- 
kių kuopų. Turėsime atstovą- 
kalbėtoją ir nuo T.D.A. dist- 
rikto.

A.LD.L.D. 1-mos Kuopos 
Susirinkimas Pirmadienį

Del svarbių priežasčių, susi
rinkimas A.L.D.L.D. pirmos 
kuopos tapo nukeltas į atei
nantį pirmadienį, sausio (Jan
uary) 11 d. Jis įvyks “Lais
vės” svetainėje, 7:30 vai. va
kare. Tai bus svarbus meti
nis susirinkimas. Visi nariai, 
prisirengkite dalyvauti.

Sekr.

NEW YORKO-BROOKLYNO 
{VAIRUMAI

PADVIGUBĖJO SKURDAS
NEW YORK. — Miestinis 

prieglaudos nafnas, 432 E. 
25th St., davė 889,984 nakvy
nes benamiams bedarbiams 
1931 metais, tai yra antra tiek 
daugiau, kaip 1930 metais. Iš 
to sprendžiama, kiek per me
tus padaugėjo bedarbių 
gai.

var-

Komisija.

LD.S. 14-tos Kuopos 
Metinis Susirinkimas

meti-

Draugai, Nepamirškite 
Ateivių Gynimo!

Darbininkiškos organizaci
jos, nepamirškite išrinkti sa
vo delegatus į susirinkimą Na-

TEISĖJAS KALĖJIMAM
ĘROOKLYN. — Kings pa

vieto ex-tefsėj4^ WJ Bernard 
Vause, nuteistas šešiems me
tams kalėjimo už šmugelišką 
subankrūtąvimą Columbia Fin
ance Korporacijos ir vieno 
banko, pagaliaus, jau pradėjo 
savo bausmę.

L.D.S. 14-tos kuopos 
n’s susirinkimas įvyks ketvirta 
dienį, 7-tą dieną sausio (Ja-1 cionalio Komiteto Ateivių Gy- 
nuary),po numeriu 70-42 Link nimui. Amalgameitų Unijos

Pradžia 54-tas lokalas irgi privalo tu
rėt savo atstovus tame susirin- 

Visi nariai, būtinai-dalyvau-1 Kitų unijų nariai yra
kite šiame susirinkime, nes yra lygiai kviečiami , dalyvauti, 
labai daug svarbių dalykų ap- Tas susirinkimas įvyks sausio 

Nominacijos blankos 13 d., kitą trečiadienį, 8-tą

Court, Maspethe.
7 :30 valandą vakare.

tarimui.
jau gauta iš Centro, 
nominuojama nauja 
valdyba sekantiems 
metams.

tat bus
Centro
dviems

NEW YORK. — Workers 
School (Darbin. Mokykloj), 1 
35 E. 12th St., atdarė registrą- , ' 
vimąsi į naujo bertainio kur-' 
sus. Apart komunizmo prin-•; 
cipų, polįtipes, ekonomijoj yei-ii 
kimo'unijose ir kitų dalykų ' 
yra puikiai sutaisytos lekcijos ■ 
taisykliškai pramokti angliš
kai, ispaniškai, rusiškai ir kt. 
kalbomis kalbėti, skaityti ir 
rašyti. Lietuviai darbininkai, 
pasinaudokite!

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-mos Kuopos 
Metinis Susirinkimas

L.D.S. 1-mos kuopos metinis 
susirinkimas įvyks 7 d. sausio 
(January), “Laisvės” svetai
nėj, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi na
riai ir narės, dalyvaukite su
sirinkime, nes bus šiame susi
rinkime duodama kuopos me
tiniai raportai. Taip pat rei
kalinga, kad kiekvienas narys 
ateitų į metinį susirinkimą ir 
visi užsimokėtų savo duokles, 
kad peliktumėt suspenduoti.

šiame susirinkime bus nomi
nuojama nauja Centro valdy
ba sekantiems dviems metams. 
Tad visi nariai dalyvaukite, 
kad gąlėtume tinkamus narius 
nominuoti į mūsų organizaci
jos ■ Centrą. ’ > ■ ■ ‘ ? i- • !

J. Kairys, Sekr.
68 Maujer St., Brooklyn, N.Y. 1 .i ■ ‘

aš

daimantus j 
daiktų ži- f 
pigiau nu- į

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

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avę

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau, ūmias ir chroniškas vyrų ir 

motor,ų iiga^ kraujo ir odos. 
Padarau iityriinų kraujo ir ilapumo.

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

,New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

12th St.215 E.
Tarp 2nd ir 3rd, Avės
•’ ’ NEW YORKE

Valandos įiuo 10 iki 1 
Nuo- 4 iki 8

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

patinusias gyslas įčirškinimais

6, 19.'

LORIMER RESTAURANT .
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

MOI. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Geriausia Studija Brooklyne. Ateiki! !'• -t m; i kt' it
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I EL A U SK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM V KUR ‘KAM REIKIA. TURIM PRIVAT^KĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ^ IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų.. Vakarais nue 6 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN <-8294

JONAS STOK’
Fotografas

šiuomi pranešu savo k 
riains, kad perkėliau savo
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SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y!

, A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin
kimas bus penktadienį, 8 sausio, po 
No. 5407—69th Lane, 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti.

Sekr. O. Cibulskienė.
(4-5)

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV £■■
223 2nd Avė. & 14th Št.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzam i nacinių 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: Tonipkins Square 6-7697

n 
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LAIMĖTA STREIKAS PRIEŠ 
DUONOS BRANGUMĄ

CONEY ISLAND. — Komu
nistų vadovaujamos, darbinin
kės moterys laimėj-o streiką 
prieš duonos brangumą; pen
kiolika kepyklų tapo privers
tos nupigini duonos kainą nuo 
10 iki 6 centų svarui, taipgi 
numušt kainą įvairiems pyra
gaičiams. Laike streiko buvo 
keliolika moterų pikietininkių 
areštuota.

vai. vakare, Ukrainian Labor 
House, 15th 
New Yorke.
ma, kaip išjudint tokias ame
rikiečių ir ateivių darbininkų 
mases, kad Amerikos kapita
listai nedrįstų išleist savo nau
jus žiaurius registravimo ir de
portavimo įstatymus prieš at
eivius.

Lietuvių organizacijų nariai, Hau su juo gyventi. Kiek'yė- 
1 kelkite susirinkimuose^ klausi-j iįau jįs buvo rastas kuom tai 
1 nrą, kepo tai yra kaičia, kad apsinuodijęs ir parkritęs ant

Rrnthprc ir StovoM nnHipų Ilūsų • rau^J^ bei 'kuopa taip šaligatvio. Liko areštuotas ir
Biotners ir btevens anglies galtai žiūri į judėjimą delei at- frus veikiausia nuteistas mirtL-nmniiniiii Tm strpikas nnpž > t f J . - ", uu? veiKi<xusi<t nuLeiauib l

— elektros kėdėj. 1 • • ’ '
I '. i ‘ Į ! I • !

* I ATSTATĖ KETV1IRTDALĮ 
' IDARBININKŲ ’ ■
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East 3rd St., 
Bus diskusuoja-

Valdyba.
(4-5)

900 Anglies Išvežioto jų 
Išėjo Streikan

CityNew Yorke ir Jersey 
streikan išėjo 900 anglies drair 
vėrių, išvežiojusių anglį Burns |

kompanijų. Tai streikas prieš 
samdytojų paskelbimą, kad • 
bus nukirsta 10 nuoš. uždar-? 
bio anglies išvežiotojams.

Dalyvaukite Brooklyno 
Bedarbių Konferencijoj

Beveik visos lietuvių darbi
ninkiškos organizacijos Broo
klyne turi išrinkusios delega
tus į Bedarbių Tarybą. Tie 
delegatai turi dalyvaut bedar
bių konferencijoj, kuri bus lai
koma sausio 14 d. vakare, 61 
Graham Ave., Brooklyne. Ap
art pastovių delegatų, kiekvie
na draugija, kliubas bei kuo
pa turi išrinkt dar bent po tris 
atstovus į šią konferenciją. 
Joje bus svarstoma planai, 
kaip plačiau išvystyt judėjimą 
kovos už bedarbių reikalus. 
O Brooklyno Bedarbių Tary
ba yra jau ir taip daug pagel
bėjus bedarbių šeimynoms, iš
gaudama joms tuojaufinę pa
geltą iš valdiškų ir privatiš- 
kų. labdarybės .Įstaigų.. .

PAPJOVĖ MYLĖTINĘ
NEW YORK. — McKenzie 

Cole papjovė savo mylėtinę, 
gražią šokikę, ęlviejų kūdikių 
motiną, Margaritą Bruttomas- 
so už tai, kad ji atsisakė to- 

. Kiek'y ė-

Lietuviška Radio, Programa
Stotis WMBQ, 1500 Kilocycles

Jonas Kriaučiūnas
Grajys Kostantina solo

Įvyksta kas
nuo 8-tos valandos iki 9-tos va- j jai.

NEW YORK, -t- Su paujais 
metais tapo f paleista; .iš - darbo 
ketvirta dalis visų darbininkų 
Van Nest dirbtuvėj, pi’iklau- 

I sančioj N. Y., New Havęn ir 
ketvirtadienį i Hartford gelžkelio kompani-

landos vakare. Atsukit radio 
ir išgirskite dailią muziką ir 
taip visokių įvairių dalykų. 
Lietuviški biznieriai, kurie no
rite duoti pagarsinimus perira- 
dio, tai dabar laikas, nes kai
nos dabar numažintos. Malo
nėkite atsilankyti ypatiškai, 
telefonu ar laiškais, o suteiksi
me ką tik reikalausite.

Antrašas :
J. ŽILINSKAS

214 Grand St., Brooklyn, N.Y.
TELEPHONE:, I

Greenpbint 9-10194

VAIKAI - PLĖŠIKAI
BRONX. — Po išplėšimui iš 

vaistinės $30, tapo bebėgant' 
suimti trys airišiukai plėšikai; 
du iš jų yra 15 metų, o tre
čias 14 metų amžiaus.

NUŠOVĖ POLITIKIERIŲ
NEW YORK. — Nežinia 

kas mirtinai pašovė gatvėj re- 
publikonų politikierių ir būt- 
legęrį Franką Macaluso, prie 
Columbian Republican Kliu- 
bo, 421 East 14th St. Pirm 
mirsiant, jis buvo klausinėja
mas apie kaltininką,-bet atsi
sakė išduot jų vardą.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Checker Taxi Cab. 
Nauji tairai ir visa mašina geram 
stovy. . Pirmam kostumeriui parduo
siu už žemą kaina. V. Pekulis, 180 
Hope St., kampas Union Ave., Brook
lyn, N. Y. _ (4-6)
PARSIDUODA 5-kių kambarių for- 
nišai, naujos mados. Galima ir 
kambarius rĄndavoti; kambariai ga
ru apšildomi, su visais naujais' įtai
symais; renda nebrangi. Matyt ga
lima nuo 5 vai. po pietų iki vėbii 
vakare. Kreipkitės: Alice, 301 
Hooper St., Apt., 31, Brooklyn, N.Y. 
Tel., Stagg 2-7344.

; ■ (3-4)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
/. ■ , -I . I* . . . .r . • . ,

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių allėys'

KAJUOS PRIEINAMOS
• ; j , . ./
\ 949-959 ^illoughby Avė.
i -’Teh,j Stagg 8849. ( f

Liėthvos ’Darbininkų it Kaimo 
Biednuomenes' Dvisavaitinis Laik- 
: : : raftis (su paveikslais) : : :

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

Adresas užsisakyt “Balsų: 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 jirieš fašistų valdžią, 
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo. ’ ližšisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
$1.50

.80 

.05
Metams . .. . . -

į šešiems yiėnesiams . į 
’ Pavienio num. kaina

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoki] Cigarą
JONO ARBA

PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTes
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

BIZNIERIAI GARBINKIT
ĖS “LAISVĖJE”

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 f-2820

j. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
I.AHDOTUVIU DIRBKTOPirjB

lihahsamuoja Ir laidoja numini gint 
ant visokiu kapinių; panamdo au
tomobilius ir karieta* veselijoms, 
IrrikStynoms Ir pasivažinėjimam*.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

±13111

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Bi 

BROOKLYN, N. Y 
Tel. Dickens 2-118

SKAITYKIT. PLAT
“LAISVE.”

Tol^Į^hotie II ta R t-4^

A. RADZEVICi
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avė
(Arti Marfcy Avenue)

. BROOKLYN, N. T.''
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DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi pi 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveik at' 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnau’ 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 2 
metus.

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. 1

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo, 6 iki 8 vaka 
i '

Telefonas, Midwood 8*6261




