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Karo Laivyno Manevrai“Bjauriausi žmonės del manęs 
yra tie buvusieji bolševikai, ku
rie, išėję iš mūsų eilių, virto 
gyvatiškais renegatais. Y ra
dvjejopų žmonių, kurie išeina 
is mūsų eilių. Vieni pailsta, 
persidirba, pasęsta, arba nusi- 
v lia. Apleidę savo draugus 
ji} nutyla, o tūli jų, pasilsėję, 
vėl grįžta darban.. .Vis jie jau- tame, kad sustipiin-
čia savo širdyje: ‘Teisi ar klai- ti Amerikos karines spėkas 
dingą, bet tai mano partija,’ 
artimiausia mano organizacija, imperialistams, jog jie ne-

• ' v' \ -------- 'gali svajoti apie Philipinus
“Bet yra ir tokių žmonių, gy- ir kitas Jungtinių Valstijų 

patiškų temperamentų. Supykę kolonijas. Tie manevrai su- 
už ką nors, nepravarę savo va- ės milionus dolerių, Utiomet

HONOLULU.— Jungti
nių Valstijų karinis laivy
nas ruošia milžiniškus ma
nevrus Ramiajame Vande
nyne. O tų manevrų tiks-

ir kad pagrūmoti Japonijos

Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Sausio (Jan.) 8, 1932

VĖL AMERIKA, ANGLIJA, FRANCI JA 
IR ITALIJA GRŪMOSIANČIOS JAPONAM

WASHINGTON.— Tautų jos žygius Chinijoj. Tose rlo- 
Lyga faktinai likvidavosi ir tose būsiąs pareikštas pasi

daryti priešinimas Japonijos pasi- 
prieš Japonijos plėšikiškus ry?imui nepasitenkinti už-
atsisako ką nors

žygius Mandžurijoje. Žino- grobimu Mandžurijos, bet 
maršuoti į' vidurį Chinijos.

ĮVAIRIOS ŽINUTES

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio

Darbininkai Visų 
Vienykitės! Jūs 
Nepr
Retežius, o 
Pasaulį!

Berlyn.— Socialdemokra
tų Partijos 20-ta kuopa 249 
balsais prieš vieną atmetė 
ir pasmerkė savo partijos 
vadų politiką. Eiliniai so
cialdemokratai reikalauja, 
kad. jų partija nustotų pa
laikius Brueningo valdžią.

NEPAISANT ŽIAURAUS TERORO, KEN
TUCKY MAINIERIŲ STREIKAS AUGA

Policija, Mušeikos, Šnipai ir Kanuolės prieš Darbininkus, 
Kurie Sukilo prieš Bado Sistemą; Lietuviai Darbininkai, 
Ištieskime Ranką Kentucky Mainieriams; Neduokime 
Jiems Mirti Badu Kovos Lauke

lios, neatsiekę savo garbės, ku
rios jie norėjo, ar del kitokių 
priežasčių jie išeina iš mū^ų 
eilių (kaip kada būna prašalin
ti) ir virsta aktyviais renega
tais, niekšais. Jie pereina į 
priešų eiles ir tie išnaudoja 
juos, išspausdami, kaip iš le- 
mono, visą tulžį ir vadinamus 
sekretus. Neužvydėtinas gyve
nimas tokių parazitų. Tary
tum, norėdami užrėkti savo są
žinės paskutinę žymelę, jie dūk
sta, terliojasi, spjaudosi, karki
na, kaip tas peklos gyvūnas, 
paleistas nuo lenciūgo. Jie 
darosi bjauresni, negu priešai, 
kuriem jie tarnauja. Visas jų 
gyvenimo tikslas—lieti, tulžį, 
bjaurioti. Jie virsta isterikais 
ir judošnikais tuo pačiu kartu.

milionai bedarbių kenčia al
kį visuose šios šalies kam
puose.

Japonijos Provokacijos 
Harbino Mieste

MASKVA.—-Sovietų spau
da susirūpinusiai rašo apie 
įvykius Harbine, Mandžuri
joje. Tenai veikia rusai 
baltagvardiečiai. Pastaruo
ju laiku kruvini susikirti
mai tarpe tų rusų ir Chini- 
jos valdžios veikiausia bus 
Japonijos provokacija, idant 
maršuoti ir užgriebti Har- 
T • • 1 II • J • Z t J

ma, sj Lyga kaip veike, taip Bet įr šjt? įei.
ir veiks ruošime karo pries kiaugia teJkš £Jek 
Sovietų Sąj ungą. Ji tik me- .§k irmešni.
k° ?,edar° Pn,es toklu®. Pat mi tik del svieto akiu, idant 

pridengus imperialistų suo
kalbį sudaryti galingą kari
nį frontą Azijoje prieš So
vietų Sąjungą; kaipo pirmą 
žingsnį prie ginkluotos in
tervencijos.

MASKVOS DRAUGAI ŠAUKIA MIMOS 
LIETUVIUS DARBININKUS Į KOVĄ PRIEŠ 

OPORTUNISTUS IR RENEGATUS

Sovietų Sąjungą. Ji tik nie- kiek
reiškė pirmesni. Jie daro-

Jų amunicija ir incinuacijy san- ii mi
delis greitai išsisemia. Tuomet bmą, idant ten įvesti tvar-
jie virsta ta akla žarna, kuri 
baisiai barška, kupina vilties 
ir baimės, kad dievas susimy- 

, lėtų (Imu čia Heinęs išsitari- Darbininkų Persekioji
mai Vokietijoje

“Paimkime tokį CleVelando le- 
moną, ar Chicagos cypladavat- 
kę K., ar Bayonnės skreplį P. 
Atžagareiviai juos naudoja, 
kaipo pastumdėlius ne tiek savo 
lOcnom spėkom stiprinti, kiek 
skleidimui savotišką lietuviš
ką bludą, širšių lizdo chaosą. 
Nieko savo, nieko locno jie jau 
sutverti negali. Per jų kdserę 
eina tik destrukcijos, griovimo 
balsai.

“Švarūs, bešaliai žmonės jų .. n ,
klausia: nagi dar visai nesenai į S^bos. .Socialdemoki a- 
jūs šaukėte už komunistus, ro-!tai padeda valdžiai smaug- 
dėte savo “raudonas dreses ir ti komunistinį judėjimą, 
naktaizas”. Juk buvote jau su-į 
augę, pilno proto žmonės. • O 
dabar—viskas atbulai. Bet jei
gu jūs melavot vakar, jeigu sa
kote buvote durni, tai ka mes 
žinome, kad šiandien jūs neme
luojate? Ot blaškotės į visas 
puses, kaip blozni daiktai i/ 
tiek.”

plėšikus, iš kokių ji pati su
sideda.

Dabar vėl Amerika, Ang
lija, Italija ir Franci j a keti
na siųsti atskiras notas Ja
ponijai ir protestuoti prieš

kais, stoti į kovą Komunis
tų Partijai vadovaujant 
prieš visą kapitalizmo tvar-

Toronto. — Misionierių 
konvencijoj bažnyčios agen
tai vienas po kitam skundė
si, kad Jungtinių Valstijų 
juodveidžiai atsikrato nuo 
religijos ir virsta netikin
čiais.

BERLYN.— Sausio 6 d. 
policija padarė užpuolimą 
ant dviejų susirinkimų Ko- * 
munistų Partijos. Suareš
tuota 176 draugai. Visur 
uždrausti komunistų susi
rinkimai. Visur malšina
mas bedarbių bruzdėjimas.

“Priekalo” 5-tam numery
je telpa sekama rezoliucija:

“Maskvos lietuvių darbi
ninkų, studentų ir tarnauto
jų susirinkimas, išklausęs 
drg. Mizaros pranešimą apie 
paskutinius įvykius Ameri
kos lietuvių darbininkų tar
pe ir diskusijas del jo, svei
kina griežtą kovą su darbi
ninkų klases priešais—rehe-' 
gatais Pruseikomis, Butkais 
ir kitais. .

“S u s trinkimas kviečia 
Amerikos lietuvius darbi
ninkus dabartinio nematyto 
krizio metu, tvirtai susiri
šus su kitų tautų darbiniu-įtaką darbininkų eilėse.

iki galvos, šalę kortauzes 
buvo pastatytas kulkasvai- 
dis, prirengtas žudymui 
mainierių .

Kalbėjo draugas Rey
nolds. Jis pasakė: “Aš tar
navau pasauliniam kare: aš 
atstačiau krūtinę prieš ma
šinines kanuolės karo fron
te, bet aš neesu matęs tokįę 
brutališkumo, kokį čionai 
valdžia, policija, razbainin- 
kai ir šnipai vartoja prieš 
šituos badaujančius mainie- 
rius-vyrus, moteris ir vai- 

o ' .... -•*
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I Kentucky mainieriai išėjo 
imtų suareštuotų vadų. Bu- j į didvyrišką kovą. Joks te

roras jų nuo to nesulaikė. 
Mūsų pareiga eiti jiems tal
kon. Mūsų pareiga sušelpt 
juos, kad jie nemirtų badu 
kovos lauke.

1 PINEVILLE, Ky.— Dar 
šešių kasyklų mainieriai iš
ėjo į streiką. Svarbu tas, 
kad Tennessee valstijos tri
jų kasyklų mainieriai irgi 
stojo į kovą prieš bado sis
temą.

Sausio 5. d. turėjo įvykti 
teismas suareštuotų devy
nių draugų. Bet teisėjas 
Beber, pamatęs penkis tūks-

Maskva.—Draugas Boris 
Stomoniakov išvažiavo į Ry
gą vedimui derybų delei ne-į 
puolimo sutarties tarpe Lat- j tančius mainierių demons-

• • • - • | truojant prie teismabučio,
teismą atidėjo ant kelių die
nu.

Valdžia bijojo, kad penki kus. 
tūkstančiai mainierių ne at-! 
• i Vii "I

vo sumobilizuota Bell, Knox 
ir Harlano pavietų visi po- 
licistai, mušeikos ir šnipai 
ir sugabenti Į Pineville. Vi
si buvo ginkluoti nuo kojų

vijos ir Sovietų Sąjungos.

Maskva.—Pasirodo, kad
I '

tarpe gelžkelių tarnautojų 
atsiranda kontr-revoliucio- 
jiierių sabotažninkų. Tyčia 
sudaro nelaimes, kuriose 
žūsta gyvybių. Tokius sa- 
botažninkus Sovietų valdžia

ką ir prieš visus buržuazi-1 suįma jr smarkiai baudžia.
• 1 1 1 • • 1 • Ijos agentus darbininkų ei
lėse—socialfašistus ir einan- ____________ _________
čius pas. juos renegatus auginimo ekspertų buvo pa- 
Prusęikas ir Butkus. y

“Susirinkimas kviečia Japonijos valdžia griežtai

džiai - kovotsu - visokiais 
oportunistais irt taikstyto
jais savo eilėse, nes jie truk
do revoliucinę darbininkų 
klasės kovą, faktinai pade
da socialfašistams ir rene
gatams pragaištingą jų dar
bą dirbti ir stiprinti savo

Tokyo. Didele grupė šilko

darę sutartį su SSSR., bet

Amerikos draugus nenuolai- uždraudė ir sutartis tapo 
i x i panaikinta.

ŠIEMET AMERIKOS VALDŽIA IŠDEPOR 
...JUOSIANTI 20,000 ATEIVIŲ

Šaukia į Kovą užTuo tarpu fašistai drūtina hU-™ PniiriinQ 
’ savo spėkas delei užgrobi- 1

Suokalbio Auka Scottsboro Jaunuolius

Washington.-Atstovų Bu
to narys Putnam reikalauja, 
kad valstijos iždininkas Me
llon būtų nubaustas. Put
nam nurodo, kad Mellon, bū
damas valstijos iždininku, 
taip pat yra privatišku biz
nierium, o, girdi, tas prie
šinga įstatymams.

WASHINGTON.— Darbo mi “nepageidaujami” atei- 
Departmento sekretorius re- viai, kurie atsisako badu 
akcionierius Doak sako, kad 
šiemet bus padidinti puoli
mai ant ateivių. Jeigu jo 
planai išdegsią, tai šiemet 
būsią išdeportuota iki dvi
dešimts tūkstančių ateivių. 
Deportuojami būsią ne tik 
“kriminalistai”, bet

Ką L.D.S. Nariai Nomi
nuoja j Pild. Tarybą?
Schenectady, N. Y.—Mū

sų LDS. 18 kuopa nominavo 
sekamus draugus į Pildomą
ją Tarybą:

Pirmininku, d. Mizara, 17 
balsų. Vice-pirm., Salavei- 

tuos, kurte spjovė ant komu- čikas, 17 b. Sekr., Jeskevi- 
nistinio judėjimo ir jį dabar čiutė, 17 b. Iždin., Kaškiau- 
visaip griauna. Bet, gerbiamie- čius, 17 b. Daktaras - kvot., 
ji, turėkite kantrybės. Au^_ i Palevičius, 17. Iždo globė- 
nuip šio rasto yra ne kas ki-1 ’
tąaukaų) taš pats Leonas Pru-\ 
seilia.[ lTaJ jo “Kristai;” kdJ

Well, nusistebėsite, kas taip 
gali “koliotis”. Stebėsitės, kas 
taip šauniai galėjo * nupiešti

•>

Veikiausiai- jis nė nepagalvo
jo, kad už trijų metų' patsai 
Pruseika, J3utku$ tir kompanija 
virs tais ’“gyvatiškais renega-
tais.”w

Great Neck, N. Y

jais: :, .. .
• ■ Grybas, T6 bkisd. A. Va
siliauskas, 16 balsų. Jusius,' 
1 b. Joneikis, 1 b^įsą.

“L.” Koresp. j

Svarbias prakalbas ren- 
L.D.S. 24 kuopa, Great

, N. Y., nedėlioję, 10 
ą sausio (Jan.), 193Ž, 
įtraukos syetainęje, 139 
mboat Road, pradžia 2- 

val. į po ; pieti£. Kalbės: 
. J. J. Kaškiaučius, svei

ki klausimu, ir R. Miza-
Sovietų Sąjungą, ■ 
a veltui^1 f ‘ h

TAMPA, Fla.—Miestelyj 
Ruskin policija padarė už
puolimą ant Jūrininkų In-. Pildomasai Komitetas išlei- 
dustrinės Unijos susirinki-į do atsišaukimą į viso pašali
mo ir suareštavo 26 darbi- lio darbininkus delei nutei- 
ninkus. Tarpe suareštuotų simo mirtin devynių Scotts- 
yra Lygos darbuotojas Al. i boro jaunuolių. Komitetas 
McBride, kuris tuoj aus ap- i šaukia visų šalių darbinin
ką 11 intas žmogžudystėje. | kus rengti demonstracijas 
Kaltinimus duoda policijos ties Amerikos valdžios kon-

MASKVA. — Tarptauti
nės Raudonosios >Pagelbos

Chicago, Ill.—Čionai gy
vuojantis kriminalistų sindi
katas, susidedantis iš 150 
vyrų, bėgyje paskutinių de
šimts metų plėšimais ir ap
gavystėmis iš bankų išgavęs 
$10,000,000.

White Plains.—Sausio 6 
d. užsidegė takse ir sudegė 
vežikas Joseph Shay.

šnipai—patys kaltina ir pa- sulatais ir reikalauti nekal- 
tys liudija. Jam primeta- tų juodveidžių jaunuolių pa- 
mas šovimas į legionierius liuosavimo.
ir policistus, kurie mieste 1--- A----------------------7 ------ ------ - -

Tampa padarė "užpuolimą 
ant' rusų revoliucijos' £iikąk- 
tuyių paminėjimo susirinki-1 
mo, lapkričio 7 d., 1931. Jam 
grūmoja mirties , bausmė. 
Pastatytas jo o $15,000 kau
cijos.

TIK KOVOJ* LAIMĖJIMAS

“Priekalo” No. 5 
Atėjo

JAPONIJA PLEČIA SAVO KARINIUS 
ŽYGIUS CHINIJOJ Į VISAS PUSES

TIENTSIN.—šiame mies
te viešpatauja didžiausias 
sujudimas. Tūkstančiai chi- 
niečių bėga iš miesto. Atei
na žinios, kurios praneša, 
kad Japonijos kariuomenė 
smarkiai žygiuoja prie 
Tientsin pakelyje užimdama 
miestelius ir kaimus.
CNankinge pranešta, kad 
kita Japonijos armijos da- partizanai, kurie priešinasi 
lis maršuoja linkui miesto imperialistiniams plėšikams*

Jehol, kadaise buvusios ChL 
nijos sostinės. Į pietus nuo 
Chinchow Japonijos kariuo
menė užėmė miestą Hulu- 
tao.

Tie kariniai žygiai daro
ma neva tam, kad numal
šinti “banditus”, kurių, Ja
ponija skelbia, Mandžurijo
je esą apie 20,000. Bet tie 
“banditai” yra valstiečių

mirti. . . '-iU.
Kuomet valdžia šitaip grū

moja ateiviams, tai ateiviai 
privalo budėti. Kova prieš 
deportavimus ir persekio-. 
jimus visur turi užvirti. Vi
sur reikia sustiprinti atei-

bena- vių gynimo komitetus. Vi- 
miai ir beduoniai ateiviai, sur lietuvių darbininkų or- 
kurie virtę “našta Ameri- ganizacijos ir draugijos turi 
kos visuomenei.” O visų pir- įsitraukti į kovą už ateivių 
ma, žinoma, bus persekioja- teises.

AL”

JONAVA.— Prieš' keletą 
mėnesių i • Jdnavbs-Kaišedo- 
rių! gelžkelio ruože buvo 
pradėtas pabėgių pakeiti
mo darbas. : Dirbome apie 
100 darbininkų,; kurtų dau
guma susidėjo iš kaimo bied- 
nuomenės. Darbo sąlygos 
blogos. . Už 8 valandų dar
bo dieną gavom 6 litus.! Ta
čiau vėliau mums paskelbė, 
kad sumažins algą iki 4-ių 
litų dienai. Prieš tą užmo
kesčio sumažinimą mes sus- 
treikavom. Streikavom vie
ną dieną ir streiką laimė
jom : < paliko seną. užmokes
tį- ! (

Ši kova mums parodė, kad 
tik kovos keliu,: o ne mal
davimais galim pagerint sa- 

padėtį. j •, i .>.
^Balsas?!

Gražus ir turtingas “Priė- 
kalo” No. 5 jau atėjo. Jo tu
rime pakankamai platini
mui. Siųskite užsakymus 
“La isyei” drba ALDLD. 
Centro komitetui. Siunčiant 
užsakymus, pažymėkite, ar 
jūs norite gauti kiekvienos 
laidbs Ir lįiekl Kurie drau
gai tą padarys, tai kitus nu
merius gavę pasiųsim jiems

“UNIVE
Pas mus naudotojai 

dažniau neišm 
bininkams algųj Kai kada 
užtęsia iki 4—5 savaičių ir 
ilgiau. Naudotojai nemoka 

I dąrbininkams algų laiku, 
|kad daugiau pinigų turėt 
apyvartoj. Mes darbininkai prasidės 6:30 vai. vakare, 
turim kovot ir reikalaut, 
kad algos būtų mums mo- siems veltui.
karnos laiku. ' . . ' Rengimo Komisija

vis
a laiku dar-

Linden, N. J.
Sekmadienį, sausio 10 d., 

2:30 v. po pietų, rengiamos 
prakalbos. Kalbės d. A. 
Bimba, iš Brooklyno. Sve
tainėj “Linden Hall”, Lin
den, N. J. O balius ten pat

Į prakalbas įžanga vi-

Šį vakarą, 7:30 valandą, (sausio 8 d.), didžio- 
joj Grand Assembly svetainėj drg. R. Mizara iš
duos platą raportą apie savo patyrimus Sovietą 
Sąjungoje. Jis papasakos Brooklyno lietuviams 
darbininkam, ką jis savo akimis matė proletaria-

reikalingą skaičių. Kaina j to tėvynėje. Drg. bmrba kalbės apie Lietuvos
atskiro numerio 20c., su 
persiuntimu 25 centai. .

D. M. šolomskas.
46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

darbininkų ir valstiečių paaštrėjusias kovas.
Šį svarbų masinį susirinkimų šaukia Didžiojo 

i New Yorko Darbininkiškų Organizacijų Sąryšis. 
audros Europoje j Kviečiame ne tik Brooklyno, bet visos apielinkės 
London.—Ypatingai šiau- • lietuvius darbininkus ir darbininkes skaitlingai 

rinėj> Europos dalyje siau-1 1 1 ' i. • . ?/•
čia audros ir pūgos. Kiek 
iki šiol žinoma, sausio 6 d. I 
audrose žuvo šeši žmonės.

dalyvaut. Įžanga visiems veltui.
SĄRYŠIO KOMITETAS.
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Masiniai Stokime į Pagelba Kentucky 
Kovojantiems Mainieriams

Lietuviį -Darbimki! Mvieiiipno: Pildo*! E ’“E 
mos Tarybos ir Augščiausios Prieglaudos SĘSb.mos Tarybos ir Augiausios Prieglaudos 

Lietuvio Amerikoj Bendro Posėdžio 
Tarimai

1. Lietuvių Darbininkų 
S u sivienijimo Pildomosios 
Tarybos ir *Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoj Centro Pildomojo Ko
miteto bendras posėdis; šau-

 i ktas apsvarstymui susijun- 
Tūkstančiai Kentucky anglies kasėjų streikuoja,po Na-'gimp abiejų viršminėtų or- 

do sąlygas. Streikas plečiasi. Kasdieną vis daugiau ir sausio 1 d., 1932 metais, A1.
1 P.L.A. 2 kuopos svetainėj, 
24 Ločust St., ' 'McKees

ganizacijų Pildomosios Ta- sį'ir paklaus: 
i stoka galvoj ?

ko Merkiui

Penkfąd, gausio 1932 ū M

•w . j.-/JONSTON CITY.ILL
j , jįlirųs ,prgf Jpo?u| ’ j 

Kalinauskui
Drg. Juozas > Kąlipęmskas, 

52 metų . amžiaus, -visai 
netikėtai. Gruodžio 28 d. iš
ėjo į darbą, jautėsi visiškai 
sveikas ;4r linksmas. Nusilei
dęs į kasyklą, pirmą vagonėli 
anglies bekraudamas, krito ir 

; Velionis Juozas gimęs. Lie-, 
tuvoj, Suvalkų rėdyboj, Ruda- . 
minos parapijoj, Delnyčios 
kaime. 22 metu amžiaus bū
damas, atvažiavo į Artibriką, 1 
ir šioj šalyj išgyveno 30 metų'; 
visą laiką sunkiai; dirbą ąųg- 
liakasyklose, kyr ir mirtį susi
tiko. t i r • <-) -Iii

Drg. J. Kalinaiuskafe palikb 
dideliame nuliūdimai savų 1 gy
venimo . draugę, i dvi dukrtte < 
ir vieną pusbrolį; Petrą Yą-j;| 
lutkevičių. Jonpston City bu? 
vo išgyvenęs 24 metus, o su 
savo mylima mote'ria—22 me
tus.

Buvo laisvas žmogus, skai-, 
tė darbininkiškus laikraščius, 
“Vilnį,” “Laisvę,” “parbiniii- ' 
kių Balsą,” mylėjo apšvietę. 
Prigulėjo prie Lietuvių Darbi- , 
ninku Susivienijimo 12-tos 
kuopos. Pirmiaus jis buvo na
rys S.L.A. 103-čios kuopos per 
20 metų; bet kai Chicagos Sei
me fašistai ir socialfašistai sų 
policijos pagelba išmetė dar
bininkiškus delegatus ir Susi
vienijimas skilo, tai jis prisi
dėjo prie L.D.S. . . .,

Drg. Juozas Kalinauskas 
taipgi prigulėjo prie Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 199-tos kuo
pos per keliolika metų ir bu
vo narys vietinės D.L.K. Keis
tučio Draugjrstės nuo pat jos 
susitvėrimo.

Laidotuvių dieną, gruodžio 
30, pasitaikė labai prastas 
oras—lijo ir buvo puryina; tą 
dieną, beje, ir vietinė kasyklą 
dirbo, kuri abelnai visai ma-.. 
žai tedirba; tai dauguma- 
draugų negalėjo išlikti iš dar-' 
bo. Bėt ir tai- dbr’gew (bū7L 

‘relis žmonių palydėjo į -ka
pus, 22-iem automobiliais. Ve
lionis Juozas tapo balaięlotaą. 
laisvose lietuvių kapinėse, bė 
jokių bažnytinių apeigų. Prie 
jo kapo drg. J. Gizevičius pa
sakė trumpą prakalbą apie ve-' 
lionio gyvenimą.

Drg. Juozo moteris ir duk
relės dėkavoja visiems dalyva
vusiems laidotuvėse, kaip tai, 
grabnešiam, Albonam, Kava
liauskam, už duotus karus ir 
visiem dalyviam abelnai.

Lai būna tau, drauge Juo
zai, lengva ši šalta žemelė! O 
mes liekame nuliūdę, hetekę

rybos išrenka po porą žmo
nių, kaipo komišijas, kurios 
varo darbą tolynu išdirbda- 
mos vięnijiihūisi tolimesnius 

imtas visais balsais prieš planus ir tuos planus užgi- 
vieną susilaikiusi);
I * . ' r

7. Vienbalsiai priimtas se
kamas APLA. Centro pasiū- - ..
lymas: Pomirtines mokes- ^us>: kuriuose tasai^ vieny- 
tys už dabartin’ę apdrdudą klausimas baigiamas lietuviai darbininkai į Komu- 
turi pasilikti tos pačiriš, ko- i sPr«sti< (d> abu' seimai< už’ °"'“'”'' 

‘ ' ' I gyfę vienybės klausimą, su
einą; bėpdran seiman if ten, 
įvykdo igMutipą susjvięniji-1 
mą, išrinkdami naują Pildo
mąją Tarybą. (,

12/ Nutarto vienijimosi 
LDS. ,si|1 APLA. klausimas 
įteikti visiems ąbięjų orga
nizacijų- • nariams visapu
siam apsvarstymui. > 
' 13. Nutarta, kad bendro
ji komisija,' susidedanti po 
du žmones nuo abiejų orga
nizacijų, tuojaus imtųsi už< 
darbo.

14. Nutarta padaryti ben
dro posėdžio tarimų kopi
jas ir išsiuntinėti abiejų 
organizacijų kuopoms ir 
taipgi pildomųjų tarybų na
riams.

15 Nutarta tuojaus pra
dėti vienybės klausimu ra
šyti spaudoj ir skatinti, kad 
iš kuopų draugai rašinėtų 
tuo klausimu, kaip nariai į 
vienybės klausimą žiūri. Vi
si nariai kviečiami tuo klau
simu susidomėti.

Rietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Pildomoji Tary
ba ,

Sekr. Ę. N. Jeskevičiute.
Aug;ščiąūsi!ps Prieglaudos 

’Lietuvių Amerikoj Centro 
.Sis Komitetas 
Sekr.' J, Gašiuhas.' i 1 1 t \

kiaš dabar moka abiejų or- __ •. < i
8. Vienbalsiai priimta A. 

P.L.A. Centro pasiūlymas:' 
Abiejų , orghnižaeijų mariai,

cibnalės Mainierių Unijos vadovybe prieš, badp ir skur- ganizacijų klausimo, įvyko ganizacijų bariai. 

daugiau7 kasyklų užsidaro—darbininkai metą darbą, ir 
stoja į kovą. ! " ’

Kasyklų kompanijos ir valdžia visokiais būdais sten- Rocks. Visi .tinimų organi- susijungdami į ■ vieiią ponga-
giasi sulaužyti streiką.

Prieš streikierius sumobilizuota armija policijos ir^gin- yavo/ 1
kluotų mušeikų, kurie prie kiekvienos progos terorizuoja; į Stašinskas' 
a f t* m Vi orine iv iii nvlJiilrlinpif) mniniprill bnmiis'l *, ’. .....

:į vice-pirmimhkas. ■ :
2, APLA. ^entro sekreto

rius d. J. Gasiunas išdavė 
trumpą raportą apie organi
zacijos stovį. APLA.. turi 
52 kuopas su apie 1800 na
rių. Turto Centras turi 
apie $17,000. APLA. pagei
dauja eiti vienybei! su LDS. 
Vienybės klausimu rezoliu
ciją APLA. Centro Komite
tas vienbalsiai priėmė. Taip
gi perskaityta APLA. Cen-

zacijų1 komitetų nariai daly- 
' yavo.' Pirmininku išrinktas 

APLA.streikierius ir jų vadus, užpuldinėja mainierių hamus 
ir' susirinkimus. • ;

Bet streikieriai tvirtai laikosi/ nepaisant teroristinię
persekiojimo. i • ’ '. . !

Todėl kasyklų kompanijos su valdžios pagelba griebia-' 
si kriminalio sindikalistinio įstatymo, sulig kurio kalti
na streiko vadus “kėlime maišto”, ir t. t. »

.Pereitą pirmadienį Pineville, Ky., suareštavo devynis 
streiko organizuoto jus ir darbininkus iš Nacionąlės Mai
nierių Unijos ir iš Darbininkų Tarptautinės Pašalpos. 
Jie sulaikyti po $5,000 kaucijos kiekvienas. Jie kalti
nami “kriminaliam sindikalizme.”

Suvirš penki tūkstančiai streikuojančių mainierių, 
negrų ir baltų, su savo moterimis ir vaikais kovingai de
monstravo prie teismabučio, reikalaudami paliuosuoti 
suimtus streiko vadus. Demonstracija ant tiek buvo ko- tro Komiteto pasiūlymai 
vinga, kad net ginkluoti mušeikos šerifai nepajėgė jos vienybės reikalu, 
išdraskyti. ILL. Z___

Pereitam streike kasyklų kompanijos ir valdžia terori-'j ę Jeskevičiutė taipgi iš- 
zavo-streikierius. Dar ir dabar tęsiasi teismas streiko j davg .t ie LDs; sto_.

O ląrinii VA V»i + r-y /a nrlirrirnn lrnl • A G A
zavo streikierius. . 
dalyvių, prieš kuriuos sufabrikuota žmogžudystės kal
tinimai.

Šiame streike vėl bus sufabrikuota, eilė bjauriausių kal
tinimų prieš kovojančius streikierius ir jų vadus. Ken
tucky anglies kasyklų savininkai ir valdžia pasiryžę tero
ro pagelba priversti .-mainierius dirbti ir gyventi did
žiausio skurdo sąlygose. Mainieriai: taip bjauriai iš
naudojami, kad jie pusbadžiai gyvena. Prieš tokias ne
žmoniškas gyvenimo sąlygas jie didvyriškai kovoja.,. Jie

3. LDS. Centro sekretore

vį. Organizacija nauja. Na
rių turi apie 4,800., Cent
ras turto turi apie $38,000.

nizaciją, nepildo aplikacijų; 
neina pūs .daktarą egzamL 
nuotis ir be jokių įstojimo 

j mokesčių., Užgiriamos abie
jų organizacijų senos narių 
aplikacijos.

9. LDS. bentro pasiūly
mas padėtas' vienybės pa- 
grindan sekamas: Nariai, 
prigulinti prie APLA. ir 
LDŠ., susivienijus abiem or
ganizacijom, natūraliai už 
tas pačias mokestis pereina 
į augštesnį laipsnį. Pavyzd
žiui, tie nariai, kurie yra 
abiejose organizacijose ap
sidraudė po $150 pereina 
ant $300 ir tt. (Įvedimas 
augštesnių pąšalpos ir po
mirtinės laipsnių palikta 
bendrai komisijai žiūrėti ir 
bendram šeiniui spręsti).

10. Visi tarimai ir kiti 
techniški vienijimosi rėįka-

ria abiejų organizacijų Pil
domos Tarybos; (c) abi or
ganizacijos šaukit savo sei-

ran seiman if ten , iįucįnįų •

Daugelis darbininkų jau 
nuo senai reikalavo, kad tokie 
elementai būtų prašalinti iš 
Komunistų Partijos, kad jie 
žemina Komunistų Partiją ir 
jos įtaką puldo darbininkų ju
dėjime. Komunistų Partija iš
tyrus nuodugniai, prašalino 
Merkį iš savo eilių. Nuo pra- 
šalinimo Merkio čia įstojo trys

nistų Partiją. Tai geras atsa
kymas oportunistams ir pru-

revo- 
Taip 
kolo-

seikihiams ardytojams 
organizacijų.-

! turėtų padaryti ir kitose
nijosef ' ■ ■

p t

WATERBURY, CONN,

I ab LUI LU mil apiv! tpoo,vUv. , X |
LDS. įkorporuotą New Yor- lai turės Įjūt išgirti New 
ko valstijoj ir įregistruota Yorko ir) Perįnsylvanijos 
New Jersey ir Illinois vals- > P į r audos , aepartmentų. 
tijose. Prašomas įregįstra-Į (Priimta vienbalsiai), .

I 11- VjenbaJ^įai ,priimtas 
kovoja už geresnes darbo sąlygas, už geresnį atlyginimą, i jose. Taipgi; i jinai, pridavė JJPS. Centro pasiūlymas,1’ kad 

ęręanižuotiB, V*. J!!' ! I'LDS. Centro1-, pasiūlyftiūš vienijimosi „' procesas . eitų
maž-daug .sekamai: (a) i Pildoma;

j abiejų prganizaęijų Pildo- , . S
Darbininkai privalo rMlAi&i stoti į pageltą Kentucky 

streikuojantiems mainieriams. Jų kova yra visos Ame
rikos .darbininkų kova už geresnį gyvenimą. Reikalin
ga suteikti jiems tokią pagelbą, kad jie galėtų išvystyti 
tvirtą kovą, laimėti streiką ir tvirtai susiorganizuoti į 
Nacionalę Mainierių Uniją/

'.Kiekvienas darbininkas, kiekviena darbininkų organi
zacija privalo stoti Kentucky kovotojams darbininkams į 
pągelbą. Ne vien tik pašalpa reikalinga jiems teikti. 
Reikalinga visuose miestuose ir miesteliuose sudaryti 
masinį darbininkų judėjimą už panaikinimą kriminalio 
šipdikalizmo įstatymo; reikalinga išvystyti masinę dar
bininkų kovą prieš terorą Kentucky valstijoj.

; ■ * -r-----------v-- •;—p. , • . ■

ĮVAIRIOS PASTABOS
„ Sovietų Sąjungoj perei 
tais metais pramonėse dar 
bininkų skaičius padidėj 
ant 2,300,000. Viso daba: 
Sovietų Sąjungoj pramonei 
darbininkų yra virš 18 mi 
lionų. Pirma karo buvo til 
suvirs trys milionai. Perei 
tais metais tik per 10 mene 
šių Sovietų Sąjungoj darbi
ninkų algos abelnai padidė
jo’ ant 14 nuošimčių.

^Kapitalistinėj Amerikoj 
p^r pereitus metus darbi-- 
ninkįti algomis / neteko, su- 
virš vienuolika bilionų dole
rių. Anierikoj darbinin
kams algos pereitais metai 
tapo -nukapotos nuo 20 iki 
W nuošimčių.,

< N .. - - ----  ■
'Sulig 1930 metais padary

to apakaitliavimo, Jungtinė
se Valstijose sveturgimių 
yfa suvirš keturiolika milio-

______ _ t
Gyvasties apdraudos kom-. šimts tūkstančių. 

' pąnijų turtas Jungtinėse1! --------
Valstijose padidėjo perei-

tijose.
vimas kitose šęšiosę; valsti- i

vienybes klausimi/;
4. Sekė įiaklatisimai' ir 

plačios diskusijos, po kurių 
eita popunkčiąi svarstyti .vi- ' 
sus klausimus', kurie abiejų I , 
organizacijų pildomųjų ko- 
mitetų buvo pasiūlyti.

5. Sekami LDS. Centro! .

Delegacija Kalbėt, bet Nariai Nubalsavo 
apsimaino metiniais rapor-! PHILADELPHIA, PA. — 3 
tais už 1931 metus, kad su-! dieną 'šaušio atsibuvo šiauri- 
sipažinus su pilnu finansi- i nės Dalies Lietuvių Susivieniji- 

įniu ir nariniu stoviu; 2) I J - . -
'APLA. priduoda savo narių tin£’as- Daugiau, 
I Stovį sulyg jų amžiaus ir munistų Partijos 

Washingtono valdžia su-1 kitjj smulkme 
rąžino stambiems kapita- j ominizaciios ge sausio 22 dieną,-šimans-
stams $65,000,000 neva už s™vb organizacijos t . *
ermokėtas 19&1 metų tak-lvlena ,kl.tal Paduoda žinias min’inkaS; <įgjo visas pastan- 

• ' • apie pinigų įvesdinimų, kur gas, kad neleisti delegacijai
ir sulyg kuriais nuošimčiais kalbėti. Vienok,rkuomet ėjo 

' jie yra padėti. 4) Abi or- klausimas balsavimui, ' dau- 
ganizacijos i 
mokesčių lentelėmis viena 
kitos/ ‘ : ’ '■ ‘

, 6. Priimtas APLA. Cent- dęsėtkų, balsavo už trįs minu-,! 
ro: pasiūlymus: ĄPLĄ. ir, tęs. Tas rodo, kad, nežiūrint, 
LDS. stoja už. vienybę abie-'kiek purvą drabsto šimanskai, 
ju organizacijų, kaipo lygi' Ben(?a,r^ci\p..
Stt, lygl^.;;įL^įpriąj. cąrt^- Į]ęu neatitraukia' nuo jos. VieL
rį, Turįs' pasirędys' .apkĮr.ąu- i ną Jd.ta .sukląijdįną tul.ąmj lai
dos •departmental Ir/drga- i kui, bet yėliąų ąr. ankjsčįaų. ir 
nizaciniąms reik.aląiųs ge-1 suklaidintį Jąrbininkąi spjaus tukavto'plrėmimti1 Šo” 

nariams ir įregistravimui, ma, į . i ; r . .. ; 
kitdsė valstijose,1‘taipgi de-i '/ j ; , t—ot— • < 
lei kuopų nuosavybių (Pri-

PbMelphijos Del Republikony Kliube

mo Republikonų Kliubo įni
kai p 300 

Atėjus Ko- 
delegacijai

kitų smulkmenų. LDS. taip užkviesti kliubą dalyvauti Le- _ 
savo narių nino mirties paminėjimo mitin- !^es

as nuo įplaukų.

Aprokuojama, kad iš prie- 
asties ekonominio krizio 
jungtinėse Valstijose fąr- 
nerių'pirkimo jėga suma-: 
iėjo ant 50 nuošimčių. Ka-,' 
langi’Jie turi labai mflžas-. 
plaukas, tai negali, nei nor-j 
nališkai pirktis ‘sa'ti fė^ka-’i 

' inįų daiktų. » M ; ; - <

Dabar phsauly’randasi du 
sykius tiek žydų/ tautybės 
gyventojų, negu 50 metų at- 
▼al. 1880 metais buvo 7,- 
30b,000. Dabar yra 15,800,- 

. 500.

susipažįsta SU giaa> kaip 200 narių balsavo, j 
kad duoti kalbėti Komunistų 
Partijos atstovui 10 minučių,! 
o Šimansko sekėjai, i keletas

Sausio <10 d. Vėl Bus Diskusijos
Sausio 3 d. įvyko diskusijos 

temoj, ar bolševikai nedaro 
klaidos, reikalaudami bedąr- 
biamst socialės apdraudos? 
Nors diskusijoms buvo< skirta 
ir daugiau svarbių dienos 
klausimų, bet del stokos laiko 
buvo diskusuojama tiktai pir
masis klausimas; o kiti visi 
klausimai "palikta ateinančio 
sekmadienio vakarui, 8-tą vai., 
sausid (January) 10 d., — po 
num. 774 Bank St., Waterbu
ry, Conn. Taigi, draugai, ku
rie; buvote sausio 3 d. diskusi
jose, būkite ir šiose ir atsives
kite į jas savo draugus. O 
diskusuojama bus klausimai 
tie, kurie liko nediskusuoti 
pereitose diskusijose.

Čia noriu trumpai pažymėti 
apie buvusias diskusijas. Pra
dėjus diskusijas,• vienas,, kurį 
žmęnės vadina “pastabėle,” 
pradėjo duoti savo pastabas, ir 
sustojo trejetas žmonių ir ėmė 
le’rmą kelti, .kalbant vienam 
draugui: jų tikslas buvo su
ardyti, diskusijas; bet žmbhės 
jiems nepritarė, todėl jie turė
jo nusiraminti.

Mūšą draugai nurodinėjo, 
kad bolševikai nedafo’klaiddš, 
reikalaudami bedarbiams so
cialūs apdraudos. Iš dalies 
priešingai kalbėjo tik vienas 
Orantas; Kazlauskas bandė po 
kelis sykius kalbėti, bet nepa
taikė į temą, ir todėl tapo su
stabdytas.

Orantas, Ičaipo iš kritiškos 
pusės, kalbėjo rimtai, bet mū
sų draugai, ^Orantui kalbant 
paskutiniu kartu, negerai pa
sielgė; pradėjo šaukti, kad 
perilgai* jis kalbąs ir kad jo 
kalbos negalima esą pakęsti. 
Bet jisai turėjo teisę kalbėti 
10 minučių, kaip ir kiti; o aš 
buvau prie laiko dabojimo, tai i 
gerai žinau, kad jo laikas ne
buvo išsibaigęs. .

Draugai, jūs turėtumėt žino- savo draugu ir išreiskia- 
ti, kad diskusijose priešinga 
pusė turi teisę kalbėti, kaip Į 
katras supranta, bile iš temos 
neiškrypsta. Juk diskusijos1 
yra rengiamos tam, kad išsi
aiškinus dalyką, taip kad ir 
priešingai mananti darbinin
kai galėtų gauti atsakymus ir . Nepamirškite Sukatos Vakaro 
pamatyti savo klaidas. 1 ’’

Tiesa, Orantas kalbėdamas i Sausio 9-tą dieną bus Pami" 
pasakė, kad jis nėra priešin-; įėjimas 8-nių meto Daily Wį^ 
gas socialei bedarbių apdrau- j kerio gyvavimo. Tai bus svąr- 
dai ir pripažino, kad. reikia! *)US paĮBinejimas. Per 8 mė- 
kovoti už ją; bet jisai nesutin-.Worker vedė kovą 
ka su tokia kova, kokią veda Prioš^ išnaudotojus^^pneš^ajgu 
komunistai; sakė, kad;: .maršuor; kapojim^jf <. t. .Pęr 
jant bedarbiams į Washingto- i ’

--- -- - - - - . beųŠdsilDrtiroas Artierftto»<
ale binįĄĖū-^ti išitaudotojklsl'!

u... <
Valstijose 19 gelžkelių kom-

rios “Laisvės” rėmėjai norį 
kliubą užkariauti Mr atimti iš 
jo pinigus. Tik su tokių melų 
pagelba šinjanskiniai sudarė 
keliais balsais daugumą iš
traukti šėrus iš “Laisvės.” Del- 
ko tokius bjaurius melus varto
ja šimanskiai? Juk ne “Lais- 

"i“ rėmėjai nori eikvoti kliu-
bo turtą, bet šimanskiniai. Ši- 
manskas ir dabar jau yra' fi
nansiniai susiteršęs. Apie me
tai ar daugiau laiko atgal 
kliubo nariai . aukavo delei 
Friends of the Soviet Union, ir 
buvo surinkta nemažai pinigų. 
Tuos pįnįgus paėmė .šimans- 
kas ir jų ikį šiai dienai, ne p rį-

! davė, nežiūrint, kad Friends 
1 of the Soviet Union sekreto
rius kelis, kartus, reikalavo, 
kad priduotų pinigus, ham 
aukavo,Ifliųįp narįat ŠiinangJ 
kas -.gudrus b'uržuaziškas polį-j 
tikieriuš.) Jię.ąpie savo pur
vinus ,'dąr.buSk nesisako kliubo 
nariams, bet išgalvoja bjaurius.

į melus ant “Laisvės.” fclįubo

vietų Sąjungos Draugų, o Ši
manskis prašvilpė tuos pini
gus. Čia - Šimans'kaš pastato 
kliubo-1 narius ‘žemiausiame 
laipsnyje. Jūs aukaukit, kam ' 
jūs!norit, o pinigai paliks pas 
jį. Kliubo hariai; neturėtų leis- liucinių darbininkų himnas, oi 
tis vedžioti save už nosies Ši- Sovietų Sąjunga, kaipo darbi-' 
manskams, ir neturėtų tokių 
meklerių įsileisti į valdyba.

. . ’ —0—
w ‘1 • ’S i 1 •’Merkio Gudravimas

Per tūlą laiką Merkis gyrė- 
rėsi darbininkams, kad Va, 

• “aš esu Komunistų Partijos na
riu ir aš einu šū opozicija, ir 
manęs Partija nemeta iš savo 
eilių.” Tuomi jam pavyko ke
letą darbininkų' suklaidinti. 
Bet ir tai neilgam, tjabar gi 
Mėrkiš)išmestas iŠ Partijos, 
šalto: “žiūrėkite, kokia Kornu-

me gilią užuojautą velionio 
moteriai ir dukrelėms.

Juozas Gizcvičiiss.

PHILADELPHIA, PA. ;

ną, nereikia’ dainuoti Rusijos,' 
himną. Internacionalą, . ,f „, ,
Amerikos ■ himną, ir nereikia ! Pr.a^?: . įJyj 
nešti raudoną- Rusijos vėliavą,?;
bet Amerikos vėliava. ■ rodė danjanmlę

orgkrii/ųoftis. j Tad mhirėį’ime 
aštuonių metų D*. W.'suk^toi- 
vių svarbu kjękvienam darbi
ninkui dalyvauti, sausio 9 ęL 
Girard Manor Hall, 911 ,W.

i Girard Ave., Phila.,1 Pa. ' Pro- 
ninku šalis, tai irgi pasiskyrė 1 fama Prasidfe kaiP 8 vaL va* 
Internacionalo himną. Raudo- kaie- 
noji gi Vėliava taipgi yra viso 
pasaulio darbininkų kovos vė- rainų, Rusų, žydų ir Lietuviu; 
liaVa. • I r , * — X

Orantas pripasakojo ir kitų I nų ir smuiko solo. __ _
nonsensų, bet ant to žmogaus 
nereikia pykti, nes jis taip su
pranta; reikėjo duot jam savo 
laiką iškalbėti, o ^paskui jau 
kritikuoti. Dabar gi žmogus 
įsižeidę uet iŠ svetainės išėjo. 
Draugai^ tokių dalykų vengia
te ; pratikiritos į>rfe rimtos kri
tikos. J* Sirižaupkas* 1

iuvč i h
uei zi.iiieiin.uo veiidvcj. į r ui

Bet už tai, draugai neturėjo į 
pykti.: . Juk tas žmogus pats 
save ;susikritikavo; pasirodė, 
kad jis nežino, jog Internacio
nalas yra viso pasaulio revo-

šimanškas 'nori būti kliūbo 
karalium, i -Kadangi: valdyba 
turėjo būti renkama minėtame 
susirinkime, ir Šimąnskas aiš
kiai matė, kad čia jis negaus 
daugumos balsų, tAi leido su
sirinkimą prie’ betvarkės, ir 
vėliau uždarė. Tai tikras bur
žuazinio politikieriaus skymas. 
Kitas susirinkimas . paskirtas 
tik už į>oros ‘dienų' ir mažam 
kambarėlyjė, taip,' kad šimans- 
kaš jaUčia’si ton galęšiąs pAsi- 
likti kliubo valdonu.; .

Kalbant apįe “Laisves” šė- 
yus,, Šiipanškį^i, ir .BencĮorąvi- 
čiai pąlėido bjauriusjpetus ant 
“Laisvės*’,1 kad buVUS korėS-

; J.1K. S. įondencij^’La’isvėj;”toulf^ W-

Aprokuojania,jkad pašau- panįjų> turinčiu, viso "5,200 
y kiekviepą' dieną miršta mylių gelžkelio,; priėjo .prie 

šimtas tūkstančių žmonių, ! barikruto .'ir pateko. į “rėsy- 
verių” rankas, ,užgimsta šimtas penkiasde-

Dainuos keturi chorai: Uk-'

tais metais ant $1,320,389;- 
000. Viso jų turtas* siekia 
$20.200,000,000.

Tos kapitalistų kompani- 
. biliorius dolerių surinko 

didžiumoj iš darbiftinkų;

Suvirš 8,000,000 /asmenų 
Jungtinėse Valstijose važi
nėja taksi automobiliais

Vyrų gyventojų skaičius 
pasauly smarkiau didėja, 
negu. moterų, ■ sako profeso
rius Sanford Winston. Ant

kasdieną ir sumoRą $2,000,- kiekvieno šimto gimusių; 
000. / ; !‘ t mergaičių ’ gimsta 105 ber-

. ........ ' mukai. ; ’
000.

1931
——■ ‘ mu

metais;'•Jungtinėse/ .

I Negrų Kvartetas, įvairūs daL 
l nų ir smuiko solo. Kalbės Bill 
Dunii. Tad, yięi lietuviai dar
bininkai, dalyvaukite’, o iš ko
lonijų, draugai, organizuotai 
atvažiuokitė. Iki Šiol iąbūi 
mažai lietuvių dalyvaudavo 
tarptautiniuose parengimuose. 
Tad bent Šį; kartą dalyvaukite 
Visi. ___ _____ _ .



, . , p kai mete ta organizacija iriant to, kad . . • • v™™-. 'įstojo į Vokietijos Komunis-

MiestasKp.

Raportą davė

YOUNGSTOWN, OHIO
Raportais '

9 d., čia
darbininkų ko viri gumą

NAUJAS, IŠRADIMAS

81

Nutarta pavest tą dalyką

u
karną rezoliuciją

sais, A. Gilman 62 b., J. Ski- čius ir ištrėmus svetimšali 
Pa™ 5S^.a,'aUTkac- 54 darbininką. ' l
b1’ 47 b Franci] o j eina gandai,

i

WIWI M.M.

Apskr. 
tai Ma

ra p ortas ; 
bedarbės 

gynimo 
judėjimo 

klausi-

Paryžius.
20. XI. 31 m.

ir atstovau- 
narių :

NEW MASSES 
. 63 W. 15th Street 

New York City

Valdyba:
Org. J. Kirtiklis,
Sekr. J. A. Dominicks, 
Ižd. A. Baklienė.

praktikoje. įvairių tautų lygy
bės klausimą. Iš abiejų dele
gatų susirinkę taipgi sužinos.

18
42

8
18
13’

>rįe konferen
cijos prezidiumo rinkimo.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad Apskr. pasirūpintų su-

priėmė su pagyrimu

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų i mėnesį 

pagal laipsnį

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos 

Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

į Lenkiją grąžinami. Čia ir 
gi melas. Lenkų Franci jo j 
priskaitoma apie pusę mi- 
jiono. Kad lenkus darbinih-

Išradėjas
F. LASECK 
(Laneričias)

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

le kokio, kas turi pinigų iš 
FraneD’os. ku«- ! „korius

Įvyks Nedėlioję
10 d. Sausio (Jan.), 1932

KUBIO SVETAINĖJE 
79 Jackson St., Newark, N. 

Durys atdaros 2-rą vai. po 
Vakarienė prasidės 6-tą v.

komiteto 
raportai;

ateivių 
lietuvių 
spaudos

šie draugai: Lideikienė

VAKARIENE
RENGIA L.D.S.A. 10 KUOPA

cijos, tai pilnai galimas da-,ką.
|lykas, bet lenkai kapitalis-l Kurie nesilaikė dai.bininkiš- 
tai, buožes pasiliks Franci- įr tuom yra skaitoma
joj kaip ir buvo. Juos jo- galutinai užbaigta su jais.
kia buržuazinė valdžia ne- A.L.D.L.D. 59-tos Kuopos

vietoj ilgų nesistemačių rapor- darę su Franeija. DabaY 
tų.' Tą dalyką delegatai už- yažiuokitė j Lenkiją, 'pava-1 
gyrė w vienbalsiai nutarė, garį padal7site; įtartis ir j 

vėl galėsite , grįžti.”' Turi, i

Berlyn.—Taip vadinamo 
Religinių Socialistų Susivie
nijimo 128 nariai darbinin-

Šalies

Šeštadienį, sausio 
iri bus masinis mitingas,-? vai.

• Ukrainų svetainėje,

ick, Leon Donnen, H. Rosen, 
Burck, Gellert, Gropper, 

Bard ir kitų

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

Jo kaina 15c kopija 
Prenumerata Metams $1.50

Puslapis, TrečiasPenktad. Sausio j 8, 19321

ANTRO APSKRIČIO 
KONFERENCIJOS 

PROTOKOLAS

i 84 kuopų, kurios perorgani
zuotos, delegatai buvo tiktai 
nuo tų narių skaičiaus, kiek 

. draugų eina su ALDLD Centro 
Komitetu, tai yra laikosi or
ganizacijos taisyklių.

Pasirodo, kad konferenciją 
apleido oportunistiniai delega
tai tiktai nuo dviejų kuopų, 
būtent 77-tos kp., Cliffside, N. 
J., kuri turi 28 narius, 4 dele
gatai, ir 138 kp., Maspeth, N. 
Y., kuri turi 17 narių, 3 de
legatai. Viso išbėgo 7 dele
gatai. Su jais, suprantama, iš-

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
2-ro Apskričio metinė konfe
rencija įvyko 27-tą dieną gruo
džio, 1931 m., Piliečių Kliubo 
svetainėj, 197 Avė. E, Bayon
ne, N.’ J. ’ ' !

Konfęręnęiįą atidarė Apsk. 
pirminipkąs Grigas 11-tą vai. 
ryto- u * ,

GHgąs' rioVėjo paskirt man- ėjo ir tie elementai, kurie bu
riatų komisiją, ‘bet suvažiavę vo pribuvę tiktai* triukšmą kel- 
rielegatąi reikalavo, kad būtų j ti.
renkama pačių delegatų. i Mandatų komisijos raportas

Pirm.'Grigas,‘šekr. Matulis, j priimtas ir eita p 
iždininkai Bhltaitis, nenorė
dami pildyt' delegatų reikala
vimo, patys 'apleido konferen-

Kada jie išėjo, tai Centro 
sekr. D. M. šolomskas vedė 
susirinkimą, duodamas pa
tiems delegatams išsirinkt. 
mandatu komisiją.

Į mandagų komisiją išrinkta • 
šie draugai: J. Siurbis, J. Ber
notą, B. Makutėnienė.

Kol komisija tvarkė manda
tus, buvo pakviesta keli drau
gai pasakyti po trumpą pra- 
kalbėlę.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja delegatai 
nuo sekamų kuopų 
ja sekamą skaičių

Nutarta parinkti aųkų Lie
tuvos, politiniams ; kaliniams. 
Draugai delegatai sumetė 
$17.03. Draugai delegatai at
sistojo vienai minutei pager
bimui 4 draugų, kuriuos nu
žudė Lietuvos fašistų valdžia. 
Iš ateivių gynimo darbuotės 
davė raportą draugė Petkie
nė. Nusiskundė, kad lietuviai 
darbininkai silpnai darbuojasi 
toj linkmėj. Raportą delega
tai priėmė vienbalsiai, prisiža
dėdami geriau darbuotis kaip 
visuose kituose dalykuose, taip 
ir ateivių gynimo darbuotėj.

Buvo pakeltas klausimas 
link spaudos, ypatingai dien
raščio “Laisvės.”!Vienas drau
gas išsireiškė, kad perdaug 

"įrašomą apie sklokininkus, bet 
visi kiti delegatai išsireiškė, 
kad da1 permažai if peršvel- 
niai apie juos rašoma. !

Įnešta, kad į dienraščio 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mą būtų nuo 2-ro Apskr. pa
siųstas vienas delegatas su 

■ Apskr. šėru. Kandidatai bu-

17 • • [ p •• »• I7»i . v T\ * 1 • • • I ' I Organas “Laisvė užima Knaš rrancij®! ir.Kitataučiu Darbininkų poziciją tuom kad ve.
° J c , £ Ida nuolatinius ginčus su Pru-’ Iclvnmimoe iseika, kuriais laikraštyje už-

J i IMI ullllllldb jima vietą ir tuomi daro laik
raštį nuobodų skaitytojams, o

i , i . • j ; : ' sykiu ir garsina patį Prūsei-

Kiek Dele- | 
Narių 

132 
56 
17 
19 
42 
58 
28 
56 
32 
12 
20 
16 

t ; 28
CM 21

1—Brooklyn, N. Y.
5—Newark, N. J.

16—Jersey City, N. J.
23— -Bronx, N. Y.
24— Brooklyn, N. Y.
54— Elizabeth, N. J.
55— Brooklyn, N. Y.
72-b-Great Neck, N. Y.
84—Paterson, N. J.

11U-E. Whitė -Plains, N.Y.
136—Harrison, N. * J.
147—Brooklyn, N. Y. ‘ 
165-*-Linden/ N. J. 

-172-fr-lYohkeirs, N-
185-r-Richnįopd Hill, N. 37 
20ą-.Hil!Šide, N.; J. r 
212—‘-Bayonne, N, J.
221—Ęloomfield, N. J. 
231—Huntington, N, Y. 
235-^Freehold, N. J.

Viso delegatų buvo
20 kuopų.' Nuo ALDLD 23 ir

Konferencijos pirmininku iš- "
rinktas- P? Beeis, pagelb. A. įLTarbių.T-PelZckas“fr 
G.lmanas,. sekr. K. Nec.uns- Kuncevičius. MUrinkta S. Pe- 
kas. ,| leckas.

Rezoliucijų komisija: D. M.
Šolomskas, M. Duobinis ir Sa
snauskienė.

Praeitos konferencijos pro- 
•tokolas nęskaitytas todėl, kad 
apskr. sekr. Matulis pabėgda
mas iš konferencijos išsinešė 
ir protokolų knygą.

Dienotvarkis buvo priimtas 
sekančio turinio: A.L.D.L.D. 
Centro 
kuopų 
klausimas; 
klausimas;

I klausimas;
imas; neužbaigti reikalai; nau-

Katu I T sumanymai ir Apskričio val- 
j^jdybos rinkimas.

6
3 Centro sekr. D. M. šolomskas
3 ' iš abelno organizacijos stovio,
5 ypatingai apie tas kuopas pla-
7. čiau pabrėždamas, kurias sklo-
4 I kos vadukai bandė atskelt nuo

I Centro. Raportas priimtas
9 Į vienbalsiai.z I4

t 3 
4 
4 
2 
2 
6.' jam.ų kuopų nariai'stovi su
2 ' Kompartijos linija. Apdisku-
į I savus nekuriuos dalykus, ra-

| portas tapo priimtas vienbal- 
nuo * šiai.

2-ro Apskr. finansų sekr. 
drg.' Lideikienė išdavė finan
sinę atskaitą. Pasirodė iš at-1 naujai valdybai, kad ji sulig 
skaitos, kad apskr. ižde yra [savo nuožiūros kokiu nors bū- 
$46.77, kurie dalinasi sekan-j du atgautų 2-ram Apskričiui 
Čiai: pas ižd. Baltaitį yra i priklausomą turtą.
$36.91, o pas J. Siurbį $9.86, 
bet J. Siurbis ant vietos paaiš
kino, kad tuos $9.86 perdavęs 
A. Matuliui, buvusiam apskr. 
sekretoriui.

Drg. Lideikienė raportavo 
ir iš abelno 2-ro Apskr. vei
kimo, nupeikdama kitus apsk.! ,
komiteto narius už neveiklu-1 r,elkalav11^ lsP>'dyt, 
mą. J 
liui, Grigui ir Baltaičiui.

Davė raportą delegatai iš 
.kuopų, kurias jie atstovavo, 
pranešdami apie savo kuopų 
veikimą .ir .abelną jų stovį. De
legatų raportai .buvo pagirti
ni tųomi, kad' jųjų atslovau-

Centro knygų peržiūrėjimo 
komisijos narys J. Valatka at
siuntė raštišką raportą, nes 
ypatiškai negalėjo pribūti. 
Laiške liudija, kad A.L.D.L.D; 
Centro knygos pirmo pusmečio 
buvo peržiūrėtos ir atrasta 
tvarkoj. Raportas priimtas 
vienbalsiai. Antro pusmečio 
Centro knygų peržiūrėjimo ko- 
misijon išrinkta šie draugai: 
P. Beeis, B. Makutėnienė ir M. 
Duobinis.

Neužbaigtuose reik aluose 
kalbėjo draugė Lideikienė, 
paaiškindama, kad nėra pro- 

jtokolų knygos, tai sunku iš at
minties kas nors ir pasakyt, 
kas dar nepadaryta, o turėjo 
būt padaryta. Būtų buvę daug 
daugiau nuveikta, jei nebūtų 
buvę pas išbėgusius iš konfe- 
.rencijos komiteto narius opor
tunizmo ir tarnavimas kitai 
pusei, t. y. sklokai.

Taipgi ir kiti delegatai išsi-

P.

joj kaip ir buvo. < 
kia buržuazinė valdžia ne
ikęs iš Francijos.

Tai taip atsimoka Franci-i 
jos kapitalistai kitatau-j 

■ čiams darbininkams už sun-1 
kius darbus. Kitataučių: 
.darbininkų Francijoj pri-1 
skaitoma apie lį miliono. 
Jiems gręsia ištrėmimas, 
nežiūrint nė t 
minėti darbininkai gyveno 
ilgus metus Francijoj ir pi
giai dirbdami sukrovė kapi-1 
talus Francijos ( kapitalis
tams. ...

Kapitalistai gudrūs, kada

Francija irgi pradeda per
gyventi pasaulinio krizio at
balsius. Nesenai Brazilijos 
fašistų spaudoj buvo rašo
ma apie krizį Francijoj ir 
tarp kitko buvo abejojan
čiai pažymėta, kad Franci
joj yra priskaitoma 600,0OO 
bedarbių. Dabar šia žinia 
neprisieina abejoti ir gali
ma pianai Tvirtinti, kad be
darbių gal ir daugiau yra 
kaįp šis išvardintas, skai
čius, . . ' ' ’ i '

Tokiame nedideliame mie
ste, kaip-Havre priskaitoma 
30-40 tūkst. bedarbių. (Jū
rininku ir uosto darbininku 
skaito 20 tūkst. bedarbių).

Dabartiniu metu eina ma- ištiko krizis ir darbininką 
siniai darbininkų liuosavi- reikia šelpti, kad badu ne- 
mai iš pramones įmonių i numirtų sunkioje valando- 
ir darbininkų uždarbio nu- je, tai buržujai be pasigai- 
kapojimas. Le Havre ir 
Paryžiuj fabrikuose suma
žino darbininkam atlygini
mą 25 nuoš. bendrai. Kai- 
kuriuose fabrikų skyriuose) 
numušė net iki 50 nuoš. Su
prantama. ne kitaip dedasi 
dalykai ir kitų ' Francijos 
miestų pramonėj.

Bedarbių Francijoj nesi
mato del to, kad jie yra ne
registruojami darbo biržų, 
kaip Vokietijoj, Anglijoj... 
Čia darbininkai bedarbiai 
dar jokios apdraudos netu-1 
ri išsikovoję.

Del diena iš dienos didė
jančios bedarbės ima Fran- Masinis Mitingas su 
cijos ‘imperialistų valdžią Delegatu/Sugrįžusių 
baimė! Buržuazija, kad su-1 įaipgi ir kili aeiegatai issi- ., . .. . .

reiškė tą patį, kad per netin- Silpninti Francijoj gimusiu 
darbiųinkų ko viri gumą r. 
pastatyti Fhariciios'darbi- vakare, 
ninkus prieš1 1 kitataučius; J25 i.w- Rayen Ave. Drg. Abe 
darbininkus, varo., smarkią ; papasakog sav0 įspūdžius ir 
agitacija prieš kitataučius ; patyrimus, kurių gavo Sovietų 
darbininkus.
kad būtu, visi 
darbininkai liuošūoiami iš 
fabriku ir žemės ūkio dar

ybų ir tremiami iš Francijos 
ribų.

lojimo taip daro, kad nuo 
badaujančių darbininkų kuo 
greičiausia atsikračius.

Svetimšaliai darbininkai 
Francijoj gali išsigelbėti 
nuo ištrėmimo ir priversti 
kapitalistų valdžią bedar
bius šelpti, tik stojant ko
von kartu su Francijos dar
bininkais po vadovavimu 
Francijos Kom. Partijos.

Pundas.

kamus apskr. valdybos narius 
Apskr. negalėjo daug ką' nu
veikti. 1

■ 1 •1 ’11 ’ t ' >į 1 ( .' i ' i :Įnęšta, kad būtų dedamos 
pastangos atgavimui iždo ir 
kitų daiktų, priklausančių 2 
Apskr. nuo buvusios 
valdybos narių, kaip 
tūlio ir Baltaičio.

Reikalauia.1 Respublikoj.
kitataučiai Į Abe Lewis, negras buvo pa

siųstas nuo tūkstančių vietinių 
| plieno darbininkų į Sovietus;
: o Tallentire ten keliavo, kaipo 
nacionalis delegatas.

Lewis raportuos ypač apie 
Jau to nasęl^.ųiės matyti, tai, kaip Sovietai išsprendžia 

Kitataučiai darbininkai iš ' ” .......... ...
fabriku masiniai liuosuoja-

' .. • gttuų SUiSlllUJtvę bciipįįl ūUiinvo,

r___ „„ mi ir daugiau nebepriima-1 kajp Sovietai prašalino bedar-
rengt drg. Mizarai prakalbų! m i. Paliu osuoti, atsidūrę bę, kaip jie didžiu greitumu 
maršrutą. Centr. sekr. D. M. į smukiose sąlygose ir nusto- j budavoja pramonę ir gerina 
šolomskas paaiškino kad jis, ‘ į bo .........................- ’ -
kaipo Ceiįtro komiteto narys, .
stengsis kaip galint Apskr. — ----- •

, jei tik įvažiuoja iš 
Daugiausia kliuvo Mato- draugas Mizara išgalės, nes, ris neturi.

- - sako, kad draugas Mizara dar
legatai raportą draugės Lidei- 

i kienės t ___ A
| vienbalsiai, pasmerkdami Ma
tulį, Grigą, Baltaitį. 

Drg. M. Duobinis ir P. Pet
kienė išdavė raportą iš įvyku
sios operetės “Kova už Idė
jas,” kurią suvaidino Sietyno 
Choras iš Newiarko, N. J., spa
lių mėnesį, 1931 m., Ukrainų 
svetainėj, Brooklyn, N. Y. 

Iš raportų' pasirodė, 'kad
Matulio-Grigo vadovybė buvo j į0- sutaupintų kitiems tarfmas, kad jūs nesate sutarčių pį- 
netikus, per tai Apskr. turėjo 
nuostolių apie 14 dol. •

Visa pusiškai > išdiskusavūs 
'draugų raportą, delegatai pri
rėmė su pasmerkimu Matulio- 

' Grigo vadovybę.
72-ros kuopos narys iš Great 

Neck,. N. Y., drg. D. Kasmauc- 
kas, prisiuntė konferencijai 
pasveikinimą su $1.00 auka. 

■ Draugai pasveikinimą priėmė 
su aplodismentais.

Rezoliuciją A.L.D.L.D. ir 
Komunistų Partijos santikių I

i darbininkams būklę.
! Į mitingą visus kviečia So- 
j vietų Sąjungos Draugų orga- 
| 1J1Z.CILV1 ILlS

. laukia ištrėmimo M. Been.
' . ..

Dab?’" nėr. Paryžiaus sto- [Rezoliucija Prieš Perdaug
H yra iSsnmčiajni kas diena; apje Oportunistu 

Iii Inmlrii rl n i Ln • v 11 *. ‘

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABOR1U8-UNDERTAKER 

libalkuMuuja ir laidoja nuaiiroaius I 
ri tokių kapinių. Norl;.tl»Jf gerMDlo 
tarnavimo ir ui žemų kainą nuliūdima 
valandoje taukiu* pa« mane. Pea 
galite gauti lotu* ant vltokių kapinių two 
rorlantlot* vietose ir ui tema kaip*. —

1023 Mt Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

> , Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija ,

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

ROOM 102

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

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

iš daugelio kolonijų laišku 
gaudavau prašymų, kad kaip ,
greit Mizara sugrįš, kad atlan- j virš 100 lenku darbininku, j zv J . ..
kytų jųjų kolonijas. [Ir iki Nauin Metu tokiu bū-! vJJOZE!J<į

Drg E Jcskevičiūtė inešė i elu mano išsiųsti 10 tūks-! Amerikos Lietuvių Darbi- urg. is. jcsKexiciuie jnese, i ............................. ... _ ninku Literatūros Draugijos
TV . • v. . • . . . ’ 59-ta kuopa savo mėnesiniame
Issiunciamiems darbimn- susirinkime gruodžio 20 d., 

■Sako Fran-; 1931. m., po num. 930 Lane ■ 
nu.v.unes, ani kui.u ovp,, j. valdininkai. «Meg ius!St.. Akrone, Ohio, priėmė se- delegatai galėtų suzylnet ra- '-‘jyp vvuuuminai._ mra k-im-i re/olinHia •• 
pertus paeiliui. Tas daug lai- nelaikome Francijoj del to, kanią lezoiiuciją..

jlr iki Nauin Motu tokiu bū- į 
j di\ mano išsiųsti [ ,

kad sekančią konferenciją šau- ■ tančiu darbininku i Lenkiia, 
kiant būtų pasiųsta kuopų se-!
kretor tam tikros rubrikuotos i kamš meluoja’, 
korčiukės, ant kurių kuopų , -- - -- - -
delegatai galėtų suzytnėt ra-

kad tas būtų vykdoma.
Pakeltaę klausimas,. kur se

kančią konferenciją laikyt. 
Buvo įnešta, kad Cliffside, N. 
J. Pataisymas, kad '’Lindene, 
N. J., toj pačioj dienoj, kada 
bus Apskr. piknikas. Balsuo
jant beveik visi balsavo už pa
taisymą, t. y. už Linden, N. J.

sarį padarysite; sutartis ir j 
ttSI nrn 1 Pi oi 4-n rw? TUl'f |
supranti išvyzuoti darbinin
kai iš Francijos, kad jie ne
greit grįš į Franciją, kaip 
valdininkai sako, bet tada, 
kada* Franc, imperialistams 
bus reikalinga vėl pigi ir

MENININKŲ ŽURNALAS
Lapkričio Laidos 

NEW MASSES Jau Gatavas

Tai specialis leidinys apie 
Sovietų Sąjungą «

Daug straipsnių yra žymių 
rašytojų, kaip tai:

Užrakinkite Atidarytus Langus!
Mano nauju iiradimu užrakintą atdarq langę 
niekaa negali atida
ryti nei ii lanko, nei 
iš vidaus, ir vejap 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

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

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

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetinių, • bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra huksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinapia kaina.

■ Parsiduoda po tuziną ir daugiau -vieniems 
namams. Galima daug parduoti po. namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigu? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langa, ir kad niekas per j| 
.negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Stfmi- 
nėjimui., kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

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

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

Telephone, Mitchell 2-2554

Window Lxm-.Ic

P. Pakalniškis
“ r .y * ■ ■' ————-

Puikus programas laike 
vakarienes

Piano ąolo duos A. Tamiūtė klausimu skaitė D. M. šoloms- 
Dainuos solus P. Pakalniškis, į kas. Tapo priimta vienbalsiai 
baritonas iš Brooklyn, N. Y. Į jokių pataisymų, t. y., taip, 
Dainuos duetus W. Skeistaitis 
ir F. Vitkauskutis, Taipgi dai
nuos ir Sietyno Vyry Choras

Kviečiame skaitlingai susi
rinkti, pasiklausyti puikios 
programos, skaniai pasivalgyti 
ir.po fam pasilinksminti.

Nuoširdžiai kviečia
a '>’4 ’ f ' • ■ J • Rengėjos. ■

v. y. uz" N. J. j L ■ rf l I Joshua Kunitz, Louis Lozow-2 Apskr. valdybon išrinkti darbo jėga. Dabai :_i_ i — u
79 krizis. ir kapitalistai daro 

balsais, ’J. Janušonis'79 bal- taip, kad greičiau atsikra-

kaip buvo parašyta. Antrą re
zoliuciją skaitė D. M. šoloms- 
kas dabartinio momento ir 
mūsų uždavinių reikalu. Ap- 
diskusuota plačiai ir priimta 
vienbalsiai.

Rezoliuciją už rėmimą Lie
tuvos darbininkų judėjimo 
skaitė d. Sasnauskienė.Vien
balsiai tapo priimta su mažu 
pataisymu.

bis 47 b. -„T ’ • Ti/r t v
Alternatais išrinkta dd. A. Kad p,O Naujų Metų bus VI- 

Petkus, gavęs 46 balsus, ir si lenkai iš Francijos atgal 
Depsas—38 bal. Konferenci
ja užsidarė 5-tą vai. vakare.

Konferencijos pirmininkas
P. Beeis

, K. Načiunskas-
Sekr. kus gali, išvyzuęti - iš i Fran-l

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir i kitus miestus, r 
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti - į jūsų ___ . .
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųsldte ir pinigus. į

Rąžykite: Bl Ten Eyck SU Brooklyn, N. Y.

Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri- 
pribūti. i jūsų namus ir parodyti visą



i

I

Puslapis Ketvirtas

A. S. Nmvikov-Priboj (

Springfield ir Orange Ayes. Pra
džia 8-tą vąl. vakare. Visi lietuviai 5 
darbininkai ‘ dalyvaukite ir parodykit 
savoSUBMAR1NAI Vertė D. M. šolomskas

SCHENECTADY, N. Y
! (

General 'Electric Kompanija
* *1 TJ’’ ' • A. 1

solidarumą.

t

PenUadjSausjo 8, 193^, j
....gr

.YONKERS, N. Y.
.A.LqD.L.D. 17^-ros kuopos i 
irias'bus sektrįadienį, 10 saui 

prastoj vietoj, iO-tą vai. ryte. 
nariai ateikit, turėsime išrinkti kuo
pos valdybą. Yra ir 
reikalų aptarti, tat visi 
nes po susirinkimui važiuosime 
White Plains draugų parengimą.

Ig. Kartonas.

. ’ T ‘ j PHiLADĘLPHlA, P A.',
e.. Visi Rusų Name, 995 N. 5th St., o-tą vai. 
cti kuo- vakare. Bus išduotas metinis ra- 

r taip svą’rbių ( bortaą ii 'rteįikama naujos valdybos, 
isi būkit laiku, Viši ■ nariai -dalyvaukit.

Rengėjai.
(6-7)2 Kapoja Algas

Didėjant ekonominių! kri
zini, i didėja . kapitalistų puoli
mas.iant darbininkų.

Gėneral Electric kompanija 
pradėjo negirdėtą algų kapo
jimą ir abelnai visų darbininkų 
pirmenybių naikinimą,. . Buvo 
pranešta spaudoj, kad kompa
nija kapos algas, i bet niekas 
nežinojo, kokį nuošimtį kam 
kirs.

Dabar eina ąlgų kapojimas 
visais galais. Kompanija in
formavo savo-unijos atstovus, 
kad tai bus;algą “pertvarky
mas/’ ir tas “pertvarkymas” 
vieniems / darbininkams nuka- 
poja algas ant -10 nuošimčių,

U

• Sekr. S. Leščius.
(5-6)

PHILADELPHIA, ęĄ.
T. I). A. Aukų Rinkėjams

i Apie 9 draugai ir draugės“ pasiėmė
i aukų rinkimo dėžutes ir pasižadėjo

L- , Visi aukų rinkėjai,

EASTON, PA.
Nedėlioję, 10 d. .sausio, jvyks A. 

L.D.L.D. 13-tos kuopos susirinkimas, 
Easton, Baking Co. svetainėje, 34 
N. 7th St., 3-čią vai. po pietų, 
nariai, dalyvaukite, bus _daug svar
bių reikalų svarstoma.
žaros prakalbos tapo atidėtos ant to
liau.

i

jų* kaulų graužimu,—ryja ir ėda viens kitą.
—O tu?—klausiu jo.
—Ir aš,—piktai atsako Zobov,—todėl, 

kad ir aš gyvenu šiame griešname pasau
lyje. Ir man, kaip ir kiekvienai kitai vie
nutei, nėra išimties. Jeigu būtų galima 
persikelti kur nors ant kitos planetos, tą 
su mielu noru padaryčiau.

Prieš mus ant laivo denio šoka jūreiviai 
. Zobov žiūri į 

juos ir nepatenkintai suraukia kaktą. Pas-

(Tąsa)
Tokia maloni naktis, kad ir kalbėti ne- 

Isinori, tylu, gražu. Stuksi motorai, laivas 
'plaukia pirmyn. Taip, “Murena” neturi 
jokių žiburių, tamsi, plaukia virš jūrų 
bangų, kaip pabauginta žuvis. Abiejose 
pusėse putoja vanduo.

Kvėpuoju jūrų orą, o iš galvos negali iš-1 
eiti Paulina. Jos pasiilgimas, lygiai kaip I 
vėžių replėmis, spaudžia man krūtinę. . _ .. ..
Kad užmiršti, žiūriu į dangų. Kaip tyčia, Prie ai moniį<os muzikos.

Km* gintie kui nuleidžia galvą ir tęsia:
—Oi, kiek daug dar pas žmones kvailu

mo !
----- Na, kame gi ?. .. . ., ,, . •
—Na, pažiūrėk, kad ir į Mazūriną.
Mazurinas tai vienas, iš mūsų laivo.val-

Jis stovi netolimai nuo mūsų, ap-

jis papuoštas daugybe žvaigždžių ir dar 
žvaigždžių! .štai ir mėnulis. Ys::: (
kilnai ant jo, apie kuriuos kalbėjo Zobo- į 
vas? Ir rodosi, kad tai ne mėnulis, o tik
tai sidabrinis nagas... Ir vėl mintys, kaip 
paukščiai) ’Skrenda ten ant krašto... Taip ( 
išsėdėjau iki ryto, kol mes įplaukėme į sa-1 
yo prieplauką. j dytojų.
i •

;. Atėjau pas Pauliną tiesiai į jos kamba
rius. Radau ją namie, dideliame kambary
je; ji mieravo kokius tai drabužius.

—Sveika, Paulina!
—O, sugrįžai...
Nenoromis ji paduoda man ranką ir tę

sia savo darbą.
—Kas tau, mylimoji? Sergi ar ką?

kitiems ant 20 nuošimčių 
kai kuriems daugiau.

Komunistą Grupes 
Laikraštukas

Gruodžio 31 d., kada masės 
: sirengęs naujais drabužiais, ir nežino, kur darbininkų ryte ėjo' į; darbą, 
prisisegti prie krūtinės atsižymėjimb kry- i pasklido tarp darbininku šešių 

puslapių mimeografuotaš laik
raštukas. Tai buvo dienos 

(sensacija tarp darbininkų. 
Darbininkai gaudė laikraštu
ką. Dirbtuvėse visi skaitė, ne
šiojosi vienas pas kitą. Tai 
buvo pirmas General Electric 
Kompanijos darbininkams iš
leistas komunistų grupės laik
raštukas. Buvo svarbiu mo- 

—Na, nešioji dar tą, kurį tau davė laike | mentu išleistas ir tinkamai pa- 
krikšto? * (skleistas. Matyti, kompanija
' —Nešioju, na, tai kas? ' šnil>u® fat:vSs. s,au’

—’taip. Reiškia, pas tave ant krutinės. suimtriJr apkaltinti -vai_ 
iyra du Kryžiai, ant vieno pasakiškas Kris- (katystėį.” 
i tus nukryžiavotas, o ant kito atvaizdas ? Abelnai darbininkų 
• “Jurgio pergalėtojo.” Tai pasakyk man, i bloga. Kurie neturi 
kam tu nešioji pirmą ir antrą kryžių? j tie skursta, vargsta.

—Žioplas tu, ir daugiau nieko,—numetė 11
Mazurinas ir nuėjo.

—Tai ir sugalvoja,—gėrisi vienas iš jū- 
[ reivių Zobovo pasielgimu,—išeina, kad vie- 
i ną kryžių duoda, kad' nežudyti žmonių, o 
kitą už žmonių žudymą.

—O ką gi tu pasakysi apie tai?—kreipė-

prisisegti prie krūtines atsižymėjimb

,—Jokio kvailumo aš čia nematau.
—Na, tuojaus persitikrinsi.
Jis pasišaukia Mazūriną ir klausia
—Tu turi dar vieną kryžių, apart šio,

jo:

j Mazurinas, nesuprasdamas jo klausimo, 
| išverčia akis.—Kaip gi tai, kuom?

—Širdies liga.
—O tai kas gi per liga?
Į mane jinai nepasitenkinančiai pažiūrė

jo, ir gana aštriai paklausė:
—Geriau pasakyk man, kaip gyvena ta-’ 

vo brangioji pati?
—Kokia gi mano pati?—surikau nesavu! 

balsu.
—Nagi ,tokia, kokios yra pas kiekvieną; 

vedusį vyrą.
—O kas gi tau tai primelavo?
—Žinių yra pilnas pasaulis.
Jos balsas sausas, kaip rudens vėjas. Su-; 

pratau tik vieną, kad tarp mūsų viskas 
baigta. Laimė nusirito į juodą duobę. Kas ■ gj į Zobov 
ją iškasė? Pilna galva minčių, bet atsaky
mo negaliu rasti. , Zobovo mintis ir išvados apie garbės kry

Ant komodės stovėjo^ laikrodis. Ant;^epus neduoda man ramumo, viena po ki-’( 
grindų išmėtyta audeklo šmoteliai, ant sta-Uaį skverbiasi į mano smegenis. , 
lo stovi siuvama mašina. Ir štai kitoje pu-! * * * • ,
sėje prie sienos stovi jūreivis, kurio nega-i Kaip garvežys arba sujudusios Baltijos 
liu pažinti. Akyse pradėjo mirgėti. Per-“ jūru bangos, aš vedu atakas ant Paulinos, 
vedu jas ant Paulinos; ji nusigando. Velvet ji rodo nenugalimą priešingumą... 
žiūriu į jūreivį ir tiktai dabar matau, kadi _q p0 į0 kas bus?
tai mano'atvaizdas dideliame veidrodyje, i w Kada ji stato šį klausima, tas daro man 

' —Lik sveika, Paulina, ant visados! i nesmagumo.
—Palauk, sugrįžk! — pasigirdo balsas,i —Kas gi paskui gali būti? Gyvenimas 

kada jau buvau tarpduryje. Paklausiau, parodys tolimesnį kelią.
Ant mano krūtinės krinta jos tamsiai gel-į —O jeigu atsitiks?—ir gėda prisipildo j 
toni plaukai. Nusiskundimas, vienatvės jos vaidas. i
neramumas išsiveržia kartu su ašaromis. | —Abu džiaugsimės, sulaukę naujo žmo- 
Man visada skaudu žiūrėti į moters aša-įgaus...
ras-; jose yra kas tai bespėkio, kūdikiško.! —Taip, gerai tu dainuoji, gerai, bet tarį 
Aš įtikinėju, raminu, bučiuoju mielą veidą, i tik kalba. Na, jau geriau ir mes taip gy- Į 
nuo ašarų sūrų, kaip jūra. i venkime, kaip gyvena visi geri žmonės, tik i

Ilgai ji verkė. Pasidarė tylu. Ir vėl; po vestuvių. !
džiaugsmas ir santaika. Prieš mane, kaip
du laivų apsaugotoji! žibintai—mėlynos Ii ir didžiausi niekšai, 
akys. Jose kvietimas—gamtos ir džiaugs-! Ji norėjo ką tai sakyti, bet aš pertrau-į 
mo saulė. kiau jos kalbą ir tęsiu savo:

* * * i —nori, Paulina, aš vandens narūnų;
Per visą dieną lyja lietus ir todėl niekur! kepures atnešiu, nušveisiu jas jūrų žvyru I 

neina jūreiviai. Per ištisą dieną ant “Mu- j —tai geriau blizgės, kaip vestuvių vaini-;

zika. Aš gana prisiskaičiau patriotinių 
žinių apie karą ir jau perduodu laikraštį 
Zobovui.
..—Gal nori pažiūrėti į jį?
|—Kam?
\—Apie karą daug rašo.
Į—Nį, ačiū. Apie tą pasaulio skerdynę 

aš pasiskaitysiu vėliau, kada protingi žmo
nes ją aprašys, o šių pelų nenoriu.

padėtis 
darbo, 
Kurie 

tiems irgi darosi vis 
blogesnės ir blogesnės sąly
gos. Už tai darbininkams rei
kalinga stoti į kovą prieš iš
naudotojus Komunistų Partijos 
vadovybėj. Darbininkai, or- 

i ganizuokimės ir stokime į ko- 
j vą už geresnį gyvenimą.
( Vietinis.

Man nebeliko nieko sakyti, as nutylėjau. f KAIN0S KYLA,- O ALGOS 
! VIS- mažėja

JONIŠKIS'.j—Su pastaty
mu cukraus 'fabriko Mari- 
jaūipolėj Jpks mus tuoj pa
brango cukrus. Mat įvedė 
didesnius muitus užsienio 
cukrui. Pabrango ir rugiai. 
Vasarą galima buvo nusi-

kričio mėn., jau be 16 nenu- 
I pirksi*. Už. kilogramą laši
nių seniau mokėjo 2 lit. 50 

I centų, dabar moka 4 litus. 
| B.—Abu džiaugsimės, sulaukę naujo zmo- ,_  ■

—Kam “geri žmonės”? Juk apsivest ga-f

viešpatauja jūreivių kalbos ir mu-ikai; užsimausime jas ant galvų ir važiuo- i 
sime valčia paplaukioti. Ne tris, bet 301 
kartų galėsime apiplaukti apie kreidos kal
ną. O jūrų vėjas mums vietoje kunigo pa
dainuos: “Simas ir Paulina atsiskiria nuo 
savo gimdytojų ir tvirtais meilės ryšiais 
prisiriša viens prie kito, kad iš jūsų dvie
jų kūnų pataptų vienas

Visi

Draugo Mi-

Jos nedėliojo neįvyks.
Valdyba.

(6-7)

MONTELLO, MASS.

CLEVELAND, OHIO
• Svarbios Diskusijos

Sekmadienį, 10 sausio, Liet. Darb..—,7;.....
svetainėj, 920 E. 79th St., įvyks parinkti aukų. Visi aukų rinkėjai, 
svarbios diskusijos temoj “Komunis-, malonėkit sugrąžinti dėžutes su au
tu Partija ir jos rolė klasių kovoj.” i komis pas Ramanauskus, 706 N. 5th 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. ’ Visi I St. Jei kurib > manote dar daugiau 
“Laisvės”, skaitytojai patys ateikit ir , parinkti,- tai dėžutes pdsila&ykrt iki 
pažįstamus atsiveskit, nes bus dis- - sekančiam,

P* IVM4-6)

a pan x^anianauonuo, «w *3. wu 

Jei kurife1 manote dar daugiau

PRAMCSEMAf

L.D.S.A. 22 ir A.L.D.L.D. 6 kuopos j
rengia arbatos vakarienę ir koncertą | JlarbinJinku klausimus*^ ir iu klasės 1 
sekmadienį, 10 sausio, Liet. T. Namo ™apatinėj svetainėj. Pėdžia 6:30 vai. ' V.'Zį organizaciją - Komunistų I 
vakare. Kviečiamo’ visus, be skirtu- , ‘ -- - — - - --
mo pažiūrų, ypač tėvus su vaikais ir i 
jaunimą atsilankyti. Bus kalbėtoja Į 
d. S. Sheeve i§ Bostono, kuri kalbės 
jaunuolių^ -klapsimu. Įranga dykai!

Komitetas.

Lietuvių Kom frakcija.
(5-6) M fUI IUI M IW W» M RA M M M

LAWRENCE, MASS.

CLEVELAND, OHIO ’ • i , ' DAILY WORKERIO ’ !
iA.L.D.LJ). 22-ra kuopa rengia,pa- 

(4-bp ■ silinksminimo vakarą sekmadienį, 10 
; sausio, Liet. Darbininkų ’ svetainei, 
į 920 E. 79|th St. Pradžia 6:30 /ai. 
' vakare. . Kviečiame visus atsilankyt, i

A.L.D.L.D. 37-tos kuopos susirin- ' Pirmadiėnio vakare, 11 d. sausio, 
kimąs bus sękmadjenį, 10 .sausio, L. I bus C. L. P. Draugijų Sąrišio susi; 
U. Kliube, 41 Berkeley St.,' paprastu ? rinkimas, Liet. Darb. svetainėj., Visi 
laiku. Visi nariai ateikit, lies yra ! delegatai dalyvaukit. Kadangi hera

Astuonių Metu Sukaktuvių
Ap vaikščiojimas >>*•«' i

SU KONCERTO-'> <!
Įvyks Sukatoje 1

i c* i w• vinį d 1 d vvl JtYiv, iikzO y J- d l k i Vy i v. d vai \id i j v d uni v» jlkc* uaii£^ i 4 * d 9

labai svarbių reilfąlų (aptarti. Buvu-į- priduota naujų delegatų adresai, tat 9 (i. ShUSIO (January) 1932 
ro Lii/xv\/xr. t t*~» 1 zJ r ’k r* r-» 4- vx o X1 r- i 4- r-vsArtinl, T\ n Irirl n 1 MAknd OU1 Ylf t n A1Q • \ J i fl'JGIRARD. MANOR SVETAjįN.

• xx. I « W V y (J ’ • 1 'A l f ’.

si kuopos valdyba, atneškit knygas, ’; speciali pakvietimai nebus siųntinėja- 
nes nauj'a valdyba užims vietą.
siveskit ir naujų* narių. ?"
pos valdyba:, org. J. .Šleiyis, 80 Sun- ( A.L.D.L.D. 22-ros kuopos susirinkL 
set Ave., Methuen, finansų sekr. S.
Penkauskas, Sta. 12, Box 381, Law
rence, prot.: sekr. V. Kralikauskas, 
Sta. 12, Box 508, Lawrence, Iždinin
kas V. Zulziene, 44 Walnut St., 
Lawrence, knygius J. čiulada, 209 
Howe St., Methuen.

šeštadienį, 9 sausio, bus didelis 
koncertas, Rusų svetainėj, 287 Erv- 
ing Avė. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Pelnas skiriamas vedimui bylos 
laike streiko areštuotų draugų. Da
lyvaus ir L. Choras, bus geru artistų. 
Visi lietuviai darbininkai dalyvaukit.

V. K.
(5-6)

PH ILADELPHIA P A.
A.Ž.V. Draugijėlės susirinkimas 

bus sekmadienį, 10 sausio, Rusų Na
mo, 995 N. 5th St., 11-tą vai. ryte. 
Visi nariai dalyvaukit.

Komisija.
(5-6)

At-.j mi.
Nauja kuo- j Antradienį, 12 saušib, bus metinįs

mas Liet. Darb. svetainėj, 8:tą vai. ' 
vakare. > Bus išduoti metiniai rapoi’- j 

ir svarstoma kiti svarbūs reika- 
Visi nariai, ateikit ir užsimokė- 

mokesčius.
A. P. Baltrušaitis.

tai 
lai. 
kit

GREAT NECK, N. 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
kai turi užsilaikyti. Taipgi kalbės 
E. N. Jeskevičiūtė, L.D.S. centro se
kretorė. Ji aiškins svarbą minėtos 
organizacijos ir kodėl darbininkai tu
ri stoti j L.D.S. Visi vietos ir apie- 
linkes lietuviai darbininkai dalyvau
ki! šiose prakalbose. Įžanga dykai!

Rengėjai. *
(4-6)

911 West Girard Avenue 
Philadelphia, Pa.

W. W. WEINSTONE
Dalyvaus keturi chorai: Lie

tuvių, Rusų, Ukrąįnų ir Žydų. 
Taipgi bus John Reed Kliubo 

(5-6) Negrų Kvartetas.
Įžanga 50 centų ypatai. 

Kalbės Drg.

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

HARTFORD, CONN, 
j A.L.D.L.’D. 68-tos kuopos susirinki- 
! mas bus pirmadienį, 11 sausio, po 
i No. 29 Lawrence St., 7:30 vai. vaka- 
Į re. Bus renkama kuopos valdyba, ir 
i išduoti metiniai raportai, tat visi na- 
I riai dalyvaukit. Atsiveskit ir naujų 
; narių.

Sekr. J. Rudzinskas.
(6-7)

SOUTHBŪ’RY ir oxford, 
CONN.

Waterburio ir Apielinkės Darb. 
Organizacijoms

Mes, Southburio ir O.xfordo.. lietu
viai ūkininkai,, prašome visų šios 
apielinkės miestų ir miestelių dar-■ 
bininkiškas .ofganizaęijas nieko ne-1 
rehgti 26 birželio (June), 1932, nes, 
riiūs A.L.D.L.D. 225 (kuopai i sukanka 
5-ki metai , nuo susiprganjzavimo, to-1 
del paminėjimui sukaktuvių'5-kių me-,j 

.xv.3irė surengei didelį pik-1 
Į niką su šaunia programą 2’6-tą bir-' 
--'G. > Dar* feykį piaškime įsitėmyti

, Ketu 1b J Ubų avie- del paminėjimi
.... , aštuonis pūdų. ,Ir 

džiaugkitės, džiaugkitės taip, kad net pa-iželio. < Dar' h
- - - ' 4 - n n dieną ,ir išpUdyti, įtiūs prašymą.() ma-1 T) - a.iJ.D.L.D., 225 Kuopos 

, Valdyba.j ! • (
I , (6-8)' ____U-tJ_ _____ L

WILKE$-BARRE, PA.
_. . ° ' .L , A.L.D.L.D., 43-čįos kuopos susirin-Jis.tau papasakos daug kimas bds sekinadienį, 10 feausio, Po- 

teliūno svetainėj, 53 Bank St., į.O-tą 
vai. ryte. Visi 'nariai ateiljit, yra 

Seni na
riai atsiveskit tuos draugus, kurie 
prisirašė laike vajaus.

Sekr. S. Pietaris.
(6-7)

1 ties dievo iš juoko barzda krutėtų.” O ma-
| Zcbov sėdi ant dėžės ir nuoširdžiai dar- i no draugas radiotelegrafist^Ts Zobov pa- 

bpojasi, kad sutaisyti savo senas kelinei, i aiškins mums’ šeimyniško gyvenimo užda- 
Mane jis vis daugiau užinteresuoja; tai

. keistas žmogus. Gerai pažįstu visus mū
sų laivo jūreivius; žinau, iš kur kuris atvy
ko, kas vedęs ir kas pavienis. Bet kas gi 
tekis Zobov? Jo didelės rankos, stori pir
štai, kreivi nagai. Tas viskas liudija, kad

vinius. Tu pasikalbėk su juom, tai inte
resingas žmogus.
apie pasaulio neteisybes ir komedijas. Ha- 
ha-ha!...
žmonės mokėjo gyventi ir be kunigų.: my-

. lėjosi, gimdė, džiaugėsi, gyveno ir natūra- *
jis sunkiai dirbęs. Dabar jis visada nepa- liai mirė. Vėliaus atsirado religiniai akto- ( 
tenkintas, aštrus kritikas. Apie pasaulį riai—kunigai. J
jis labai blogai atsiliepia, kur esą taip ma- Paulina žiūrėjo į mane nusigandus, kaip 
žai gero ir tiek daug netiesos ir blogo, i į pamišėlį. Paskui ji primerkė akis ir iš 
Man gamtos gražumas tai džiaugsmas, o ■ jų, kaip iš mėlynų vosilkų, nuriedėjo rasa, 
jam tai tik paprasta dekoracija. Už tos! Aš nuginkluotas, jos ašaros paveikė į 
dekoracijos jis .mato kapitalistinį razbajų mane, Kas gi tai meilė? Į tai kol kas dar 
ir bjauriausią netiesą. Pagal Zobovo iš- negali atsakyti nei mūsų gudrusis Zobov; 
vedžiojimus, kapitalistiniame pasaulyje net matomai, meilė ’yra kokie tai pragariški 
mokyčiausi žmonės daugiau" nieku neužsii- garai.
ma, kaip tiktai piktu žmonių žudymu ir

jis labai blogai atsiliepia, kur esą taip ma-

VMM M J.

Buvo laikas, Paulinuk, kada svarbių reikalų aptarti.' ' mn, 4- »,rz\ r* !»•« 4- /Ino

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82-ros kuopos susirinkimas bus ant
radienį, 12 sausio, pas d. Klevinską, 
1505 - - - 
Visi 
kalų 
rių.

Albright Ąve., 7-tą vai. vakare, 
nariai, ateikit, yra svarbių rei- 
aptarti; Atsiveskit ir naujų na-• •

Sėkr. J. Norkus.
(6-7)

(Daugiau bus)

NEWARK, N. J.
Masinis protesto mitingas prieš 

nuteisimą negrų jaunuolių bus ’ pir
madienį, Tl'sausio, National Audito
rium, 42-48 i Beacon I St.,į tarpe



I

patar

le už 
kainą,

suo- 
žmo- 
y Pa
eina

Penktad. Sausio 8, 19Š2

DETROIT, MICH

VIETOS ŽINIOS rynoffas apibėgėdamas šoka j merkįarnas fu dvieju kovo-įkaltus Ivlooney ir Billings 
ant 10 ir vis taiko, kam avi- I : c j «. j * &

JUOZAS KAVALIAUSKAS

ž prięinatną >.X 
dimo valan- Tir

<!>

<♦>

i.WUl

PRAKALBOS IR BALIUS
Rengia A.L.D.L.D. 165 ir L.D.

S. A. 129 Kuopos

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ
ei. Sausio (January), 1932

io jų nuteisimas, k ai}) o 
kalbis prieš nekaltus 
nes. Idant tą paslėpus, 
tingai dabar, kuomet 
agitacija už Mooney paliuo-
savimą, valdžia tą raportą i 
nukniaukė. Tai tokių bjau-į 
rių šunybių griebiamasi, I 
kad supūdyt kalėjime ne- Į

Taipgi eina rinkimas parašų 
bužu- ant: Amnestijos Peticijų. Tu- 

: rime visi darbuotis, kad kuo' 
Greifenber- daugiausia parašų surinkus. ;

Priešfašistiniai Masiniai Mitingai Pitts 
burgho Apielinkė je

PITTSBURGH, PA. — 27 
d. gruodžio Pittsburghe įvy
ko didelis masinis mitingas 
minėjimui Lietuvoj nužudytų 
draugų. . Kalbėjo dd. R. Mi- 
zara ir J. Gasiunas. Taipgi 
tokie pat mitingai įvyko Mc
Kees Rockse, Wilmerdinge ir 
Monongaheldje. Nemažai žmo
nių dalyvavo.

McKees Rockse surinkta 
Lietuvon darbininkų rėmimui 
$3.46. Po dolerį aukavo dd. 
P. Bartkeyičus ir L.-i Kairys. 
Kiti smulkiais. Kitose vietose 
taipgi aukos rinkta. ; Komite
tai atskirai ąį>ie tai spaudoje 
praneš. M < l.H : . <

Susirink i mtifoge’ priimta se-| Kviečiamos visos 
karna rėždhucija:

Juos tėmyt-i,. žirlorn^, ir pasi-l 
mokinti iš jų, buvo susirinkę! 
apie šimtą klec^aaųsių pečiu- 
kų-ristikų', kurie kuždėjosi: 
“they both know million 
holds.” Besiraudami rištikai 
įkaito, apsipylė'prakaitu. Za- 
rynoff vis dažniau mėto Po
žėlą ir Požėla ėina slabnyn, 

Šis svyruoja, žiūriu į ristikus ir 
Visi klausau, ką šnekasi jų profesi- 

nariai privalote dalyvauti, nes jos žmonės, kurie taip atydžiai 
yra labai daug svarbių rei- tėmija ' XT* ’ J 1" 1 
kalų.

Sekr. J. K. Alvinas.

VALDŽIA NUKNIAUKĖ RAPORTĄ APIE i 
NUTEISIMI MOONEY IR BILLINGS

i LIETUVIS GRABQRIUS
T.D.A. Kuopos Metinis 

Susirinkimas
Sausio 9 d., šeštadienį, 7 :30 

vai. vakare, Draugijų svetai
nėje, 3302 Junction Ave., at
sibus T.D.A. Karoliaus Požė
los kuopos susirinkimas, 
susirinkimas yra metinis.

WASHINGTON. — Kuo
met senato paskirta komisi
ja pareikalavo, kad jai bū
tų priduotas Wicker sham 
komisijos raportas apie nu
teisimą Mooney ir Billings, 
tai valstybės prokuroras 
Mitchell pranešė, kad tas ra-

Pittsburgho kalėjimuose taip
gi daugelis kovotojų sėdi ant i 
ilgų metų.

Susirinkimas pasmerkia per
sekiojimą kovojančių darbinin
kų. , Kviečia visus remti Tarp
tautinį Darbininkų Apsigyni
mą. Kviečia visas organiza
cijas dėtis prie Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, kuris 
rūpinasi daugiausia politiniais 
kaliniais.

Sausio 31 visuose miestuose
šaukiama amnestijos konferen-j . r n L U •». t- 
cijos, kurios rinks delegatus‘į! A. L. 1)31*0. Ll[€F3tlirOS 
valstijų konferencijas ir vals- [)rQygijnc l-mns K11000S 
tijų konferencijos į nacionalę Jį1 . . 1

i k o n f e r enciją Washingtone. ! Susirinkimas PirmadienĮ 
’ darbininkų Į
i organizacijos siųsti delegatus

1. Pe^ki mėtau kaip Lietu- į §jag konferencijas.
vojė viešpatauja fašistinė val
džia. Penki metai, kaip f 
dyta geriausi vadai Lietuvoje: 
Požėla, Giedrys, 
gėris ir Čiornis.

Tenoras tęsiasi. Daugelis 
dratfgu Sukišta į kalėjimus. 
Bet tuo pačiu laiku darbinin
ką judėjimas, Komunistų Par- į 
tijos vadovybėj, nuolatos didė-; 
j*.į r *' \
voliuciaiai darbininkai atsiekė 
didelių laimėjimų.

Mūšų pareiga daugiau rem
ti Lietuvos kovojančius darbi- 
niiikus. Masinis mitingas, mi
nėjimui žuvusių draugų, kvie
čia. visus ir visąs darbuotis 
rėmimui Lietuvos revoliucinio 
judėjimo.

2. Lenkijoj taipgi siaučia fa
šistinis teroras. Šiuo laiku de-

Metinis susirinkimas A.L.D. 
L.D. pirmos kuopos bus laiko
mas ateinantį pirmadienį, sau
sio (January) 11 d., 7 :30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje. 
Taigi yra laiko visiem nariam 
prisiruošti jame dalyvauti ir 
surasti naujų kandidatų į or
ganizaciją, atsivesti ir prira
šyti prie pirmos kuopos. Su
sirinkime išgirsite daug naujų 
svarbių dalykų, kas liečia ne 
tik pirmą kuopą, bet ir visą 
Literatūros Draugiją.

Seki*.

Didelis Koncertas “Laisvės” 
“Vilnies” Naudai

Komunistų Partijos Penkto 
Distrikto Lietuvių Biuras, A.L. 

. i D.L.D. 4 Apskritys, A.P.L.A.
Ligos kasų rinkimuose re-. j Apskritys ir Lietuvių Dailės 

Ratelis rengia bendrai didelį 
ir puikų koncertą “Laisvės” ir 
“Vilnies” naudai.

Tasai koncertas bus nedė
lioję, sausio 31, L.M.D. sve
tainėje, 142 Orr St., Pittsbur- i 
ghe. Prasidės 7 :30 vai. vaka- i 
re. Visi kviečiami rengtis prie i 
šio koncerto Programą pil- į';7^t““'diena sausio," St? Ca- 
dys Dailės Ratelis, ‘

! kvartetai, sekstetai.

MIRTYS - LAIDOTUVĖS

e # e V c V t V vCv JI f O IV O vW 1 •

vyni kovotojai jau susaudyti. anksto sakyti, kad 
Daugelis į kalėjimus sukišta. į ma visus patenkins . 
Teroras kas kart didėja. -__

Masinis mitingas pasmerkia piatinamt 
Lenkijos fašistų valdžią. Pa-; 
reiškia rėmimą Lenkijos revo
liucinio darbininkų judėjimo.

3. Amerikoj taipgi teroras 
viešpatauja. Mooney ir Bil
lings pūdomi kalėjime. Taip
gi daugelis kitų gerų kovoto
jų. ScottSboiĮe, Ala., devyni 
negfrai jaunuoliai vis tebelau
kia mirties bausmės. Kentu
cky jo^aiftieriai.. terori^pjąęąį,

Įžangos tikietai pigūs ir jau į šeštadiellį 
atinami. Visi is anksto I o 

stengkitės juos įsigyti, nes i 
daug pigiau. Visi stengkitės i 
dalyvauti koncerte ne vien, 
kad pasilinksminti, bet sykiu 
ir darbininkų spaudą paremti.

• Pittsburghietis.

Mirė Rapolas Bredes, 60 
■ .. i metu amžiaus, 2-rą vai. iš ry-

r L • I I-tą uivną. sausiu, uu.
solistai, | therinc ligoninėj. Pašarvo- 
Galima tas pas graborįų George Eng- 
progra-1 jert^ Evergreen Ave.,

. [Brooklyn. Laidotuvės įvyks 
į, 9-tą dieną sausio, 

I 3-čią valandą po pietų, šv. Jo
no kapinėse.

Kviečiama visi pažįstami at- 
į eiti palydėt.

Noringieji ge
riausio 

narinio 
žemą

nuliūdimo va-* 
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway .

SOUTH BOSTON, MASS 
Residencija: 13 West 3rd Street

Te].: So. Boston 0304-

uos. Vienas bumtelė- 
jo: “Pdžėios jau nėr!” Greit 
kitas atrėžė: neapsigauk, tas 
benkartias yra gudrus, kai la
pė, ir kietas, kaip plienas.; portas kažin kur “dingo 
Požėla kniupa, svyruoja, Za-1 Mat, tame raporte buvo pas- 

ant jo ir vis taiko, kaip avi-1 
nas galva durt jam į krutinę i__
ar į viduriūs. Besvyruodamas ' 
Požėla ‘tik 'strikt kai* tigras ir 
kapt Zarinbffą už galvos ir į 
vali mėtyti į 'grindis. Zarino- ■ 
ffas keliasi ir, griūva, publiko- j 
je šauksmus jižimas, bet p, 
ant jo laimės nusirito po vir- i fc 
vių. Ten voliojasi,,į vidų nei-! 
na, o Požėla trypia ir tyko jį! 
vėl pagauti. Besivoliodamas i 
po virvėm Zarinoffas atsipei-' 10 
kėjo. Sugrįžęs į areną kumš-j 
čia kirto Požėlai,į veidą nuo’ 
ko Požėla net parkrito.
sipylė minios baubimas. Za-1 
rinoffas silpsta, Požėla be at- j 
laidos manko jį už galvos. į 
Keldamas nuo grindų Zarino- ■ 
ffas būpt Požėlai galva į kru-' 
tinę, tas kniūpsčias griūva ant 
virvių. Zarinoffas strikt jam; 
ant nugaros, kapt per vidurį i 

|į tarpkojį ir spaudžia savo 
1 kietom žirklėm. Požėla nuo 
I virvių, savo oponentą nešinas 
.eina į vidurį estrados. .Čia jau 1 
kas nepaprasto. Storakaklių ■ 
ristikų būrys stojosi ant kojų.; 
Abelnai publika neįmato nie-1 
ko. Požėla tčmija savo prie- i 
šo kiekvieną krustelėjimą. Za- ; 
rinoffas vertėsi ąukštieninkas i 
parsigriaudamas . Požėlą ant '

j grindų, vis tarpkojyje laikyda-I 
i mas jį Zarinoffas rietėsi verst, 
; Požėlą ant galvos, ale šis ungu I 
I rys vietoje durt galva į grin-j 
į dis, paukšt pakaušiu Zarino-1 

Avė ' f*11* j kaktą, tas lept ir sūdri- ;
” ; bo. Iš lengvo- kėlias, bet iš jo di' 

i dėlės ir plikos galvos kaip iš'| 
'• fontano švirkščia kraujas. Po- > 
i žela ir^i raitosi ęusiėmęs pa-, 
' kaušį, stojasi į virves įsikibda- 
i mas, o jo oponentas policijan- 
tų apkabintas, daktaras deda 
vaistus ir tvarsto jam galvą. 
Kas ten pastebėjo, kad ir Po
žėla veik be sąmonės ,ale iš 
ristikų tuojau pasigirdo: “Ne
manykite ,tas prakeiktasis la
pės politiką lošia.” 

Kąząnjian parito 
Browningas parito 
Track įveikė Orgovanyi užsu
kimu kojos ir Meyers išėjo ly-

; giomis su Malcewica.
Reporteris.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Heli—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

! SVETAINĖJE LINDEN HALL
_______ i ■

pa_ ! 1GO1 Wood Ave., Linden, N.J.
Kalbės Drg. A. BIMBA, 
“Laisvės” Redaktorius

Prakalbos prasidės 2:30 vai. 
po pietų

Šokiai nuo 6:30 Vai. Vakare j
J Prakalbas panga Veltui. I

Laisniuotas Graborius
. r < » • - r

Pennsylvania ir Nex 
sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atattinka- 
miausias ir už 
kainą. „ Nuliūdimo valan 
d oje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

d)

<♦>

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Drg. A. Bimba

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_ •
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies matidynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui, prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimuj veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo' 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas :Uliegojimui t 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu .ga- 
'rantuotu patarnavimu. '* '* •>>H ’

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Marijona Junevičienė, 
metų, 901 Belmont . 
Brooklyn, N. Y., mirė sausio 6 l 
d. Bus palaidota sausio :-9 d., į 
Šv. Jono kapinėse, i LMdotuvė-! 
mis rūpinasi .gyą,b.Qnūsį':d‘. Lę 
vanda (Levandaushas)^

BALTIMORE, MD.
U į Gruodžio .22 d. Lietuvių 
darbininkų Susivienijimo 42- 

kuopa' 'turėjo susirinkimą' 
pas drg. Kačauską. Narių at
silankė mažai, bet dalykus 
svarstė gyvai. Aptarus kuo
pos reikalus ir užsimokėjus 
duokles, tapo nutarta du ! 
stambesni dalykai: (1) su-1 
rengti draugišką vakarienę, o 
likusį pelną paskirti labdarin
giems (?) tikslams; (2) ga
vimui naujų narių į mūsų 
kuopą, sulig nutarimo, apsi
ėmė draugai liuosnoriai pereiti 
per stubas, o kad pasekmin- 
giau darbas būtų varomas, tai 

: pasiskyrė tam tikras miesto 
dalis.

Taigi, draugai, kurie apsi- 
ėmėm tą darbą, atlikime savo 

.užduotį, gaudami bent po vie
ną narį kuopai.

Nutarta taipgi permainyti 
susirinkimų laikas; dabar jie 
įvyks kas antras ketvirtadienis 
(četvergas) kiekvieno mėne
sio. Taigi pirmas šių metų 
susirinkimas bus sausio 14 d.,- 
po num. 2538 Henry St.

K. Mikoiaitis.

SPORTAS
Lai kalba, kaip kas nori, 

bet lietuvių ristynių čampio- 
nato 
lai. 
savo 
noff 
New

titulas tikrai tinka Požė- 
Tai įrodė pats Požėla 
kovoje su George Zary- 
vakar St. Nicholas Rink 
Yorke.

Ėlzea,
Lemle,

Bus paminėjimas Lietuvos j 
Komunistų Partijos keturių j 
vadų mirties, kuriuos sušaudė ! 
5 metai atgal kruvinieji fašis
tai. O ir taip pasaulyje yra 
daug svarbių įvykių : karo pa
vojus didelis, bedarbė vis pla-1 
čiau plečiasi, Sovietų Sąjungo- I 
je milžiniškas progresas. Po | 
prakalbų toje pačioje vietoje 
bus šokiai, griežiant gerai mu
zikai.

m

i daliai savaites uždarbio. Ne-

»
Rengia L. D, Progr. Kliubas tą jų mažą algą,. Kai ku

Nedėlioję, 10 d. Sausio (January), 1932
Draugai darbininkai, ar

Dar bininkas. .
I T j

Įranga 50c. ypatai, vaikams 10c.
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BUTKEVIČIAUS ŠALT
KALVIO DIRBTUVĖJ

priešinus, išnaudotojas pa-

f-

2 *JW

vos odos tvinkčioja muskulin- 
gi raumenys. Kiekviename 
pasijudinime, rodosi lig drati- 
nėmis virvėmis apipintas visas 
jo kūnąs.

LIETUVIŲ LAISVES SVETAINĖJE,
269-73 Second St, • Elizabeth, N. J.

’ darbininkus-mokįnius, ku-! 
irie gauna į dieną'1 lit. 50! , „
s cnt., apdėjo pabauda po 5 Ii- ■ c

teatras ‘Karolio teta
(CHARLEY'S AŲNTJ 

'Ji Įdomi Trijų Veiksenų Komedija. * ; Apie tięk itusy vadinas^ lygfa didesnei

senai . Butkevičius. noi’čjo J - '
Sumažini darbininkams ir Y Un

Wilkes Barre, Pa.—Ant
radienį, 12 d. sausio, 7:00 
valandą vakare. Svetainė, 
Union ‘ Hali, . 12 E. Market

WHITE PLAINS, N. Y.

KONCERTAS
TEATRAS IR ŠOKIAI
Rengia Vietos Jaunuolių 

Choras
Nedėlioję

io Dieną Sausio (Jan.) 1932
SILVER LAKE SCHOOL 

AUDITORIUM
Pradžia 3:30 Vai. po Piety

Bus perstatyta komedija
“VARGŠAS TADAS”

Po lošimui ir koncertui bus 
šokiai, kurie prasidės 7-tą vai. 
vakare ir tęsis iki 12-tai va
landai.

Visus kviečia Rngėjai.

Duris atidarys 6-tą vai. vak., lošimas prasidės 
lygiai 7-tą valandą

VWiniVMMUWMtfWIAttfW¥VVyi6iVWIAilAI¥kllAilAIIAIMWirWIAIIA«¥Wlfi

j Karolis Požėla
JZaVynoff garsuš ristikas, 

vyras 204 svaru, apie 5 ir 10 
;colių augščio, kuplūs, muskų- 
lingas^jr vikrus. : ’

jrat augščio ir Požėla, keltos 
j kiūtinės, po jo tarriąiai i’auš-

Čia dirba 15 darbininkų,j 
tame skaičiuj keli jaunu o-1 
liai. Tie jaunesnieji dirba j 
kartu su suaugusiais darbi- 
.ninkais į2 vai. į dieną. Kad 
nereikėtų darbininkams dar- 

i be užmokesčio mokėt, iįs- 
j naudotojas apdeda darbi- 
! ninkus pabaudomis už kiek

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkiu,s pataisymus, $25.00. Spe- 
Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie-

Ekspertai instruktoriai. Už

Drg. lizaros 
Prakalbos

Tiktai sugrįžo iš Sovietų liaus
Sąjungos d. Mtizara. Jis prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu. 
tCZl buVO veik 3 menesius, cjaijs važinėjimo kursas $10.00. 
Aplanke didžiuosius miestus, -rz- -o ------ -i r “ p i .. , i n. niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.Į buvo fabrikuose, kasyklose,!
mate žemes ūkius ir- t. t.
Tai pirmas iš mūsų' kalbėto
jų, kuris nuvyko į SSSR, ir 
susipažino su darbininkų tė
vynes gyvavimu. Ką jis 
milto, kaip badavojamas so-i 
cializmaš, ką mano apie'

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

pciLcmuomib uz SGVfctU darbinin-i
(Vieną menknieki, štai du;kaį h, 5į k[ausi. 

mu išaiškins d. Mizara. Jam 
rengiamos šiose 

vietose. " '
' Great Neck, ’ N. Y.—Sek- 

niadięnį, 10 d.''sausio, 2:00 
_> Svetainėj 139 

Steamboat Rd.
Pittston, Pa.—Pirmadienį,nems darbininkams _ pasi- u d saugi 7;00 vaJ vaka. 

išnaudotojas pa- Valinčiaus svetainėje 
j Pirmas į areną įžengė Po- sikvietė policiją, kurios pa- į*’ įjy r An 
’žėla, skaitlinga publika pasiti- gelba jis išvarė tUOS darbi-
ko jį aplodismentais. Po va- ninkus.
landžiukei drikt per virves Draugai darbininkai, ar 
Įšoko Zarynoff, ploja ir jam. d .j ;; duosimgs išnaudo- 
dzing, abu atletai šoko į vi- ’ tojams jodinėta ant. savęs,

| durį arenos. Taikosi vienas i 
! antrą pagauti, ale abu 'dirba ; 
’su didele atsarga, šokinėja, 
! kai ant sprendžinų, sukdamo-
si į ratą. Sylos ir akrobatiško 
miklumo, atrodo, pas abu vie
nodai. Metami abu pataiko 
kristi ant rankų ir kojų, kaip 

j hįetama katė. Būdų sučiupi- 
Į mui, kaip amerikonai sako 
(“holds,” jiedu žino daugybę.

Begalinis Išnaudojimas
Apie Joniškį daug bedar

bių. Tuo naudojasi naudo
tojai, samdo darbininkus 
mokėdami jiems po 2 lit. 50 
ė.—3 litf 20c. už dienos dar
bą ir reikalavo ttįdenį dirbti 
bent po 10---12 vai/;

Scranton, Pa .^—Trečiadie
nį, 13 cL sausio, 7:30 vai. va
kare. Horvich Bldg., 110 
West Markei St., Providen
ce Sq.

Draugai, dalyvaukite pa-, 
tys ir atsiveskite savo pa- 
ž^tamiiš. išgirskite, kas 
dedasi darbininką šalyje.

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, latrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t.'t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

LUTV1NAS

re. Valinčiaus svetainėje,

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 8-87Ž0

wimniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiMOiniiiiiiniiiHiiiiiiiiiwiiiiiiiim
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
B2S E. 14th STREET, Neaę 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku ikmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos. •

iiL®
1EZ3”

Itardyma*. rataitjnmn*, ru»tatyi»»a«, supratt elektriką ir Megnetlzeeą. Ir v*tia»lmą. 
6 pieną automobilio'; moklnnm dlenomii ir vakarais lietuvių Ir *nglų kalbose.

okytojals yra Žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNA3 ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užinokestj. Mos padeda* 
kiekvienam pde pirkinio karo. Ūžsiraiymae | mokyklą kiekvieną dieną nuo # jryte 
iki 9-tal Valandai vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vab po. pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
l» K. Utfi STREET Near Isf Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049
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įsteigtas miestinis 
Bedarbiam Pagel-

Dabar jis užsida- 
negalį sudaryt 5 

kurie, būtų

var-
138-

New Yorko namų statymo 
kapitalistų sąjunga ketina nuo 
vasario 1 d.„numušt uždarbius 
150 tūkstančių statybos darbi
ninkų. » ’

Graborius
UNDERTAKER 

lajdotuvių dirrktobicb

UbaiKamuoja ir Laidoja numirusiai 
ant visokių kapinių; paraamdo au
tomobilius ir karietas veselijomis, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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.

PASIRANDAVOJĄ fornišiuoti kam
bariai su visais parankumais, ant 

atskiro floro ir su atskirais įėjimais. 
Kreipkitės po No. 110' S. First St., 
Brooklyn; N. y. Telephone,. Green
point 9rl745. ,,

< (6-7)

Tple»h<>t<*!. fltagg t-44<lt

231 Bedford Avenue < 
' BROOKLYN, N. Y. *

daMMMMMTiwar •TiuwawMMjir •

PASIRANDAVOJA kambarys su vi
riais parankumais, atskiras įėjimas, 

arti t ,subway ,>Mrs. Jacina, 105 S. 
3rd St., ( Brooklyn, N. Y.
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VIETINES ŽINIOS
' Kovojanti Kentucky Mainie- Didžioji Konferencija Del

Šiandien Vakare Visi į Prakalbas apie 
Sovietus ir Lietuvoj Nužudytus Draugus!
Pačių naujausių žinių apie 

Sovietų šalį drg. ,R. Mizara 
patieks šiandien vakkre, penk
tadienį, savo prakalboje- ra
porte, Grand Assembly didžio
joj svetainėj, kampas Grand 
ir Havemeyer Sts., Brookly
ne. Jis ką tik sugrįžo, iš So
vietų Sąjungos ir iš jo kalbos 

’išgirsite naujienų, kokių ne
matote laikraščiuose.

Tuo pačiu sykiu bus pami
nėjimas drg. Giedrio, Čiornio, 
Požėlos ir : Greifenbergerio, 
kuriuos sušaudė. Smetonos val
džią* - kaipo žymiausius revo
liucinius darbininkų ir valstie-

Nepamirškite Tarptautinės 
Rašytojų ir Korespondentų 
Konferencijos Sekmadienį

;■ ^f"> T ’-r

riai Šiandien Kalbės 
Masiniame Mitinge

Visų Politinių Kalinių 
Paliuosavimo

I Neužmirškite ir Manęs Į 
I Dovanom ar patys sau norėda- į 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 

daiktų ži- ? 
pigiau nu- iĮar bi ką iš auksinių 

1 pas mane

čių vadus. Apie tai kalbės 
drg. J. Siurba, “Laisvės”' re
daktorius. Jis papasakos ir 
šiaip svarbių dalykų apie Lie- į 
tuvos padėtį, i
taipo pat Lietuvos darbininkų | 
judėjimą su amerikinio prole
tariato bruzdėjimu.

Vakaro paįvairinimui, dai-

NEW YORK. — Kad 
i karžygiškai kovojant iems 
! Kentucky ’ mainieriams para
mos, atvyko į New Yorką ke
turi jų delegatai. Jie, Elzy 
Smith, Wm. Powell ir kiti du 
kalbės masiniame šio vakaro 
mitinge, New Star Casino sve
tainėje, 107th St. ir Park Ave., 
New Yorke. Visus darbinin- 

Ikus ir darbininkes šaukia į tą

gaut

sujungdamas P“?. 11 Į.
(S darbininku rW^'kerxs Internation

al Relief-—Tarptautine Darbi- 
ninkų Pašalpa.

Kentucky mainierių streikas 
nuos didysai > Aido-Lyros Cho- yra svarbiausia’Amerikoj dar- 
ras, vadovaujamas . Helenos 
Retikevičiūtės. <

Įžanga visiems veltui. .
Darbininkai; ir dąi;bipinkės, 

skaitlingiausia sueikite .ir su
važiuokite į šį didžiulį pra
kalbti mitingą.

bininkų kova šiuo: 'momentu; 
ir tai dar pirmas didysis strei
kas ,ku'rį nuo pat pradžiūs or
ganizavo i? iš' sykid paėmė va
dovybę komunistiniai darbi
ninkai. 1 '■ 1 1 • V :

Vyriausias Scottsboro 9-nių 
Jaunuolių Advokatas Kalbės 
Sekmadienį New Yorke

jtylįnimi Kentucky mainie- 
riai, atvykę tiesiog iš kovos 
fronto, apsakys, kokioj nesvie
tiškoj vergijoj turėjo dirbti ir 
gyventi tos valstijos mainie- 
riai ir kaip pati gyvenimo ryk
štė verčia juos raudonaisiais.

NEW YORK. — šiandien 
atvažiuoja G. W. Chamlee, 
garsus advokatas visose pieti
nėse valstijose, vyriausias gy
nėjas devynių Scottsboro ne- 

^tv^^;grų jaunuolių nuo mirties ele- 
respondentų, ateinantį sekma-i į,tros kekėje. Jis su kitais 
dienį, sausio ‘10 d., Workers ;Tarptautinio Darbininkų Ąpsi- 
Centre, .35 East 12th St„ tre T R
čiame aukšte, New Yorke 
Konferenciją šaukia c___ ,
Reedo Kliubas ir įvairios pro- j 
letarinių rašytojų ir korespon- j 
dentų organizacijos. Ji pra
sidės 10:30 vai. dieną.

Kaip rašyt korespondenci- j 
jas, kad jos neštų naudą klasi- 

• niam darbininkų judėjimui;! , . . .
kaip pradiniams, o .taipgi ir t nekaltų negrų
senesniems korespondentams, ' darbininkų, 
geriau prasilavinti tame svar-1
S JINę» Yorko _Or8™z»ci- 
niais korespondentais ir rašy- jomS7 PriklailSanČioiUS 
tojais/ ir kaip, pagaliaus, . « v. 
įsteigti jų federaciją^—tąi pD6 u^tySlO
klausimai, kuriems ta konfe-1 
rencija bus pašvęsta.

Menininkai, Draugijų Sąry
šio ’darbuotojai ir kt., berods, 
tą pačią dieną turi savo posė
džius bei konferencijas, kaip 
matote iš vietinių pranešimų ; 
tačiaus neturi būt apleista ir 
Ši didelės svarbos konferenci
ja proletarinių korespondentų 
ir rašytojų; bent dalis drau
gų korespondentų turi būt pa- 
liucsuota nuo kitų pareigų, 
kad galėtų dalyvaut šioj kon
ferencijoj.

Lietuviai komunistinių laik
raščių korespondentai iš Broo
klyn©,' New Yorko ir visos 
apielinkės privalo dalyvauti 
konferencijoj įvairių tautų 
darbininkiškų rašytojų ir

Proletarinio Meno 
Darbuotojams

Uždarė Greito Bedarbių 
Šelpimo Biurą

Jis su kitais
1 Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
! gynimo advokatais, J.R. Brod- 
i skiu ir B. D. Amisu kalbės 

Yohn 1 masiniame mitinge sekmadie-
Į nį, sausio 10 d., 2:30 vai., 
į Star Casino svetainėje, 107th 
|St. ir Park Ave., New Yorke.

Lietuviams darbi ninkams
• j svarbu skaitlingai suvažiuot į
• [tą masinį mitingą, prisidedant 

■ ’ prie minios kovojančių už gy-

NEW YORK. — Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
išsiuntinėjo tūkstančius laiškų, 
kuriais šaukia organizuotus ir 
neorganizuotus darbininkus iš
rinkti delegatus į didžiąją kon
ferenciją, delei kovos už visų 
politinių kalinių paliuosavimą. 
Ta' konferencija įvyks sausio 
31 ,d., sekmadienį,. 10 vai. iš 
ryto, Irving Plaza svetainėje, 
15th St. ir Irving Place, New 
Yo^keJ p j ' .j 1

I

Konferencijoj bus svarsto- j 
yia, kaip , išjudinti plačiausias į 
darbininkų mases* kovon už I 
paleidimą, iš kalėjimų visų po- 
litinių kalinių, tarp kuriu ryš
kią vietą jąžlma ųžgrąj. Scotts-1 
boro jaunuoliai, penlęi Pater-j 

'šono šilko’ audėjai, Toni Moo-: 
ney t ir Billing , Kentucky ir 
Pennsylvanijos mainieriai:

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas siuntinėja savo kal
bėtojus į įvairių tautų darbi- 
ninkti organizacijų susirinki
mus ir masinius mitingus, kad 
sumobilizuot juos į veiklų ju
dėjimą už politinių kalinių 
kuo greičiausią paliuosavimą.

• Lietuvių darbininkų organi
zacijos, savo susirinkimuose 
būtinai išrinkite delegatus į tą 
konferenciją. Nuo kiekvieni) 
penkių narių privalo būt 
karna po -vieną delegatą.

NEW YORK. — Neperse- 
nai buvo 
Greitosios 
bos Biuras, 
re. Sako,
milionų dolerių, 
reikalingi greitam bedarbių 
šelpimui.

Per visą savo gyvavimo lai
ką biuras nieko daugiau neda
rė, tik registravo bedarbius; 
mulkino juos viltim, būk ką 
nors biuras darys jų naudai. 
Ir nors dabar biuras užsidarė, 
tačiaus jame dar “tebetarnau- j 
ja” 1,400 “tyrinėtojų,” apnjo-j 
karnų iš piiešto valdybos iž
do ; be to, yra vežama viš nau
ji bVagūs' biuro raštinei' įren
gimai. ’ ' • ' ’ ■ ? •

i nokite, kad
• sipirksite.

Į ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
i

įjAUSIOS MADOS 
luž PRIEINAMĄ 
į KAINĄ 
a

LAIK-
NAU-

s>.

I Taipgi taisau visokius laikrod- J 
ižius ir kitus papuošalų daiktus., 
, Taigi kreipkitės pas mane, o aš Į 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

i
a

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, Į. ^‘Laisves’’ Name

BROOKLYN, N. Y

■*
. < - . , > ! . m i t i i i i ,

n

KRAUJO' SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir ^hroniikas' vyry ir 

inotcfyt Ilgas Juaujo ir odos. 
Padarau . ištyrimą kraujo ir Slapumo.

dr: meer
44th St., Room 302 
> New Yofk, N. . Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare 

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

156 W

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.

l

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford A ve., Brooklyn

■■ ''ORt-1 ■ I el. Greenpoint 9 7831
Geriausia Studija lirooklųne. A ti t f-1 P 't •>.■ ■ • ’i

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

v * r

Didžiojo New Yorko Darbi- 
nihkiškų Organizacijų Sąryšio 
konferencija bus sekmadienį, 
sausio 31-mą dieną; pradžia 
10-tą vai. ryte. Konferencija 
įvyks “Laisvės” svetainėj.

Kadangi laiškai pavėluota 
išsiuntinėti, tad jeigu kurios 
kuopos dar negavot laiškų, o 
susirinkimas įvyktų, tai 
tiek rinkite delegatus.

Kurių kuopų jau įvyko su
sirinkimai ir neišrinkote dele- 

■ gatų, tų susiėjus valdyba turi 
Į paskirti delegatus ir prisiųsti

Delegatus rinkite po vieną 
j nuo kuopos iy po vieną nuo 
kiekvieno desėtko narių.

Sąryšio Sekretorius,
M. Stakov.

A.L.P.M.S. Praplėstas 
Susirinkimas

Draugai Menininkai! Sek
madienį, sausio 10-tą dieną, 
10-tą vai. ryte, “Laisvės” sve
tainėj, įvyksta labai svarbus 
menjninkų susirinkimas. Į šį 
susirinkimą yra kviečiami visi 
draugai, kurie tik įdomauja 
mūsų kultūriniu veikimu.

šiame susirinkime draugas 
Mizara duos raportą iš pasi- 
tarimij ir susirinkimų su drau
gais menininkais Sovietų Są
jungoj. Nėra abejonės, kad 
raportas bus įdomus, ir konst- 
ruktyvis. Tad - dalyvaukite, , 
viri draugai,, kurie dainuojate, 
vakfjnąte, rašote ar šiaip inte- 
resuojatės meno darbu.

' V., Bovinas, Sekretorius.
> < .' (6-7)

Už Obuolį Visam 
Amžiui Kalėjiman

Cibulskienė ir Kaulinis 
de Maspetho A.L.D.L.D. 
tos kuopelės,, .surengė renega
tui Prūseikai prakalbas. Tą 
darė tiksliai, kad apjuodinus 
mūsų, organizaciją. Vienok i 
jie nesitikėjo gauti publikos, Į 

i tai išleido .provokacinius lape
lius; kuriuose šaukė savuosius 
“apginti” Prūseiką, nes būk 
komunistai 'rengėsi padaryti 
ant jų prakalbų puolimą. Tai 
bjauri provokacija. Jie tą 
tiksliai darę, viena, kad su-1 

Biure susiregistravo desėt- traukti daugiau publikos, o1 
antra, kad' pąsirodyti žmonių 
akyse ‘‘mūčelninkais.” Pra
kalbos susmuko. ' Iš paties 
Maspetho Jie negavo nei 15 
žmonių. Viso buvo apie 50, 
ir tai4 suvažiavę iš. visos apie
linkės Prūseiką remianti ele
mentai. Apie jas bus plačiau.

Pirmame numeryje ‘'Klam
pynės” už 1932 metus vietos 
žiniose kontr-revoliucionieriai 
skelbia provokacinius melus. 
Jie rašo, būk “Laisvės” pasto
gėje eina kova, būk viešpatau
ja didžiausias nesutikimas ir 
vieni kitų “ėdimas.” Tai gry
nas melas! Visi veikianti 
draugai, kaip “Laisvės” įstai
goj, taip ir mūsų organizacijų 
stovinti priešakyje dirba soli
dariai ir vieningai. Prūseiką 
ir jo saikutė gali tik savo su
trūnijusią sąžinę raminti apie 
bolševikų nesutikimus. Tai 
sena fašistų ir socįalfašistij 
giesmė.

kai tūkstančių bedarbių, ' rei
kalingų greičiausioš pašalpos. 
Tad dabar oficialis majoro ko
mitetas juos ramina, kad; galė
sią gaut parambs per policijos 
stotis, iš kurių 'kada-nėkada 
yra duodama biskelis maisto 
ir truputis anglies.

Biuras tarnavo, kaip strei
kų laužymo agentūra. Jo spe- 
cialumas buvo siųst bedarbius 
streiklaužiaut; o ir dabar, kas 
nesutinka laužyt streikus ang
lies išvežiotojų, siuvėjų ir ki
tų, tokiam pasakoma, kad jis 
iš jokios valdiškos įstaigos ne
gali gaut nei trupinio duonos.

L.D.3.A. 1-mos Kuopos 
Vakarėlis Sekmadieni

Šis vakarėlis bus labai įspū
dingas, nes jame bus įvairių 
pamarginimų, kad susirinku
sieji būtų galima pilnai paten
kinti. Bet darbininkai turi ži
notų kad, atsilankydami į re
voliucinių. organizacijų, paren
gimus, ne tiktai, jie praleidžia

Svarbus Posėdis L.D.S. 
III Apskričio Tarybos

L.D.S. III Apskričio Tary
bos posėdis įvyks ateinantį 
sekmadienį, sausio 10 d., “Lai
svės’’ svetainėj,1 2-fą vai. po 
pietų. Todėl, draugai, kurie 
įeinate į Apskričio tarybą, 
esate kviečiami dalyvauti šia
me posėdyje, kadąpgi praėjus 
mūsų metiniam koncertui, ran
dasi daugelis dalyku pešutvar- 
kyta ir taipgi turime patiekti 
planą ateities .darbui, j Dirva 
tam plati, tik reikią padirbėt.

Šekr, P. Baranauskas.. :

NEW YORK.—Paul Swea; 
ringer, 25 metų amžiaus, alka
nas -bedarbis, įliųdo pro pa
keltą langą į kambarius tur
čių Milburnų, 944 Park. Avė.; 
pasiėmė obuolį jr pradėjo vai- linksma? laiką, bet tuom pa

čiu kartu prisideda prie labai 
naudingo da‘rbo: dėlei shvolkla
sės J ! O 'kaip kitų' klasiniai’ są- 
mohingių darbininkų organiza
cijų, taip ir* L.D.S.A.' uždavi
nys yra šviesti darbininkus ir 
darbininkes, organizuoti '• jU6s 
ir abelhai darbiniilkams padėt 
jųjų kovose už gyvenimo rei
kalus it už galutiną pasiliuo- 
sayimą iš kapitalistinės vergi
jos. Tad ir šiuo kartu, jeigu 
skaitlingai atsilankysite, mums 
liks daugiau pelno, su kuriuo 
mes galėsime paskleisti dau
giau darbininkiškos apšvietos, 
surengti daugiau prelekčijų ir 
t. t. Taipgi galėsime pagel
bėti streikuojantiem Kentucky 
mainieriam. Todėl kiekvienas 
ir kiekviena, kuris tik jaučia
tės esą darbinipkais, privalote 
atsilankyti į mūsų parengi
mą. i

Tas parengimas (kepurių 
balius) įvyks sekmadienį, sau- 
sip. 10 d.; “Laisvės’’ svetainė
je. . Pradžia . ,6-tą vąlapdą. 
Įžanga tik 3Š dentai. ■ !

; iKyiečia Rengėjos,. ;

gyt. , Ijen pat buvo pinigų ir 
visokių brangių daiktų už k,o- 
kius $10,000; bet Swea^nger 
jų nekliudė fr tik .žiūrinėjo, 
kur daugiau surast valgio. Tuo 
tarpu buvo pastebėtas,, areš
tuotas ir dabar teisman pasta
tytas. Jam gręsia kalėjimas 
iki gyvos galyos; mat, tai yra 
jau ketvirtas jo. prasižengi- 
mėlis.

PONIA KLASTUOTOJĄ

NEW YQRk. — Teisme 
rasta kalta ponia Florence 
Statt, kuri hofg turėjd $100,- 
000, tačiaiįs . prigąUdinėjo 
krautuves, mok^damia jkxms be
verčiais, klastingais čekiais už 
perkamus brangius-* daiktus

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedėliom nuo 10 iki 2
Odos' ligos gydonios SU X-ray ir 

patinusias gyslas jčirškinimais

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniška?; Odos 
ir krąujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą. krau
jo ir išlapumo. 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 

Te!.: Tompkins Square 6-769^

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

SUSIRINKIMAI
•' ’' s. Brooklyn, ir), y. ,
I ' LyD-S.. 50-tos kuopoj; susirinkimąs 
buri penktadieni, 8 sausio, Hanoyėr 
Rliube, 738—5Uh AVeJ 8<-tu‘val. va
karę. Visi- nariai r ateikit, yra svar
biu reikalų aptarti.
' 1 i 1 ’ 1 ; 'Sėkr. A. Bružas.

i . • / ■ ■ ' I • • >05-6)

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

1SDIRBYSTES
CIGARAI

JONO ARBA 
' l PETRO'

Kainos po
10c ir 15e

PARDAVIMAI
PARSIDUOPĄ|l(Chqcker 4.Taxi Cab. 
Nauji tairaij ir Vish 'magina geram 
stovy. Pirmam koslųnienui parduo
siu I Už, zdmąl'kūinąl tPekulįs, 180 
Hbpe St., kampas Union ‘Ave., Brook
lyn, N. r. Y

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.
.......................... ■ '

BIZNIERIAI GARBINKIT 
ĖS “LAISVĖJE”* »* t U

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSkAS) 
GRABORIUS

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIU IR iš ČIA 
PASIUNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITŪS L MUS, O MES , 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ( j \

»xVoCk xV XX JOk XX /k rfV jOuOooc mV xihOoOoOt A jootkkV XX MM M
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MEDICINOS DAUTARAS 

. B. BAGDASAROV 
200 Second Ave/ 

Tarpe 12 ir 13 gatvių 
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS 
Valandos, paprastamos dienomis noo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nw 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 

2 vai. po pietų. »
Tclcf. ALGANQUIN 4-8294

Fotografas
šiuomi pranešu savo kostume- 

riams, kad perkėliau, savo studiją 
haujbft »Ivietoh, 
po numeriu 
512 Marion St^ 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.:

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

JONAS STOIffiS
512 Murkia 8t., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT. PLATINKI!
. “LAISVE.

A. RADZEVIČIŲ
GRABO1UUS 
(UNDERTAKER) » 1

4

Metropolitfeh: Aawi|
. Arti Marey, < i

BROOKLYN, N. T.
■■■■■■ 1 1 r " W" " 1 ■■■■■■■*■■ I II IMU 11
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DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jlj kreipimąsi prie 

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

28

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų irjrpKį 6 $k^ 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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