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’ Draugas prisiuntė iš “Balti
more Sun” iškarpą straipsnio 
Louis Fischer. Autorius nuro
do, kaip “bolševikai ėmė perbu- 
davoti pačią gamtą”. Kalba ei- 
pa apie planus pažaboti gar
siąją Volgą.

Volgą yra didžiausia upė 
Europoje. Ji teka per Sovie-’ 
tų žemę ir susilieja į Kaspijos 
jūras. Ir ten dingsta.. .

VdTgof klbnyje yra labai pui
kios, derlingos žemės. Jame Į 
gyvena 40,000,000 žmonių. Bet [ 
kas kelinti metai šioje srityje { 
užeina baisūs karščiai ir vis
ką išdegina. Ta baisi gamtos 
rykštė nuplakė pavolgės gyven
tojus 1921 metais.
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Fischer sako, kad Sovietų 
valdžia ketina Volgą pažaboti! 
liaudies gerovės tikslams. Pa- 
gelba užtvarų ir kanalų jos 
vanduo bus išlietas į visas pu
ses ir panaudotas apdrėgnmi
mui derlingos žemės. Pats upės 
kursas bus permainytas. Tik 
septinta dalis dabartinio jos 
vandens, pravedus Sovietų pla
ną, bepasieks Kaspijos jūras.

New Haven, Conn. :— 
Visu frontu , gelžkelių 
kompanijos pradėjo ka
pot darbininkams algas. 
Štai New York, New Ha
ven and Hartford kompa
nija paskelbė, kad nukir
to algas ant . 10 nuoš. vi
siems mechaniško dėpart- 
mento darbininkams. Tas 
paliečia 4,500 alginių ver
gų. Kitų skyrių darbinin
kams algos bus nukapo
tos vėliaus,
šia tas, kad kompanija 
skelbia, jog 
liuosnoriai priėmę nuka- 
pojimą. Tuo tarpu dar
bininkai nebuvo atsiklau
sti, ką jie mano apie už
simojimą ant jų uždar
bio.

0 bjauriau-

RUOŠIAMA DIRVA SUGRĄŽINIMUI MO
NARCHIJOS VOKIETIJOJ; SOCIALDEM. 

PADEDA BRUENING VALDŽIAI

■ ■ ■■................ . ■

Raudonasis Kryžius 
Laužys Ky. Streiką

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išląimčsite 
Pasaulį!

Profesorius Avdeyev patiekė 
planą Volgos pažabojimui. Ties 
miestu Kamishin būsianti pa4 
budavota milžiniška siena sker
sai Volgą. Siena bus pustre
čios mylios ilgio, 123 pėdų aug- 
ščio ir lėšuos $150,000,000! 
Darbas ims septynis metus lai-i 
ko. Šita užtvara pakels upės i 
lygmalą ir tuo būdu suteiks, 
drėgnumą milžiniškiems žemės 
plotams Volgos pakraščiuose. 1

darbininkai

Sausis be Saulės

BERLYN.—Jau septynis 
metus išbuvo Vokietijos 
prezidentu Hindenburgas, 
pagarsėjęs imperialistinia
me kare skerdikas. Pamy
lėjo jį buržuazija ir parda- 
vikai socialdemokratai. Da
bar sugalvotas skymas pa
likti Hinderburgą neribo
tam laikui “prezidentu”. 
Pats Hindenburgas ir jo 
agentas Brueningas, kurie 
jau įsteigė Vokietijoj atvi
rą diktatūrą prieš darbinin
kus, derybas veda su hitle
riniais fašistais ir socialde
mokratais, kad gavus’ jų 
p r i t arimą tam skymui. 
Mat, šiais metais turėtų bū
ti rinkimai pagal Vokieti- sugrąžinti monarchiją nau
jos konstituciją.

Skelbiama, J kad Socialde
mokratų Partija jau sutin
ka panaikiųti šiemet prezi
dento rinkimus. Dabar lau
kiama atsakymo iš Hitle
rio pusės. Spėjama, kadi 
fašistai irgi nesipriešins! 
Hinderburgo diktatūros tę
simui. Tai štai ir turime 
atvirą bendrą frontą tarpe 
kruvinųjų fašistų ir parda- 
vikų socialdemokratų.

Tiktai Vokietijos Komu
nistų Partija griežtai prie
šinasi šitam bjauriam Hin- 
denburgo ir Breuningo sky
mui. Tik komunistai kovo
ja prieš įvestą Vokietijoj 
diktatūrą ir prieš bandymą

Hooverio komisija pas
kelbė, kad Raudonasis 
Kryžius pradės maišytis 
į Kentucky mainierių tar
pą. O tas reiškia, kad 
Raudonasis Kryžius su
teikdamas trupinius mai
sto badaujantiems mai- 
nieriams bandys suvaryti 
juos atgal į kasyklas. 
Apart streiko laužymo, 
kitos misijos Raudonasis 
Kryžius neturi. Jau se
nai buvo paskelbta, kad 
Kentucky valstijoj 25,- 
000 mainierių vaikų ba
dauja, bet Raudonasis 
Kryžius jų nematė. Stai
ga dabar “susimylėjo”, 
kuomet prasidėjo strei
kas.

PROKURORAS PRIVERSTAS PASKĖLĖ: 
TI RAPORTĄ APIE MOONEY IR BILL
INGS; TIE VADAI NUTEISTI NEKALTAI 

7 i • » i

WASHINGTON.— Paga-1 padidėti kova už paliuosa- 
liaus valstybės prokuroras j vimą Tom Mooney ir Bill- 
Mitchell tapo priverstas j ings ir visų politinių kali- 
atiduoti Senato komisijai * nių. Kova už gyvybę nekal- 
W i c k e rshamo 
raportą apie nuteisimą Mo
oney ir Billings. Įdomus 
tasai raportas. Jis 
bandomas paslėpti. 
Wickersham dabar 
tą raportą užginčyti, 
di, sub-komitetas, kuris ty
rinėjo Mooney-Billings nu
teisimą, nebuvo autorizuo
tas tą padaryti.

pri vers tas ■ ings ir visų politinių kali
1 v *■ T 3

komisijos' tų Scottsboro jaunuolių tu
ri būt surišta su kova už 
Mooney.

buvo 
Pats 

bando
Gir-

Japonija Rengiasi Badu 
Marinti Chiniją

joj formoj.

Tai vienas laimėjimas. Ki- 
ths—užtvėrimas Volgos pagim
dys visai naują upę, kuri bėgs j 
į pietrytį į Turkestano pusty- 
nę ir ten pavers 40,000,000 hek
tarų pustynės plotą į derlingą 
žemę!

New York.—Nepaprasti 
orai šiame mieste. , Jau de- 

į šimts dienų sausio^ praėjo, 
o dar tik vieną dieną saulė 
buvo pasirodžius. O pap
rastai per sausį 19 dienų es
ti saulėtos.

Žmogaus protui sunku ap
čiuopti ir įsivaizdinti tas ste
bėtinas planas kovai prieš gam
tos elementus. Ar jis išdegs? 
Fischer sako:

“Jeigu bolševikai gali per
mainyti valdžios sistemą, santi- 
kius tarpe darbo ir kapitalo, 
žmogaus prigimtį, tai jie taip 
pat gali, jie tvirtina, tą patį 
padaryti su žemės paviršiumi.”

Indijos Teismai Baus Mirčia 
Anglijos Priešus
•t a"; v? .■ ■ rLi'ii'' '

Bombay.—Anglijos ■ impe
rialistinė valdžia vis kie
čiau neria savo pirštus ap
linkui pavergtos
kaklą. Ji suteikė Indijos 
teismams galią be 'jokios 
atodairoš bausti mirčia vL 
sus, kurie kokiu nors būdu 
priešinsis Anglijos viešpa
tavimui Indijoje.

Indijos

Pabaigoje 1930 metų A.L.D. į JapODljoS Armija MandŽŪri-; kati
L.D. turėjo apie
Pabaigoje 1931 
sekretoriaus raportą, Literatū
ros Draugija turėjo 202 kuo
pas.

Centralinio Komiteto rinki
muose 1931 metais dalyvavo 
apie 1,600 narių. Praeityje 
niekados tiek nedalyvaudavo.

gautos

PROTESTAS PRIEŠ TERORĄ 
LIETUVOJE

TOKYO.—Kadangi Chi- 
nijoj skelbiama boikotas Ja- 

į ponijos produktams, tai Ja- 
Pati buržuazija paliejo i — "* * “

barščius.
nėjo ir sudarė raportą, vei- įaj yra> jį ruošiasi pasiųsti 
kiausia ųemanė, kad iškils karinius laivus į Chiniįos

Pabaigoje 1931 metų Jun- masinis judėjimas, kuriam 
gtinėse Valstijose buvo čir- vadovauja Komunistų Par-

ponijos valdžia ruošiasi už-
Tie, kurie tyri- dėti ant ohinijos blokadą,

Pinigų Cirkuliacija
tokia didele audra. Bet tas

Philadelphijoj darbininkai 
rengia viešą teismą prieš Se-< 
ną Vind*ą, Jatužienę, šimanskį 
ir Bendoravičių. Jie kaltina
mi nuskriaudime A.L.D.L.D. 
Apskričio ant apie $170 ir 
bandyme sugriauti Literatūros 
Draugiją.
r J ’buržuazinį teismą darbi
ninkiška oęgaųizacija neina. 
Tegul patys' darbininkai' išbe*- 
ša savo nuosprendį piįeš tuos 
žmones, kurie prasižengė įries 
darbininkų klasę.

Brooklyne taip pat rengia
mas viešas darbininkų teismas 
prieš organizacijų iždų grobi
kus ir prieš Prūseiką ir But
kų, kurie tuos eilinius sav'd 
pasekėjus kursto prieito bjau
raus, purvino darbo ir priima 
netiesotai užgrobtus darbinin
kų organizacijų pinigus. Tie 
prasižengėliai turi būt prikalti 
prie pažeminimo ir paniekini
mo stulpo per pačius darbinin
kus, kurių organizacijas jie nu
skriaudė.

GENEVA.—čia 
informacijos parodo, kad 
dabar Japonija turi 50,000 
gerai ginkluotos kariuome
nės Chinijoj. O vis dau
giau siunčiama ginkluotų 
spėkų.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Amsterdam.—Sausio 7 d. 

nuskendo' laivas Zuidęr Zėe 
ir prigėrė keturi žmones.

Kane, Pa.—D r K dne pan
dare ant savęs antrą1 opera
ciją. Nesenai jis pats sau 
išėihė akląjį žarną.

Be to, visos darbininkiškos 
organizacijos turi budėti ir ap
saugoti savo iždus nuo tų visai 
pagedusių elementų. Pasiro
do, kad tūliems iš jų užtenka 
prikišti prie iždo savo nagus 
ir iždas jau jų kišeniuje.

Bucharest.—Eina derybos 
tarpe ' Sovietų ’ Sąjungos ir 
Rumunijos delei nepuolimo 
sutarties. Sovietų Sąjunga 
atsisako pripažinti Rumuni
jai užgriebtą Bessarabiją.

Montevideo.— Diplomati
niai ryšiai tarpe Uruguay 
ir Argentinos labai įsitem
pę. Argentina kaltina U r u- 
guajų, kad pastaroji prig
laudžianti Argentinos vald
žios priešus.’ ’

Rockvilje Centre, L. L— 
Subankrutavo Trust kompa
nijos bankas. >

BROOKLYN, N. Y.— šimtų, sušauktas Didžiojo 
Didelis masinis Brooklyno. Ney? Yorko Lietuvių Darbi- 
lietuvių susirinkimas prie- nihkiškų 'Organizacijų Są- 
mė sekamą rezoliiKūją?, ryšio, sausio 8 d,,. 1932 m., 

“Pranešifil&rSš ' EiėtūtiJ gožtai protestuoja prieš
, i a + o- a-a- S i tą Siaučiantį Lietuvoje fa- parodo, kad tenai padidin-'. •, * J

tu šėlimu pradėjo kruvino-! S1SU^ eroią. . . . j.. o , 1 I Mes protestuojame priesji Smetonos valdžia smaug-' , . . . J ■,L . , . ,. , , . nuteisima mirtinu d. Kaspe-ti ir terorizuoti darbininkus raičio i/reikžžlaujamei kPad 
n valstiečius. Su ypatingu Smetona atimtų savo kru- 
dukimu ii kriusma komu- •. , . L. . r • • ivmaš rankas nuo Kasperai-nistus ir šiaip revoliucinius1 y.„ . ....
d a r b*i n i nkus kovotojus. 
Kaune, Panevėžyj, Šiauliuo
se ir kitur desėtkais kovin- { 
gi darbininkai ir valstiečiai 
areštuojanti ir atiduodami 
__ iniam teismui. Tik pa
baigoje gruodžio, 1931 m., 
Kaune buvo masinės abla- 
vos ir suareštuota 47 darbi
ninkai ir uždaryti į bastili- 
ją. Gi darbininkų vadas d. 
Kasperaitis nuteistas sušau
dymui.

‘Šis masinis Brooklyno 
lietuvių darbininkų susirin
kimas, > skaičiuje . septynių

" čio gyvybės. Mes taip pat 
‘ reikalaujame paliuosavimo 
"jvisų politinių kalinių.

“Mes sveikiname Lietu
vos Komunistų Partiją, ku
ri vadovauja Lietuvos dar
bininkų ir valstiečių kovo
se.

“Mes pasižadame visais 
būdais remti Lietuvos pro
letariato ir vargingųjų val
stiečių kovą už pasiliuosa- 
vimą iš po Smetonos vald
žios teroro ir jungo.”

Ši rezoliucija pasiųsta 
Smetonos atstovybei Wash
ingtone.

Iš LIETUVOS čia pat susirenka darbinin
kų būrys, jau mitingas.

k u liacijoje $5,648,214,000, 
arba $112,000,000 daugiau, 
negu spalių menesį tų pa
čių metų. Spėjama, kad 
žmonės sutaupytus pinigus 
laiko pas save, nes bijo į 
banką dėti, kad nedingtų.

uostus ir neįleisti jokių 
įvežimų į Chiniją. O tas 
reikštų bandymą badu ntf* 
marinti m iii onus nekaltų 
gyventojų.

Suareštavo Vaiką ir 
Kaltina Žmogžudystėj

DOYLESTOWN, N. Y.— 
Policija suareštavo Stan-r 
ley Wismer, 14 metų am
žiaus vaiką, kuris pasamdy
tas dirbo pas farmerį Bar- ■ 
tholomeW, kuris, rastas nu
šautas. Wismer kaltina
mas papildyme žmogžudys
tės. Bet savo motinai jau
nuolis verkdamas pasako
jo: “Nebijok, mamyte, aš 
nenušoviau jo. Aš neturė- i 
jau jokio šautuvo ir nebu
vau priėjęs prie tvarto.”

SSSR. Grūdų Supirkinėjimas
1931 Metais

tija, už Mooney paliūosavi- 
•mą, pasiekė patį Washing- 
toną ir įvarė dieglį į buržu
jų šoną.

Wickersham komisijos 
raportas sutraukoje devy
niuose punktuose pripažįs
ta, kad bjauriai, nachališ- 
kai, kruvinai buvo sudary-. LONDON.— Iš Berlyno 
tas suokalbis prieš Mooney 
ir Billings, kaipo darbinin
kų. vadus. Raportas paro
do, >ką mes senai skelbėm, 
kad valdžiai nerūpėjo su
rast tikrus .kaltininkus bom
bos padėjimo, nes, tą bom
bą padėjo pati policija, o 
tik stengęsi . nugalabinti 
darbininkų vadus. Liūdi-, 
ninkai prieš Mooney ir 
Billings buvo nupirkti. Val
stybės prokuroras ištroš
kęs buvo nekaltų vadų 
kraujo. Tam tikslui- buvo 
p a n a u dota kapitalistinė turčius Oliver ir paliko sa- 
spauda ir sutverta keršto 
ir neapykantos atmosfera 
prieš Mooney ir Billings.

Dabar turi dar daugiau

Reikalauja Panaikinimo 
Visą Karo Skolų

gaunama pranešimai, kad 
Vokietijos valdžia yra nu
tarus reikalauti nuo Ang
lijos, Franci jos ir kitų šalių 
panaikinimo karo skolų. Sa
koma, kad tam pritaria An
glijos bankieriai, kurie tu
ri paskolinę Vokietijai di
deles sumas pinigų priva- 
tiškai. Vokietijos valdžia 
prižada jiems tuojaus at-, 
mokėti skolas, jeigu karo 
skolos būtų panaikintos.

Mineola. L. T.— Numirė

vo šeimynai milioną dolerių. 
Tuom tarpu milionai bedar
bių vaikų neturi ko paval
gyti.
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DAR DEL RINKIMŲ į; 
LIGONIŲ ĘASŲ TJĄRY- 
BAS KAMPANIJOS KAU- 
i ■ ■ ne ' .c.,:

Buvo sušaukta daug dar
bininkų aktyvo pašitarifnų. 
Vienur buvo šaukiami tos 
ar kitos įmonės darbininkų 
pasitarimai, kitur įvairių 
įmonių. Viso Kaune tuose 
p a s i t arimuose dalyvavo 
apie ; 500 darbininkų. 1 Po 
pasitarimų ėjo mitingų šau
kimas. Dar nėra pilnesnių 
davinių, kiek buvo mitingų 
įmonėse. Mitingų manoma, 
kad buvo apie 40. Juose da
lyvavo apie 1200—1500 dar
bininkų. Buvo atsitikimų, 
kada patys darbininkai 
kvietė kairiųjų /kalbėtojus, 
kad jie suruoštų mitingą. 
Buvo gaivalinių mitingų. 
Nuneša į dirbtuvę lapelius,'

AREŠTAVO 10< LIGONIŲ 
KASOS TARYBOS DAR

BININKŲ ATSTOVŲ

1 PANEVĖŽIS. -4- Ligonių 
kasos į tarybos išrinktieji 
atstovai; bei kandidatai su
siėjo aptart ligonių kasų 
rinkimiį reikalus. Žvalgy
ba juos visus areštavo ir 
perdavė komendantui, kuris 
jau j nubaudė juos trimis t 
mėnesiais arešto. Tuo fa
šistai nori trukdyt^ kairie
siems darbihinkams ruoštis^ 
naujai rinkimų kampanijai. 
Darbininkai netur bijot tų i 
žvalgybos darbų, bet tūri 
dar sparčiau ruoštis. Fašis
tų ir socialfašistų • spauda 
hė žodžio apie tą areštą ne
rašo. < ■ J v

MASKVA. — “Pravda” 
paskelbė, kad su sausio 1 d. 
del miestų vartojimo grū
dų surinkta 22,370,000 met- 
riškų tonų, arba 3.1 nuoš. 
daugiau, negu buvo surink
ta su sausio 1 d., 1931 m. 
Bet grūdų rinkimas (supir
kinėjimas) dar nepasibaigė? 
Laikraštis1 lako,' kad * dat 
buš'' surinktą iki 2,500,000 
tonų* jpagal1 pasiirtą šiemfeC 
kvotą. j • •

ŠILČIAUSIA ŽIEMOS 
DIENA MASKVOJE

ORGANIZUOJASI ŠELPIMUI KENTUCKY 
VALST. STREIKUOJANČIU MAINIERIŲ

PITTSBURGH. — Penn- 
sylvąnij’os ir Ohio valstijų 
maįhįer^ąi organizuoja sa
vo spėkas šelpimui Kentuc
ky valstijos streikuojančių 
mąiįnierpR Visur organi
zuojamos bendro • fronto 
konferencijos šelpimo tiks
lais. Rytinėj dalyj Ohio 
valstijos tokioj konferenci
joj, dalyvavo 250 delegatų.

streikas yra pasipriešini
mas stambiausiems Ameri
kos kapitalistarps.

Nors .patys Ohio valstijos
'Maskva.-rSausįo 8 d; bu- maiųierfai kenčia negirda

vo . nepaprastai šilta diena, tą vargą, tačiaus jie rūpi-
Sniegas smarkiai, 'tirpo ir
žmonės pasakoja, kad jie ky valstijoj, 
neatsimena tokios šiltos' Iš streiko

naši savo broliais Kentuc-

dienos žiemos laiku.

. Panevėžietis
“Balsas”

Madrid, ■ Ispanija.—Kata
likų bažnyčios^ galvos par 
reiškė, kad 'jos pągaliaus 
pripažįsta respublikonišką 
valdžią. Mat, pamačius, 
kad monarchija vargu be
sugrįš, tai katalikų bažny
čia taikosi prie buržujų-so- 
cialistų diktatūros.

Iš streiko lauko sugrįžo 
draugas Frank Borich, sek
retorius Nacionalės Mainie- 
rių Unijos. , Jis dabar važi
nėja su prakalbomis ir aiš
kina šio streiko reikšmę.
, .Pasirodo, kad Kentucky 
ir Tennessee valstijose ang
lies kasyklas kontroliuoja 
Rockefellerio, Fordo, Mor
gano ir Meliono interesai. 
Vadinasi, šis mainierių

Kunigų Kova prieš 
įstatymus Meksikoje

MEXICO CITY.—Katali- 
kų bažnyčios kunigai pake
lė vainą prieš federalį įsta
tymą Meksikoj, kuris apro
buoja mieste kunigų skai
čių iki 24. Apie trys šimtai 
kunigų kreipiasi^ į teismą 
ir reikalauja indžionkšino 
prieš tą įstatymą. Jie ketina 
tam priešbažnytiniam įsta
tymui priešintis ant kiek
vieno žingsnio.

SUBANKRUTAVO
BAŽNYČIA

Great Neck, N. Y.—Ne
beliko parapijonų, tai užsi
darė Great Neck Free 
Church, kuri buvo įsteigtą 
1863 metais.
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rie nejt| visuos ;ALPLD. centro 
ir visi “virš 30 narių.”........ [‘pareigas einą! Jiems nusi-

r Cliffside j ir Maspethe' opor- spjauti ant ALDLD. taisyklių, 
tuništai šiaip taip sudarė di- • konstitucijos, ir Centro Komi- 

1 džiumą, ir tai tik šie delegatai ' 
i buvo delegatais, bet jie sulaužė 

Rugsėjo gale įvyko Kau- neturėtų. Anot s-d. vrido| ALDLD. taisykles ir bent kokį1 
Bielskio, tai anaiptol. nebū- į organizacinį .susitvarkymą, 7 
v i i • !nepasiduodami' 81 delegato va

liai. Tos kuopos, suprantama, 
turės nubausti tokius delegatus.
K. Steponavičių ir O. Cibulskie
nę iš ALDLD. eilių išbraukė 
Centro Komitetas, kaipo skaldy
tojus ir demoralizatorius. 

r
Toliaus tame pat numeryje 

. 84 
kuopos vardu.- Tai nė kuopos 
rezoliucija, bet saujalės oportu
nistų/ kurie nėra! ALDLD. ei
lėse.1 'Tas pąts'ai yra irisu 23 
kuojos rezoliucija. Ten pasi
rašo pabėgėliai, 'kurie nieko 
bėndro neturi su 23 kuopa; Iš 
Philadelphijos 105 kp. telpa

APŽVALGA
sų ministerijos turės but su->

EASTON, PA.mar-

imperialistai

kapitalistai,-vbet niekąd, ne-

Bet pozicijos, Komunistų
» > • • t i ■ Į*

Ką nė ką, o apie D. M. Šo

□j

sufabrikuoja

prieš

r

$3.00
.4.00

darė tie kapitalistų pelnai? 
Iš ko jie padengs savo fabri-

mentai visur 
žiausią.) pritarimą PruseiT

gą, taipgi apie Lietuvos maža
žemius, Lietuvos politiką, o

rinajvičipp^, (kur;is taipgį n|ra 
mūsų eilėse, kuris, su pagelba

nistus ir jų simpatikus,

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

“Star-Spang-
“ America” ir

mięstuošę , ir r im nuostolius'? Iš ko na-
ja I te išalkę, kaip kentet-e sal- U nnpsio ms. . |s ko, j

',ti toj Itelionėj. į Ju^ąlėsi-susideda ipatys .ka-
_ te savo1 anūkams papasako- ptūlai, jei ne is darbinm-

SUBSCRIPTION RATES:
$6.00 United States, six months!..
08.00 Brooklyn, N. Y., six months...___
$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
.6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

se juos numaskiioja,1 kaipo 
darbininkų revoliucinio ju
dėjimo priešus.

unitfed States, per year........
Brooklyn, N. Y., per year.. 
Soreign countries, per year. 
Canada and Brazil, per year

’ i'  IllIHUlH) l< . I ..r .r '!■' . '  r ...up..,. J>.—j.,., ...... IJ , ,n . j , , ,,y

KAIP LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
VADAI GINA KAPITALISTŲ PELNĄ

karei-!ml kapitalo gavo 1,323,403 
vį" Ir ten kunigas Cox>Pj^u? ,^et Į® kopusi 
jiems pasakė:
■ “Aš žinąu, kaip jūs buvo-

net_ 38 tūks. nuostolių! tur ‘Sustatyt planą pramo-

Kunigo Vadovaujama .
Bedarbių Armija

Kovinga bedarbių 
šuotojų demonstracija Wa
shingtone, gruodžio 7 d., 
daug nesmagumo pridarė 
Amerikos kapitalistų klasei. 
Pusantro tūkstančio bedar-

LAISVE LiTHUAklAN D iVĮLY
Published by LAISVE, Inc * '

Every day, except Sunday, at 46- Tęn Eyck’ Street, Brooklyn, New York

kos-Butkaus oportunistinei vai>o tQkį pat darbą, kaųj
1 A :• -i 1. J »l TA 1
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I to nei viehas darbininkas;
I 

ndprivalo būti su skloka, nei 
jai pritarti.

r - . . vietą ir ten staugia, nes jiems tuo staugi?
varde ALDLD. 23 kuopos darė^nu rūpi užstaugti klasinę dar-

‘GuberniĮos” į<us įp kontroliuot juos su 
‘ turėjęs pagelba tam tikrų fašistinių 

karo. 109 tukst. pelno, o 1930 m. organu; be to tie organai

Fašisty Bučkis 
Prūseikos Sklokai

Lietuviški fašistiniai, elę- Kodėl visokie fašistiniai
reiškia did- elementai taip užsistoja

i • ! i»z; l*’' •

narių, keletas yra išvažiavusių,; 
įdaugelio dar hėžinia nusistaty-;
mas. Bet Matulis, Grigas ir;

užsistoja
skloką? Todėl, kad skldka

fašistai ir socialf^ašistai; Del

Vienybe” ir

Degulis ir jo žmona,

opozicijai.
Ir fašistų n 

socialfašistų “Naujienos” ir 
kiti mūsų priešų šlamštai 
sveikina sklokininkus už jų 
kontr-revoliucinį darbą.

Dabar f a š i s tuoj antis 
“Amerikos Lietuvis” apgai
lestauja sklokininkus, kad 
prieš juos komunistai ir 
abelnai darbininkai veda 
kovą ir Lietuvių Darbinin
kų Susivienijime. “Ameri
kos Lietuvis” per visą laiką 
bjauriausiai niekino komu-jbių susirinko prie kongre- 

_ __ so namo ir kovingu balsu!
kuomet jie kovojo prieš fa- reikalavo bedarbiams ap- 

draudos.
Be to, keliaudami į Wash

ington ą ir t

šistinius gaivalus SLA. or
ganizacijoj. Jie niekino 
Triūsų draugus Worcestery, i 
kovojančius su Bagočium ir įvairiose vietose bedarbių 
kitais SLA. fašistiniais ele- atstovai sakė darbininkams 
mentais. Dabar tasai šiam-į prakalbas; i ‘ 
štasvsusilaukė naujų talki-1 miesteliuose1 dajrbiniųkai dė-! 
ninku, sklokininkų, kurie! monštratytiai- jubs11 sutiko; 
padeda fašistams ir social-I sveikino. Bedarbiai mar- 
fąšistams vesti kovą priešI šuotojaį 
irius, ir už tai jis dejuoja į bius irii ...
apie sklokininkų vargus kus į kpVįą. . j. A [Į L 
Lietuviu Darbininkų Susi- ' Del į 
-vienijime. Girdi: ' čioji kl

r'.» "• h'yr
Visi žymesni Susivienijimo, 

darbuotojai ignoruota. Su 
drg. Bacevičium visiškai ne- 
siskaityta. Nors jis buvo la
bai geras pirmininkas, bet už
teko jam nepritarti bimbizmo 
užmačioms—tąi ir laukan...

Naujam kandidatų surašė 
jau. nėra dviejų darbininkų— 
Jusiaus ir Joneikio...

Niekina tas fašistų šlam
štas komunistus, kam jie 
prieškomunistinės opozici
jos žmones įzoliuoja, kam 
komunistai darbininkų aky-

ne pirmoji Lietuvos ekono
minė konferencija. Tai bu-, 
vo grynai buržuazinė, fašis
tinė konferencija, bet joje 
dalyvavo ir socialdemokra
tai. Ir ne tik dalyvavo joje, 
bet ir gynė, kaip įmanyda
mi, kapitalistų , reikalus.

žinomas socialfašistų 
i” atsto-

to patys kapitalistai sudėjo, 
pinigų padengimui lėšų to 
“maršavimb”. Mat, jų svar
biausias tikslas buvo tai 
parodyti, jog yra. tūkstan
čiai bedarbių, kurie yra “ge
ri patriotai”. Paskui jų tiks
las buvo tuos pačius bedar
bius, kuriuos jie sumobili
zavo, ir bedarbius abelnai 
nukreipti nuo kovos už be
darbių apdraudą.

Na, ir štai sausio 6 d. ta 
bedarbių armija jau būna
Washingtone. Kaip visoj j štai 
kelionėj, taip ir nuvykus į vadas,1 “Gubernijos 
Wasįiingtoną slopinama bi- vas Bielskis 1 skūridėsi, kad 
le kokis, ko vingesnis bedar- pas mus esanti įsigalėjus'ne- 
bių , pasijudinimas.. .Kuomet tikusi’ pažiūra, “esą pirkliai 
kovingųjų bedarbių armija ir pramoninkai tėra ir ter 
susiHnko1 prie kongreso na-į gali būti'tik i išnaudotojai, 
'mo gK’ūod^io 7(d., tai net Tokiai lengvapėdiškai1 *pa- 
Kapitolius skambėję ,nuo žiūraigrėitaipatiki irspau- 

i bedarbių šauksmo “Mes rei-Ida.” Koks čia, girdi, išnąu- 
kalkujame bedarbių apdrau- dojimas, kad Šmito fabri- 
dos:,7 °Mes .reikalaujame kas su 7 sul puse miliono 
bedąrbių apdraudos.” O ku- Į kapitalo tegavęs pereitais 

metais tik 19,829 litus pel
no. Tilmanšo fabrikas su 6 
milionais turėjęs 625 tūks
tančius nuostolių. “Liliava” 
su 700 tūkst. akcinio kapi
talo gavusi pelno tik 25

siąs darbininkų įsnąudoji-, 
mo padidinimas, — tai bū-, 
siąs tik “teisingas” darbi
ninkams ir . kapitalistams 
atlyginimas!,

Kad pakelt kapitalistų 
pelnus, Bielskis ir už kapi-j 
talistų sindikatus*stoja. JisIseka rezoliucija^ALDLD. 

’įrodinėja sihdikatjų reika
lingumą, Tik, esą “į pana
šius sųiaikątųą turėtu sųsi- 
organizuot dr fabrikų darbir 
ninkai.” Be to, .sindikatai 
tūri but legalizuoti ir fašis
tinės valstybes koritroliuo-1 
janjir Tuo tikslu prie finan- Kėrio? Nagi A. Lau-

■ . .. _ , ri naivu Pin n* rkimi* tainm nSm.

nigo atgabenta bedarbių ar
mija buvo užkomanduota 
dainuoti kapitalistų patrio-1 
tines dainas 
led 'Banner”, 
kitas.

KadangiKadangi imperialistai tūkstančius litų. Bielskio įtraukt į juos ir darbinin- 
rengiasi prie naujos sker-'S^ vedamas 
dynės, tai svarbu ir bedar- J)f^v1°_r1as, 1929 m.- 
bius palenkti linkui I 
Todėl kartu su kitais kapi- ! . . ____ . x._____ x.______

italistų agentais kunigas tik Kauno miesto elektros neį Lietuvoj išplėšt... Aiš- 
Cox nugabeno bedarbių ar- stotis, anot Bielskio, turėjo pus dalykas, kad tas Biels- 
miją i Arlington kapines pusėtiną pelną: ant 8 milio- ^io planais neišgelbės Lietu- 

“g"riSl 'SS K?“'“

darytas iš ■ įvairių atstovų Seno vinco; Jatuži’eil6s h. Me. 
tam tikras organas,' kuns' ųj. kitUj pabSg0 iš ALDLI).,' 6' 
sudarytų planą šaliai supra-1 apskričio konferencijos, ir jie 
moninti ir sindikatams le- 
galizuot.., žodžiu, socialfa
šistų šulas čia paduoda visą 
planą kapitalizmui nuo kri
zio gydyt; tam esą reikalin
ga tik sindikatai .tvert,

teto, kuris pagal ALDLD tai
sykles išrinktas ir eina savo pa
reigas. Kas gi galėtų organi
zacijoj laikyti tokius avantiū
ristus ir organizacijos skaldy
tojus?

Mes vesime pertikrinimo ide
ologinę kovą, kad išgelbėti AL.. 
D.L.D. eilinius narius, kuriuos 
apgavo, ir suvedžiojo, Prūseika 
ir jo pasekėjai. Mes tą darėme 
ir darysime kantriai. Mes bran
giname kiekvieną organizacijos 
narį, bet mes negalime leisti 
ąvantiuristams demoralizuoti 
mūsų eiles ir sėti organizacijoj 
suirutę. • Mes panaudosime vi-’ 
sas organizacines priemones < 
ALDLD. vienybės • ir ‘solidaru*-* 
mo išlaikymui. Mes kviečiame r 
visus narius ir kuopas energin
gai ir vieningai atremti oportu
nistų atakas^ <'kurias jie daro! 
ant ALDLD. eilių. 1

D. M. šolomskas, • ? 1 
ALDLD. Centro Komiteto1 '

Sekretorius.
• 46 Ten Eyck St., 1

Brooklyn, N. Y.

vos pramonės nuo krizio ir 
‘ i puvimo. Vienok jis be abe- 

p Jonės tur padėt kapitalis
tams da labiau pult darbi
ninkus ir mažyt jų algas1 ir 
su pagelba sindikatų da la
biau kelt kainas ir traukt 
syvus' iš vartotojų masių į

nusinešė organizacijos iždą 
$157.48. • Kuo galima pavadinti 
tokį pasielgimą, kiekvienas ži
no. Jie pasinaudojo pasitikėji
mu, nebuvo laikomi po .kaucija. 
Tokiems žmonėms niekas dau
giau negali niekur pasitikėti. 
O Philadelphijos draugai rengia 
jiems viešą darbininkų teismą.

Abelnai ALDLD. eilėse opor
tunistai likosi griežtai ir galu
tinai sumušti. Iš 202 kuopų jie 
buvo užvaldę tik 8 kuopas, bet 
ir jos liekasi perorganizuoja
mos ir darbuosis del darbininkų 
klasės pasiliuosąvimo. Visos 
tos kuopos pasiliks su organi
zaciją. 55, 23 ir 84 kuopos jau 
apsivalę, ir darbuojasi sutarti-, 
mai. - .Elementai, kurie > save 
skelbiasi tom is. kuępom is, patys 
gerai žino, kad jie n£ra Ą.L.D. gimąsi užpulti Sovietų Sąjun- 
į.D. nariais.

Jo’Pjrtįinirtai norėjo apie‘7iūžmZininHus*^r “miestų

Prieškomunistinis Staugimas

Gruodžio 27 d. prieškomu- 
nistinė opozicija surengė pra
kalbas L. Prūseikai. Kaip tik“ 
užbaigė prakalbą, tuoj jo visi * 
leitenantai sustojo, ėmė' gar
siai kalbėtis, o kiti' krėslus 
traukti šalin, baladotis. Ma
tomai, iš anksto buvo susikal
bėta, kad neduoti publikai pro
gos numaskuot poną kalbėto
ją ir. sykių visą opoziciją.

Pirmoj temoj savo prakal
bos Prūseika kalbėjo apie pa
saulinį krizį ir kapitalistų ren-

•” Kad 
kovin 
vimo 
talistai ^sugalvojo sdvol be
darbių ttemonstrąčiją; * ’

Kadangi dar ; yra daug 
darbiųinkų, kurie duodasi 
save mulkinti visokiems ka- 
pitalistų agentams,' Tai ka
pitalistų agentui Pittsburg-' 
he, katalikų kunigui James 
R. Cox joavyko' sumobilizuo
ti kelis tūkstančius darbi
ninkų ir nugabenti į Wash- 
ingtoną. Jam už tai kapi
talistai gerai atlygino. Prie

?dftyj-';;
iu^msSšai 1 įdievo sutelkto’?* teises 

gtonąį, MpV

Kį NOMINUOTI Į LIETUVIU DARBININ
KU SUSIVIENIJIMO PILD. TARYBĄ

DRAUGAI, L.D.S. NARIAI, DARBININKAI! / .
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo gerovė, jo bujojinias >r 

augimas, turi rūpėt kiekvienam lietuviui darbininkui, Komu
nistų Partijos nariai, simpatikai ir komunistinė spaudą stovėjo 
priešakyje tų kovų, kurias vedė pažangieji darbiniilkai, S.L.A., 
prieš skiliihą ir po skilimui už įsteiginąią. Lietuvių Dąrpjiįiirk}/ 
Šusiyįenijimo. Mes stovėjome ir 1 * '
darbininkų susišelpimo ir apdr .udos oirįaili'zaci, 
kad Ji pilnai‘būtų darbininkiško nųsistatyn^L 
bendras darbininkų kovas su. išnaudąį>|ąiso; ' 

darbininkai rems ir ji bhjds. '■ Įfp1 v
Todėl reikalinga, kad atsakohingiauslėjį’ ?Pi|d<: -Pąr^ę ( 

bos’dariai būtų tokio nusištatyi 16. r Kitą,* dkugtiiria virsiu 
ninku gyventų arti Centro raštinės ir i'dažhįj Maistų susiėjus ..pa--

V M i \ F *greitai ir be ekstra išlaidų, šit o tarpu Pild. Taryboj randasi ’

išstojo prieš jį kovon. Jie netur itų būti nominuoti. K. P. Frak

Iškarto jie išljėls pbalsį apie | Į)rįs|;įaj jam neapeina. Antru 
“ĄLDLD. smukimų ir knki-j atvgju ka|bgjo apie pozicijų 
WU,’ .bet tas jų opalais susmu-ijj. opozicijų; opozicijos visi

W‘^l.lcitenantųi O.K. Straz-
ALPLD. kuopos gavo net iki 20|das> Butkus, Paukštis, Si.Vin-, 
naujų parių. Vajaus metu su-lcas, Bacevičius ir visa kompa- 
sitvėrp šešias naujos kuopos ir nija. Bet pozicijos, Komunistų 
liaug. darbininkų įstojo pavie- partijos vlgi jr parUjQS 
niais . Tšą nieko nereiškia si tikai erf< Drg. Z. 
oportumstanjs jie to nematą.ir. nepraktiškas kriti-
akli. Bet jie didziaųsj. skanda-J 
lą kelia, kada kur ’nors kokį 
darbininkų priešą išmeti. Vie
nur rėkia, kad mes “metame, 
metame, metame juos laukan.” 
O paskui vėl apsisuka ir tie iš
mestieji save išsirenka delega
tais į konferencijas.

Draugai ir draugės! Ne
kreipkite domės į oportunistų I 
putojimus, ALDLD. eilėse jie 
likosi nulius.

bU®, kapitalistų iŠ?”"1“

Už šitą socialdemokratų pa-1 
gelbą gali būt dėkingi jiėms1 

____ 7_i _ Ifl$apitalistai,-.;bet niękąį .ne-1 
rlįųs dėkingi, - darbininkai, 

nė^riūostolfų (Me/ tai. ^iš- 'vargingieji valstiečiai ir vi- 
kus.<.dalykas, - reikia da j-šu- ‘sa biedhuomenė.
inažint. darbipinkų J algas, i J V. K. 1
kad kapitalistai’- nuostolių1 ' “Balsas.”

dirbti;'
. I “Męs ’ rie^įnome, kas yra 
tas nežinomas kareivis, ku
rį mes čia susirinkę pager
biame. Mes nežinome jo 
rasės, jo religijos—žinome 
vien tik, kad jis buvo išti
kimas. Ir tai to mes pra
šome visų visuomenės vir
šininkų tą patį daryti su sa-i 
vo šalies gyventojais.

“Bet mes grįšime atgal, 
kaip atėjome, ramūs ir pilni 
vilties, kad padėtis page
rės.”

. Tai tokia m u Ikinimo 
prakalbą bedarbiams pasa
kė tas dievo agentas. Be
darbiai turi būt pilni vil
ties, kad kada nors padėtis 
pagerės. Reiškia, jūs da
bar nesiorganizuokite, 
kovokite, nereikalaukite, riųf 

parazitų klase 
’jūpis žmoniškesnį gyveni

® , pos .ir Maspetho 138 kuopos, « 
. nttp pirmos-4, o nuo Antros 3, į 

y^so'" septyni? '/' ><••••
ikaI^0?u3isU.maldavob A r -• • • K1 •

SKALDYTOJAI MELUOJA 
NERAUSDAMI

Iš A.L.D.L.D. II. Apskričio tro Komiteto šaukiamą susirin- 
metinės konferencijos pabėgo kimą, save pasiskelbė ta kuopa 
septyni oportunistiniai delega- ir jos delegatais, 
tai. Bet “Naujoji Klampynė 
prirašo štai kokių “stebuklų”:

“Tuo tarpu 
konferencijos išmaršavo:

Cliffside, N. J., 4 delegatai 
(28 nariai), New York City 3 
delegatai (43 nariai), Paterson, 
N. J., 7 delegatai (virš 50 na
rių), Maspeth, N. Y., 3 delega
tai (28 nariai). Ridgewood, 

ne-1N. Y., 3 delegatai (virš 30 na- 
Po konferencijos prie 

kad•turtuose paskendusi opozicijos prisijungė Hunting- 
SUteiktų j ton,' N. Y., du delegatai.”

1 Tikrenybėje delegatai, iš m a r- 
.. ;, savo tiktai Cliffsidės, , 77 j kuo-

Ridgewoodo 55 kuopa likosi 
perorganizuota dar pereitą va- 

iš bimbininkų sąrą, po to, kada Butkus sukė
lė. muštynes II Apskričio kon
ferencijoj, užpuldamas d. Krūtį. 
Ta kuopa veikia tvarkoj. Iš 
jos išmesta E. Butkus ir Joku- 
bonis. O dabar Jokubonis bu
vo atvykęs ‘kaipo “delegatas.” 

Dar juokingiau atpasakojo 
apie Huntington, N. Y., 231 
kuopą. Tos kuopos susirinki
me dalyvavau, 
vieną delegatą.
d. Rugienienė; ji per visą laiką skričio komitetą, pasiskelbė net 
dalyvavo mūsų konferencijoj. O | centro viršininke, bet, nepaisy- vertimą kapitalistinės ’ dikta- 
dabar “Klampynė” sako, kad į dama ALDLD. Centro Konnte- • įyros p 
prie jų prisidėjo “du delegatai.*’ I to ’persergėjimo, rengė renega-1 prakalboje, ~kad 
Na, i’š'kuT jie atsirado? 1 '■ 1"':' T ATrkTTV 1o°’

Matote, kokios ’ten- “kuopos 
ir “delegatai7’ dalyvavo? ■ Kada 
ęina* kalba ^piė pašiliaVimą ’ A*. 
L.lYL.D. taisyklėms ir liariū .1 ; A l ’. •Iki- I t « •» , lt.
bėga lau'kaii, kaip Matuliš’ iš

Bet pąs-

kuotojas, Amteris užsispyrėlis,^ 
Buknys negeras, Mizara, Abe
kas, Bovinas, Siurba, Andriu
lis, o jau apie D. M. šoloms- 
kiuką, tai nėra ką ir kalbėti 
— jis šioks ir toks. Jis kokį 
ten laišką pasiuntęs. Ant 
galo sušuko: “Turime visi 
organizuotis ir remti ^Naująją 
Gadynę.”

Daug publikos pasipiktino -
Jie nesudaro jo- tokiuo jo plūdimu revoliucio- 

kios kiek reiškiančios opozici- nierių. - •
jos. Mes penkis kartus tiek
naujų narių gavome 1931 metų lomsko laišką, tai turėtų Pru- 
vajuje, kiek tų elementij pa-' 
bėgs * arba būsime priversti iš
mesti. Jie elgiasi, kaip didžiau
si isterikai.

Paimkime O. Cibulskienę. Ji 
ne tiktai iš konferencijos išbė
go, laikė su išmestais elemen- 

ji išrinko tik tais kitą nelegališką konferen- 
Delegatė buvo ciją, įėjo į nelegalį neva II ap-

seika užsidaryti burną, nes 
D. M. šolomskas, kaip jis sa
kė, rašė laišką į “Laisvę” -prieš 
sekcijos organizatorių, dar aiš
kiau numaskuoja ir patą Pru- 
seiką, nes D. M. šolomskas, 
parašė tik prieš vieną y patą 
ir į darbininkišką įstaigą, o 
L. Prūseika rašo ir kalba prieš 

i visus -tuos,, kurie tik dirba re-, 
i voliuciniame judėjime, už nu-

-ya{doųm kad na^į,-pįsirnokėjusį 1931 metąis.
darbOrt-įbedar- Bągal j taisykles ji būtų Urėjųs LčUByKiejns ty.- nariu

.^rfjĮs. ! Jis pi^aše, kąd.. būtū'i'tęisę^siųįtl'6 delegatuš,’O ne 7. daugumai, tai jie nepašiduoriu; 
___T __________________,___ _ ____ __ , ^ą^irta^5įO(K|06d jiesiems- l^^t■ Ši • Kuopa 'likosi jĮer'organi- j t

sltatti organizacijos reikalais bei atlikti ręikilihgiau.siųs .dąrbųj?( jdarbamSĮ< rTai įV'įškaSi f C ^'okt 12 H. gruodžio, ir sų Ą.L. kuopos susirinkimo _ v 
greitai ir be ekstra išlaidų, šii o tarpu Pild. Taryboj randasi * Taigi, jo ‘‘Šliruoštd taisyklėmis sutiko 34 kui tokie pabėgėliai ir išmesti
žmonių, kurie spjovė ant revol ucinip darbininkų ■jūdĄimo ir

i_2  T2_ x  r., taaj ______ i_____ az t/ t» ta i- . y iii L.* » ’i* T 1 » i • :• * t 4 ■ VtJb' į AUirJLtSl tJIlClJ tį ąUOpOS -iŠ—«dYO, tai PO 1SS1I 111KO
. t n • • • i i-1' bedmp£ų| kadA^tikj^lp-s Idįortunistai prisiuntė net 71 de-. ^delegatus.”

cija pataria visiems L. D. S. m nams nominuoti sekamus kan-,bedarbius už legatus. ‘
a/ . , .Al, ......t... gųčiallę ’Mat/’į^mt' st kuopį; iš kurios jie išbrauk

tuose iųiėštnbsfe tedarbįii,W ■ < ■.. ■ ■ ' _• r;'U. J
tarybos pb Vadovybė Kumii’! lY?#lį0 ?? 
nistu 'Porfi'ios rondijKU nrio iP“™ konfereneupi buvo per- 
n?, L a 1J0S rengiasi pile 'organizuotą- Matulis, iBelėišis ir 
didelių demonstracijų vasa- [ brigas pabėgo J 4>š tos kuopos/ 
$0(4 d.'Khįd Sūdėmoralizuo.-i1 ,h;įįsįnęšdami knygas irt 
ti tą dstrbą, nukreipti be- turtą. Centro Komitetas šaukę! 
.darbių’ masfų idomę^nup tų tsusir.inkįmą ir..fltaW .sutvarkė 
kovingų, demonstracijų, ka- f• oruod^io. Su CK. eina 19,
pitahstąi per . savo. agentus 
s u r ė h g e savo bedarbių _ __ _____ _ _ .........

)“mar^aYipią’?į įj Washingtio- Bę^išis,, kurie .pąbėgo su kuo- 
ną. ' ' pos turtu ir bijojo ateiti į Cen-

didatns į sekamas vietas: • >
. Prezidentu R. MIZARĄ, narį 'S.D.S. 1 .kp., iš Brooklyn, Y-

Vice'prezidentu B. SALAVEIčII 1Ą, 53 kp. nąrį, iš Čhįcagos, III, 
Sekretore E. N. JESKEVIČIUTI’, narę 1 kp., iš Brdokįyh, N. Y. 
Iždįninku Dr. J. J. KAšKIAtTČI J, 8 kp. narį, iš Newarko, N. J. 
Iždo globėjais J. GRYBĄ, narį 3 kp - J. MIKITĄ, ii įf). narį,į iš 
rj,zii Rochesterio, N*. Y.; arba J. BIMBĄ, 123 kubpos narį, ūš

I P^ tęrsono, N. J. f ‘ .
/Daktaru-kvotė j u M. PALE VI HŲ, ‘21 kp. rnfrį, iš Dėtfdito, 

Jfcioh.
Šie draugai yra atsižymėję kovose, kaip S.L.A. prieš. fašistus, 

taip ir organizavime L.D.Su ir įpdel visų L.D.Š. narių pareiga 
jixs nominuoti ir išrinkti į busimąją L.D.S< Pildą Tarybą.

IHK’A K. P, Lietuviu Frakcija.

tųi- L. Prūseikai ALDLD. 188 į 
kuopos Vardu prakalbas.' Kas į 
gi lįaii pakasti mūsų eilėse to
kius elerhėntuš? Jokia organi
zacija tą- negalėtų padaryti.

' Arba A. MdtUlis! 5 Visą' laiką 
šabo'tažavo ALDLE* TP apskri
čio darbą. Vajaus'pietų taipgi 
dirbo ne del ALDLD. ir “Lais
vės
pynės.” Kada kuopa atstatė jį 
iš- iždininko vietos, tai ‘pabėgo 
iš susirinkipiO ir nusinešė 23 
kuopbs turtą. Tšipgi sabotaža- 
vo per ALDLD. Centro Komi
tetą šaukiamą ALDLD. 23 kp. 
susirinkimą, nėjo ten, nes bijo
josi narių teismo. Šaukė savo 
pasekėjus į kitą

turimus, ųet rinko delegatus vi
sų narių vardu į apskričio kon
ferenciją. Jis pirmas pradėjo 
skaldyti' n».‘A$rikr>' nuvažiavimą, 
šaukdamas savo pasekėjus lau
kan. Išėję jie ląikė apskričio 

ponia Butkienė, karčiamninkas vardu . nėlegąl,ę. konį’ęreneiją ir 
Degulis įr >jo žmona, antras save pasiskelbė viršininkais, ku-

.Ir ką atstovauti? Na-i ; Pątersone 34 nariai ehia su 
ALDLD. Centro' Komitetu. Jie 
turėjo savo delegaciją konfe
rencijoj, bet, matote, ir oportu
nistai, išmesti elementai atvyko 
į konferenciją ir norėtų atsto
vauti tuos narius. ' .

55 kp. Ridgewoode jau senąi 
apsivalius. Gerai ( darbuojasi. 
Bet suokalbininkai giriasį, kad 
jų Jokubonis atstoyavo tą kuo-' 
pą( “virš . 30 narių.” Kas tie jų 
nariai? Pa perorganizavimo 
kuopos neina į jos susirinkimus

| tūros. Prūseika įrodė savo 
--- ’;-i-. <jįs tarnauja 

kapitalistams,* niekindajria^'fc 
Baltijos autoritetą Amerikoje. 
Jam; rūpi atplėšti rev61iucihiud ' 
darbininkus' nuo Komunistų 
Partijos Amerikoj ir tuomi,pa
dėt Amerikos kapitalistams 'ir 
Lietuvos fašistams. L. Prųsei- 
ka savo plųdimu įrodė, „kad 

, . . jis neapkenčia Komunistų Par-
bet del “Naujosios Klam- įįjos lygiai, kaip ir kapitalis

tai, nes kapitalistai staugia, 
kaip pasiutę šunes prieš SSRS. 
Visais kampai 
visokias šmeižtų kampanijas 
apie “verstiną darbą,” ,dęl 
“religijos persekiojimo,” L 
“Spvįetų dumpingą.”

Kodėl jie taip staugia? Jie

bininkų sąmonę ir padaryti 
juos aklu įrankiu imperialistų 
rankose karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Tą patį daro ir L. Pruseįka 
prieš Amerikos Konąunistų 
Partiją ir Centro Biurą.

L.D.Su
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PIONEER CORNERS
i war. For their trouble they 
I were arrested and thrown in- 
it0 Jad- i <

Rosa Luxembourg was born 
I in 1870 and at a very early 
I age was sent into exile for 
! her beliefs.

Liebknecht advised 
youth to form unions

I fight for better conditions just 
i as the adults, were. Their 
• work was cut short by their 
i horrible murder in 1919.

The workers and workers’ 
•It was Lenin at the i children all over the

Lenin 1870-1924

THE YOUTH SPEAKSGame? This is the game that 
Lenin watched the’little chilį- 
dren in the street play and 
then he knew that when he 
was gone, these children 
would be there to take up the 
fight where he left off: Well 
—Here goes — Choose two 
teams—the teams line up in 
chain fashion holding hands. 
The teams are 15 feet away 
from each other. The teams 
choose the name—one is Red 
Army and one is White Army. 
They also choose who is to be 
up first. Children hold hands 
tightly. i

A member of one side runs.
to the other team and tries to diers was petrified 
■break thru the chain of hands I 
—if he breaks thru, his army 
,gets one and he goes back to:
the end of his line. If he

This month workers in all' 
the countries of the world will i 
gather in huge mass meetings j 
and demonstrations, to pay i 
respect to their great leader 
LENIN. In all the cities of 
the United States, thousands [ 
of workers’ children will at- [ 
tend these meetings to show ; 
that they are billing to follow ; 
the teachings of this great j 
leader. It was Lenin at the [children all oyer the world 
head of the Bolsheviks, whojwni not let their death pass 
led the Workers and peasants ; unanswered. We must pledge 
of Russia—now the Soviet .ourselves to fight the harder- 
Union—to freedom. He was ■ and avenge their deaths—and 
not. only the leader, but he,s0, finally/we shall establish/ does’nt break thru the chain, 
was.tMtoachet; of the work- J government such, ap Lpxem- he joins the army whose line 
ing class, teaching them how ' bourg and Liębknecht/ought he .tried) to [break, and they

the 
and

ing class, teaching them how ■ 
to build i‘the movement of ‘ for. . i 
workers andi farmers.

Lenin was bom in the town 
of Simbirsk on April 10, 1870. 
His ancestors. were peasants. 
He went to school in that little 
town and, after being refused school gay and happy, 
admittance because his broth- threw his books on the 
er had been executed by the [ and ran to his mother. But 
czar for fighting for the . his mother stood motionless, 
workers, he was finally ac- ’ as if turned into stone, with 
cepted. But soon the autho- pale quivering lips, and tears 
rities 
active among the students, so ■ 
they got rid of him by ex
pelling him from the univers
ity. Now Comrade Lenin be
came more active for the 
cause of the workers whom 
he loved so well.

The bitter life of the Rus
sian peasant and worker—so. 
oppressed and so crushed— 
made Lenin’s spirit stronger 
and his hatred toward the

score tl|e point. In thj,s game, 
I the first one on the line runs

Little Lenin Never Forgot fir.st’ et,c- .f is yest t0 puI; 0 a time limit on the game, det
Little Lenin came from 

He 
table

A light shone in the' dist- [stoPPed before a group of. soL ’ 
ahce. “Čbmrades, (the village diers and asked: “Comrades, 
-Mve are:'nearing ‘ it at last. d«es anyone know how the 
Another mile—and we’ll be ! whoie thing happened ? Who 
there/’ • . : ;cried ‘LENIN,’ and why?’’

But then, With the sudden- “But Comrade Commander, 
nes that prompted the panic, we all saw him plain as day,” 
the mass of fleeing soldiers 
stopped in their tracks—and 
stared as though they had 
come up against an inconque- 
rable Wall. On the horizon of 
the beclouded sky—in bold 
relief—a mighty figure of LE
NIN. -His outstretched hand 
pointed in the direction of the 
White Army.

The regiment of fleeing soL
I. “Lenin”—t- 

the name passed from mouth, 
to mouth—louder and louder. 
Ant then—with qne mighty 
cry “LENIN,” they ;1 
their : 
from which they had come. 
Something indescribable came’!<iv jvviui 

oyer the. fear-stricken Red jshes and spot—and from the 
soldiers—and with rallying ; distance the figure of Lejn 
cries of “LENIN— ,.......................................

itfiey threw themselves on the

diers and asked: “Comrades

returned Peter.
“Who—him?”
“Lenin. He stood before 

us as alive and pointed to 
the Whites.”

Commander K... was dis
turbed. “I don’t understand,” 
he whispered.

“Perhaps 1 can clear it up 
for you,” Janek, an old Revo
lutionist approached the group 
that had gathered. ;“Yester- 

“the Am- 
troop,

day,” he continued, 
mo-Zav'od Pioneer
part of their preparations for wholesale

The voice of the Lithua
nian youth is conspicuously 
silent in our newspaper. 

' There are ' many reasons 
why this is so, but certain
ly not because young work
ers have no experience to they see others write. No’ 

į write about or no desire to' tasks or duties are left for 
! write. Never was there. them and they see older 
such a time as this when they ' workers do al) the COntri- ? 
need to express in writing the' buting. 
terrible conditions in work1 workers . do write 

j to which they are subject- that is not mass contribu-xi 
ed; never was' there such tion. 

starvation and not

to attract them. They natu- "" 
rally take an interest in the 
activities, organizational 
work, and news of other 
young workers and are- ,• 
prompted to write when

One or two young 
in but '

Youth problems are . 
so insignificant that***

turned the Lenin Memorial1 Week—! misery among the young they should be neglected in- 
faces in the '* direction mad6 a huge snOw figure ,of workers. They are not ex- this way.

iLenip at the, edge of the vii- chidedjfr.om the general wa- presents 
'page. they coated ,it jwith. lfyp enfa nnd 1cm- tirinp*! mnsc-ps

Yes, Laisve re-
■ the Lithuanian ’

■ge .cuts and Jong,- tiring' masses but it seems the
• hours,, and. ttyey haven’t the youth is lost in the crowd. ’’

■LENIN ” looked real*—alive-— t t nit » « V
” -****.*v XX**. aw CILUJ' LILJLV'VV UlvniOClVCO Ull bl 1 V

us say that at the end of 15 Į advancing White Guardists.
[minutes the team with the I Now it was the enemy’s in
most men wins. | fan try that was in a panic—.

discovered that he was gushing from her eyes.
“Alexander—your brother, 

was hanged”—came from her 
quivering mouth, in a voice 
distinct and even, as if com
ing from the very depth of 
the earth- 
oppressed and tortured and 
hungry and jailed.

“Hanged?” — he half-re
peated, half-questioned, —

If you have enjoyed reading 
this corner on these three great 
leaders of the working class, 
and would like to learn more, 
you can read “LENIN” by 
Krupskaya, “MEMOIRS” by 
Clara Zetkin, and “LETTERS 
OF ROSA LUXEMBOURG”— 
Kautsky. There are 

[other books, too, that you 
—a voice of all the get any public library.

many 
can

He was hanged,” she an-
master class keener. From the 
very beginning he gained the 
love and confidence of the 
workers. He helped on org
anizing little strikes—such as ' 
strikes for shorter hours, his 
higher wages, and. hot tea for 
the workers. And not only 
did he -work with the Workers, 
but he wrote up all these ex
periences so that other work-!‘to have, made it their perm
ers could profit by them. He anent home. He stood crush-’ 
was soon imprisoned for his °d, bent, lost under the heąv- 
activitSes, and then exiled/ ‘ iness of this voice. Then the 

Hisi experience in the’ "1'905 familiar little sparks, which TY_ _ 1 /_ A ’ A _ 2 1 ___ __ Iirnvn C» I I f h Ann

swered in the same voice, 
“because he demanded free
dom and bread for his op
pressed and hungry people.”

Victory
The Red soldiers were rest

less-nothing to do. Then,
out of the silence came voice 
of one of the soldiers—a low 
voice—a disgusted voice.
“The devil — if only they 

(sneer- 
Whites 
a dog 
Silence 
silence

Hanged for the cause of [would start an attack 
oppressed and hungry Įing), but no—the 

people,” repeated little Lenin.
This voice, the tears—^en- 

graved themselves in the mem
ory of little Lenin, and seemed

but 
fear an attack like 
fears a 
again-—a 
broken only by the rat-tatTtat; 
—rat-tat-tat of the machine 
guns and the boom of the dis
tant cannon.

Suddenly—cries' were heard 
—“Airplane—hirplane.” In a

stiek.” 
peculiar

“That’s how it was—’’ the 
commander mused ■■—”i and 
after all, was it not Lenin who

į r 7 ”• f v . i

best living -conditions. Why
' then, don’t ;we hear from 
them? ;.

Two drawbacks Heep the 
. First, 

they find’ it hard to write 
Lithuanian.; .Many,, because 
of constant contact with the

.. , I s.aid. “Organize the Chiidren?” ,youth from writing.
Could this hard-fighting and : And it was the childien who | find'it hard t. 

‘•egiment be the I s^owed us how organize ienthusiastic i\, w mv
same that had retreated in ■ and fight to victory.
fear just a short time ago? Į 
They beat a hasty retreat— j 
the Red soldiers hot on their Į ; 
trail. And over the crash [ 
and roar of battle—rang out 
the word—“LENIN—LENIN.”

—o—
The Red soldiers were rest

ing after battle, resting in the 
tents that the White Guardists 
had deserted. Commander 
K. walked among his men. 
He was deep in thought. He
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magazine
If you

I The new Pionieer 
i is out. It’s swell! 
į haven’t seen it yet, you’d bet
ter scout around quickly for 
one, because they’re selling 

j faster than we can wrap them.
! Send us your subscription, so 
you won’t be disappointed in 
missing a copy. ,

| Name .........................................
’Address .....................................

Wherever workers’, or-t // 
ganizations meet the same- 
question of “Where is thę 
youth?” is brouhgt up. 
Only recently in Connnečti- 
cut, a conference consisting/^ 
of the biggest organizations

English language forget ^revolutionary workers, 
how to speak and write Li
thuanian. Second, there are

made a decision to Start or
ganizing the youth into the 

no youth features in Laisve Young Communist League

City ........................State..........
1 Year.... One-Half Year.
Address:

Pioneer Corners,
Box 28, Sta. D,

New York City

and other revolutionary or- ' 
, ganizations. Perhaps this 
decision is not the first ? 
made for the same purpose,' 
but let us make it an effec
tive decision, in other 3! 
words, proceed to carry it 
out. It may be wise tb har-

iiiQiiioniaiiiaiiioiiioinoHioiiiaiiiūiiioinainoinainoiiioiiiomoiiiaiiioiiiaiii3iitoiiioiiioitiotii3iiiūiiioiiio

Darban, Išbaigi. Platini
0 
o
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Revolution, which was unšuc- were so well known to ’those flash we were at our 'positions 
cessful, helped him in 1917 to who rememb<?r him, danced in —and 
lead the workers and peasants his eyes, he stood up. ierect, craft guns into action, 
of Russia to freedom. Lenin and calmly and firmly said:/
pointed out to the workers in [ “By the blood of my brother, | But no—the White Army an-,
the World War that they were I pledge myself to carry on i swered the bombardment of
fighting not for themselves, his work, and to bring in my I their plane twofold. And
but for their enemies — the > lifetime, freedom and bread [then again—silence, 
bosses. After the so-called J° the oppressed and hung-j 
“democratic” government of 
Kerensky was set up, Lenin, at 
the head of the workers, est
ablished the ‘ first workers’ 
and peasants’ government. At 
last the workers and farmers 
were free. The bosses of the 
other countries tried to over
throw the government by send
ing armies against it and by 
trying to kill Lenin. Altho 
he w»as seriously wounded, he 
recovered—tho not entirely— 
to see some of the results of 
his hard work. When on Jan
uary 21, '1924, he died the 
workers all over the world 
mourned the best friend, 
guide, teacher and comrade 
they .ever had—he who led 
them to freedom.

Let us as workers children 
follow in the .way of Lenin.

swung our anti-air- 
In a 

few moments it was all over.

“Say, comrades—” quivered 
ry.” j Ivan—one of the soldiers,

His mother knew he would i “why should we get killed— 
do it. Little Lenin never for- it’s cold—and why shouldn’t 
got!

And he kept his promise.'
All his life [

we get back to the village?” 
“Coward—slacker—”

He never forgot. All his life [ “Bah, and a volunteer, too 
he carried the picture of that!—shut him up!” 
day with him. All his life— 
every second of it, his mind risk a panic, 
and body, every particle of it 
was given to just one cause— 
the cause of the toling masses. 
And Ęig Lenin taught the 
workers and peasants how to 
organize and how to fight. 
And Big Lenin brought free
dom and bread to the oppress
ed and hungry.

And a great fight was made 
for the. children of the Soviet 
Union. . And the children 
know the cost of it. It is for 
that reason that they pledge 
themselves to be firm: Lenin- ,to the village! 
ists and carry on the work' of 
their teacher — and of their my 

‘heroic fathers, . It is, for that stumbled out of their dugouts 
[reason that they ,valup thatiin ą. panię—pell-mell 1Jcy 
gift; mo-re than their lives. i ran toward, the village .falling, 

And more than that. The then picking theipselves, up ' 
oppressed and hungry chiL again-r-twith. frightened fapes.' 
dren of, the capitalist epun,tries looking! for a place Qf safety, i 
do , not stapd meekly and . Commander K... of the reg
watch the jailing and torture iment ran out. of the trench— 
and the burning of their bro
thers and fathers. They learn- 

beginning in our movement of [ ed a lesson from their com- 
the youth. Karl Liebknecht [ radd Little Lenin. They pledge 
was born in August, 1871, the 
son of a famous father. Karl 
studied law so that he might 
use this knowledge to defend 
the working class. He soon 
became conspicious for whom 
he was, was elected by the 
workers to the Berlin Council, 
and several years later to the 
Reichstag—like our Congress. 

In 1914 when the World 
War broke out he and Rosa 

bourg fought with all 
ieir energy against the efit- 

of Germany into thethe Red , and White Army on—and on— and on..<

t V H - ..........I ’-------------------- i—

Liebknecht and Luxembourg
/Yt j-t f * ■ ------------- 1 ■. i , .

“He Who Has the Youth Has 
r / r i the Future.”
The meinory of Karl Lieb

knecht and Rose Luxembourg 
should be honored by all 
workers’ children the world 
over. These two leadėrs of 
the working class made the

Squelch him—we can’t

The noise of the soldiers 
was drowned by a scream 
from the other side of the 
dugout.

“Comrades, the infantry is 
surrounding us!” We peered 
out into the gathering dark
ness—and sure enough, the 
White Army was attacking 
our right flank.

“Save yourselves — boys!” 
screamed Ivąn — as he ran 
away — away from the 
scene of the battle—“retreat

The courage of the Red Ar- 
was shattered—soldiers

ken to the words of an act-' 
1 ive, but somewhat aged 
I member who was called up- / 
on to speak at a workers’ ' \ 
gathering. Looking around 
at the faces of his comrades 
who had lived the best part 
of their lives he said, 
“Friends, the next year 
may find some of us gone. * 
Now is the important time 

„tp see that others are pre-*J* 
pared to take our place, so 
that this' hall which we 
built, this organization-' 
which we have worked tO ” 
strenghten, may continue 
in its revolutionary role.””' 
The youth must be taken 
out of the poolrooms, cheap 
dance halls, and movies, ' 
and instead taught their“* 
true 
ing 
help.
section where young read-; 
ers will come face to face • 
with the news of the class
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DARBININKU 
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place with the work
class, with Laisve’s

An English youth

other workers, would be 
one step toward fulfillment * 

I of the decision made in 
I Connecticut. Youth propa- 
1 ganda need not be limited 
[to the “Young Worker”
alone but can extend to this v 

i paper, too. If the “Young’ 
1 Worker” won’t reach the :r 
working class youth, then a •'

1 youth section in Laisve 
should. What is easier for '" 

I an adult reader to do
1 to pass on ■ this paper to his 
ison or daughter? Laisvė ' 
will make more leaders And

• active workers in our youth 
movement by stirring up

[some activity among the 
j youth than by waiting for 
the youth to organize itself.revolver drawn—“Halt com-

• radęs—do you know what you 
are doing comrades, forward, 
forward—for the sake of the 

. Soviets ■— comrades.” But 
his voice fell meaningless on 
the ears of the panic-stricken

1 soldiers.
Some Red soldiers caught 
the sleeve of the Comman- 

“ALWAYS der—“Comrade Commander! 
run—they’ll butcher us!”

“Never — coihradqs — you 
fight for the cause of the 

forward!” 
but the deserting soldiers did 

' [not heed him. With eyes 
Do you know how to play bulging with fear—they ran

themselves to give their lives 
for the cause of the working 
class; and at Lenin’s call to 
be ready, the voices of all the 
workers’ and farmers’ chil-, 
dren from all the five contin-[at 
ents, answer 
READY.”

Little LeYinists never forget.

Red and While A™, Game

B. Paltanavicute.

! PATAISYMAS KLAIDOS

I

Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 
ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.

KAINA 25 CENTAI, GERANUOLAIDA PLATINTOJAMS *

i

Šeštadienio “Laisvejs”, d. 
’ Mizaros straipsnyje, įsis-.
1 kverbe paklaidą. Antro j.,,
straipsnio špaltoj, 31 ir 32 < 
eilutėse pasakyta: “Nuo - 
1929 metų su Lovestonu...” 
ir tt. Turėjo būti: “Nuo 
1929 metų Partijos suvažia
vimo su Lovestonu ne tik 
nesikalbėjau” ir tt.
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Puslapis Ketvirtas

A. S. Novikov-Priboj
Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
k —Mano žemiausias pasveikinimas tams
tai, pasaulio gražuole!

Paulina biskį nubalo, o jos nedidelės au- 
syš kiek paraudonavo. Jaučiu jos suju- 
cfimą ir pradedu permatyti, kad ji jau yra 
pažįstama su juom; jie kur tai matęsi pirm 
šio susitikimo. Gal būti jis ir pripasakojo 
jai, kad aš vedęs.

—Vlasov, kaip matau, jums labai sekasi 
gyventi.

—Iš kurios pusės?
—Nagi, ranka rankon vaikščioti su to-

kia karaliene—tai jau širdis iš džiaugsmo i vig Jau- dabar neužtenka jiems vie-| 
gali sprogti, kaip garinis katilas nuo van-1 tos ligoningseĮ; 0 kas bus,' jeigu dar karas! 
dens. Uz vieną jos pabučiavimą as eičiau ,tęsig> tai kielį ta(Ja jų bus? Ir greta sU| 
visur, bile kokiam velniui nusukčiau ^a" jtudm Petrogradą, gatvėmis maršuoja riaii- 

ji pulkai jaunuolių ir barzduočių, išmuš- 
truotų ir karui prirengtų. Zobov linkterė
jo galva į juos ir kalba jau atvirai: 

—-Ir tie eis į karo nasrus.
—Kur?
—Į žmonių skerdyklą už išnaudotojų rei

kalus. Na, tik persistatyk sau tą baisią 
pjovynę ant 1,000 viorstų ilgio! Jau milio-

• V* f • • 1 • t . • 1 » I

tinės; nedraugauja ir su merginomis bei 
moterimis, o vis kur tai vaikštinėja. Kur? 
Niekas nežino, užsiima kokiais tai slaptim! 
gaiš darbais. Gal būt, taip ir reikia, gal 
ne viską galima pasakyti ir tiems, del ku
rių labo jis ir jo draugai dirba.

Einame abu, sutinkame daugelį karo au
kų; jie dar dėvi kareivių rudines, bet eina 
ant kriukių; kitų veidai sukoneveikti; o ki
ti bekojai, berankiai, džiovininkai, akli; ki
tas eina ant visų keturių, apraišioti—lie
kanos iš baisaus karo fabriko. Taip, tai 
likučiai tų, kas buvo karo geležinėse žio
tyse. Ir su kiekvienu mėnesiu jų skaičius!

• T 111 v j T •• • I

gūsį.. ?
Paulina juokiasi. Ir kada mudu pasili

kome du vienu, klausiu jos:
—Na, kaip tau patinka tas liežuvio ma

lūnas Muchobajev?
—Nekreipiau domės, ji atsako,—ir jos 

mėlynos akys slepiasi už primerktų blaks
tienų, kaip žvaigždės už debesų. Tęsiu to
limesnį jos tardymą: ;naj žmonių sugrįžo sukoneveikti, o kitus

—Kaip matyt, jis. protiniai neturtingas.,! milionus jaunų vyrų pavertė į lavonus. Ir 
—matomai, jam prisieina protas skolinti vis dar s,toka kraujo. Su pasiutimu tęsia 
pas dėdę. O jo išvaizda dar prastesne, tą darbą viešpataujanti klasė...

_ ■ I Aš visada noriu ginčytis su Zobovu ir
O burna didelė, kaip šamo, jam priruošiau pasipriešinimą.

1 —Tu viską keiki, kas tiktai yra pasaulyj, '
• keiki ir karą. Bet karas , turi gerų ypa-
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NESIVELINKITE PASINAUDOTI PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

DRAUGAI IR DRAUGĖS, paskleiskime mūsų ap
švietę. Platinkite piknikuose ir išvažiavimuose, paren
gimuose ir taip tarpe darbininkų. Mes turime dar 
daug A.L.D.L.D, knygų, ir ;skelbiabie jų išpardavimą!

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:

) ;

• i ' ( < . > > • 1 1

LENINAS, JO GYVENIMAS 
B AI.

š 
S

Tiesa, jis diktas—tikras paleistuvystės na
mų tvarkdaris. < '
Nosis jo išaugus del septynių, o teko jam 
vienam, ir jis panašus į senovinį laivą...

—Neinteresinga man tas girdėti,—karš- ■ tybių.
tai perkerta Paulina.—Pas kiekvieną žmo-1 Zobov aštriai pažiūrėjo į -mane.
gų yra kokis nors nedateklius. ! —O kur gi geroji pusė?

Pirmu kartu greta jos aš taip kietai su-1 —Na, paimk nors ir tai, kad karas iš
spaudžiau dantis ir sugriežiau. j auklėja tokius žmones, kurie aukoja savo

Sekamas dienas man besivaikščiojant su > gyvastis del kitų. Tiktai laike mūšių pasi- 
Paulina, ir vėl, tartum netikėtai, vis susi-: rodo drąsuoliai. O tas juk veda prie page- 
tinkame su Muchobajevu. Jis Paulinai I rinimo žmonių‘veislės...
kalba visokias paikystes ir giria ją, kaip .—Palauk; tu tuomi dar nieko neįrodai.1 
arklių pardavėjas savo tavorą. Man jis j Drąsuoliai jau senai pūva karo laukuose,' 
siūlosi į draugus. Bet jaučiu, kad jis aky-; o bailiai, niekšai tikrai pasiliks gyventi, i 
se meluoja, o širdyje veidmainiauja: jam! Bailiai, ypatingai karo rengėjai, patys nei-j 
Paūlina reikalinga, o jinai jau vis daugiau i na įį pirmuosius apkasus. Jie visi būna už- 
su juom pradeda flirtuoti. Ir kartą jai sa- pakalyje, jie moka pNšitaikyti,—tai ligo- 
kau: . / riiąię pavirsta, tai išsiperk^i lįartaiš neva

—Paulina! Nekrėsk juokų su dinamitu, sužeidžia save, kad tiktai išvengus1,pirmų- 
K&da sprogs—bus bloga ir tau. jų apkasų. Tai jie, pagal tavo/jšvadd,. pą-

Ji prisiglaudė prie manęs, kaip jūra prie gerins busimąją žmonių gentkartę. Supu- 
’ krašto: vėliai! i j /

—Simai! Mielas mano jūrininke! Argi, Tai pareiškęs, jis kiek apsidairė apim
tu nematai, kad iš meilės linkui tavęs su- mus t§se toliaūs: ?,
džiūvau. Dienomis nemiegu, o naktimis —Dabar klausimas, delko eina tas bai- 
nevalgau... Ir pasileido juokais. O po to '■ susų karas, delko? Mums pasakė, kad vo- — •    • 1 • 1 • v • w _ I Iri o y ii rr’TYY I TA I n 11 y n t Yz-k-I zyy n d n i •

tinkame su Muchobajevu. < 
kalba visokias paikystes ir giria ją, kaip 
arklių pardavėjas savo tavorą.

riiąię pavirsta, tai išsiperku kartais nė va 
sužeidžia save, kad tiktai išvengus1, pirmų-

■ •c i ' m • • • f L y ' i -i. •’ ’ * • wz -• * < j'

"tai pareiškęs, jis kiek apsidairė aplin-

džiūvau. Dienomis nemiegu, o naktimis
1------ --  ----- ------------ ----------------------- -- - j VKVA.WVAW. VZ W ’

ji meilės veiksmais užgesino mano n^ožiū-1 kieclai uzPUolę mus, o vokiečiams darbiniu-' 
rą. Į kams buvo pasakyta priešingai, kad rusai

užpuolę juos. Ir vieni ir kiti patraukė ar-1 
.Ar tu matei, kaip1 

supjudo šunis? Vieną šunį meta ant kito, 
arba paima juos ir pabado nosimis. Šu-

• ' - nes pradeda pjautis, kanda, drasko vienas 
balsas, bitą—plaukai tik dulka. Tas pat daroma

* *
Einu į paštą su valdiškais laiškais. Ak- mijąs linkui rubežiū.

saulės 
čia yra

meninės namų sienos įkaitę nuo 
spindulių. Atsitolinus nuo jūrų, 
karšta ir oras sunkus.

—Vlasov!—pašaukė pažįstamas
Atsisuku, ogi—Zobov.

—Ar apie išplaukimą dar nieko negirdė
jai?—klausė jis.

—Ne. O tu iš kur eini, prieteliau Zo- 
bov?

—Buvau pas pėstininkus į kareivines 
nuėjęs. Ten turiu pažįstamą, turėjau rei
kalą. Jis greitai važiuoja į karo frontą, jų, tik trumpos liekanos. 
(O tikrenybėje jis ten buvo pas savo revo- kūnas vienose žaizdose. , 
Ėucinius draugus.) veiktas, nosies visai nėra. Iš skaudančių

—O kaip kareiviai, kokis pas juos ūpas? raudonų akių eina pūliai. Tai jau ne žmo- 
—Veržiasi i karo lauką, kaip liūtai. Nė- gus, o gyvas lavonas,- nuo kurio dvokia.

ra su jais jokios rodos. —Ačiū jubis, krikščionys!—išgiedojo nė-
Zobov ir dabar gudravoja ir abelnai jispaiminga karo auka už'įmeštus kelis skati- 

gudr'us vyras. Jis veik visai negeria deg-! kus. ; (Daugiau bus)

kitą—plaukai tik dulka. Tas pat daroma 
ir su darbo žmonėmis. Ir iie tai nema-; 
.to.... i

■—Mylimi jūreiviai... Neapleiskite -ma-' 
ne, nelaimingąjį!—į mus kreipėsi sužalo
tas kareivis. Jis prašė išmaldos. Jis sėdi 
ant šaligatvio, nužemintai linguoja, baisus 
kaip kokis sapnas. Vietoje jo buvusių ko-'

Galva ir visas' 
Veidas sukone-1

—Ačiū juftis, krikščionys!—išgiedojo nė-
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DARBININKU GYVENI 
MAS IR JŲ KOVA 

Jieškojo Streiklaužių
LIETUVA.—Kada lapkri

čio mėn. buvo pakilęs dide
lis medžio darbininkų strei-

.--------------- ---  ■ .-T^r TORONTO LIETUVIAMS
HUNESMA1 • run’ A f ! j i. 'T * ' * *ugai, heiSgalite ųžgiprę-

luoti diehr^Štį: “Laisy^’J ilgps-

WATERBURY, CONN.
L. D. S. A. 12-tos KUOPOS NARĖM 

\jiauįį’oa, muo uivuiuo

turėjo įvykti praeitam mėnesyj, bet 
mažai narių atsilankė ir susirinki-

, l mas neįvyko. Sekantis susirinkimas'
''kas Klaipėdoj (streikavo.............. ’
apie 1200 darbininkų), tai 
medžio sindikatas pradėjo 
jieškot streiklaužių pačioj

- Lietuvoj. Visi darbininkai 
privalo žinot: jei vienur ky
la streikas, nieks iš darbi
ninkų neprivalo eiti dirbti 
vieton streikuojančių. Be
darbių pareiga remt dirban
čių darbininkų kovą, o .dir
bančių darbininkų pareiga 
remt bedarbių kovą.

Draugės, mūs metinis susirinki^8 
turėjo įvykti praeitam mėnesyj, bet 
mažai narių atsilankė ir susirinki- 

bus trečiadieni, 13 sausio, paprastoj 
vietoj, 8-tą vai., vakare. Nors šį sy
ki nepamirškite ii’ ateikite į susirin
kimą, ries /turėsim išrinkti kuopos 
valdybą. Bus išduotas raportaę iš 
metinės rajono konferencijos. Yra 
ir kitų svarbių reikalų apsvarstyti;

Sekr. M. Vaitonaitė.-
(8-9)

ELdZABETHYNTj. v ,
L.D.S. 33-čios kuopos susirinkimas 

bus trečiadienį, 13 sausio, L.D.P. 
Kliube, 69 S. Park St., 8-tą vai. va
kare. Visi nariai būtinai dalyvaukit, 
bus nominuojami kandidatai į Pildo
mąją Tarybą, 
svarbus laiškas

i su A.P.L.A.

niam !laikui,; jai’ galite gauti fnust--' 
j pirkti, pavieniais, .ntifaeriaiš* p0 ac-
resu 738 Qū0eh’ St., W., kaip ti|ę, 
pačiame lietuvių- [centre. Ląikraš ;į- 
galėsit gauti' piikti visada;

, i ’ *į ; Pardavėjas, i
. ' ? i : . • ' • G-u)'

Taipgi yra labai 
vienybes klausimu

Sekretorius.
(8-9)

->—r-———

SOUTHBURY IR OXFORD;
. conn. ;.

e ’ .. !
Watcrburio ir A’pieJinkes Darb. , 

Organizacijoms
Mes, Southburio ir Okfordo lietu

viai ūkininkai, prašome visų šios 
apielinkės miestų ir miestelių dar
bininkiškas organizacijas nieko ne-, 
rengti 26 birželio (June), 1932, nes 
mūs A.L.D.L.O. 225 kuopai sukanka - 
5-ki metai nuu susiorganizavimo, to- i 
del paminėjimui sukaktuvių 5-kių me
tą kuopa nutarė surengti didelį pik
niką su šaunia programa 26-tą bir
želio. Dar sykį prašome įsltėmyti 
dieną ir išpildyti- mūs prašymą.

A.L.D.L.D. 225 Kuopos 
Valdyba.

(6-8)
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Pirmiau Dabar
RELIGIJA. Mokslinis veikalas. Reiką- 

linga perskaityti kiekvienam. 3 0 0 
pusi, apdaryta. Kas stos dabar į A.L. 
D.L.D., tai gaus tą knygą veltui

ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 
apdaryta. Kaina 
kas stos dabar į A.L.D.L.D., tai gaus 
tą knygą veltui.

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašė 
d. V. Kapsukas. Gera ir naudinga 
knyga. Turi 128 puslapių. Apdaryta $ .75

ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 
JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Petriką.

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Tai istorija Ameri
koje darbininkų judėjimo, iki socialis
tai pardavė jų reikalus. Knyga ant 
geros popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS S1STE- Į 

MA.' Parašė L.B. Budin. Labai nau
dinga knyga, ji dėsto kapitalistinės 
tvarkos subudavojimą ir 
matinį klasinį žinojimą.

■ Apdaryta
SOCIALDEMOKRATIJOS

IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. Tai rinkinys raštų: R. Lųx- 
enburg, Lenino, Radeko, K. Zetkinos 
ir kitų. Tai istorija Vokietijos socia
listų išdavysčių ir revoliucinių ; prole
tariato kovų. 280 puslapių. Apdarytą .

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Vilkinąs, tai gana įdomį kny-t 
gutė. 1 Puslapių turi 90 '

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
tai aprašymas baltojo teroro Lietuvoj. 
Kaip veidrodyje parodo, buožių ir iš
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BRIUM.’18-ji ir 
FRANCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Tai dvi knygos: vie
noje, labai įlaudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus Komunos. Puslapių turi 
360. Apdaryta

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 
H. Gorter, būtinai reikalinga knyga 
kiekvienam darbininkui. Ji suteikia 
materialistinį sanprotavimą. O tik
rasis mokslas tik ir rymo ant mate
rializmo. Turi 192 puslapių. Apdr.

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapių. Apdaryta
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams

DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Ęnyga papuošta daugeliu pa
veikslų, Atspausdinta ant geros ir 
gražios popieros. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO-' 

$ ■ JE. Parašė d. A/Bimba. Skaitydami 
šią kpygą kaip veidrodyje matysite 

< kokiais kryžiaus keliais ėjo ir eina 
’ ; Ahierikos prolętą^įątąpl ’ Tai istorija

- kovų. Orgaiiižąvihlosp unijų ;ir par- 
( tijų. Knyga jaiT yra išversta U rusų 
i ' ’ Ir anglų kalbas.' Tūrį' 608 puslapių.

Gražūs apdarai
A.L.D.L.D. kuopoms ir bariams už

Kaip žmonės bH ponų gyveno.
j Parašė U. Sinclair. ' jPųsl. 246.
; A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po
j RUSIJOS ISTORIJA Parašė M. Po- 

krovski. Tai knyga, kuri ]<aip rak
tas patarnauja ne’tiktai susipažinimu 
su Rusijos istorija^ bet .suteikia žino

jimą abelnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapių. Apdaryta* .

b
suteikia pa-

Pusl. 336.

ŽLUGIMAS
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46 TEN EYCK ST
D M

Pirmiau 
IR I)AR- 

Parašė M. Jarosldvskis. * šioje
Į . knygoje nušviečiama netiktai Lodino ' ' 

1 biografija, bet suteikiama revoliucinio 
Judėjimo istorija ir ^komunistinis moks- 
lasi. Knyga, būtinai reikalinga per
skaityti kiekvienam darbininkui i ir 

f f dąrbinjnkęi. Turi 432; puslapių. Ap- 
. ' daryta f t J J . ; . I $

'' A.L.D.L.D; kuopoms 'ir nariams
PASAULIO STEBŪKLĄI. Pagal E. He- 

kėlio parašė Dr. J., J. Kaškiaučius 
knyga labai naudinga. Tai įrankis su 
kurio pageiba žmogus gali pasiekti ir 
suprasti pamatinius gamtos įstatymus 
Ji turi 416 puslapių. Apdaryta.

RUSIJA 1919 METAIS. Parašė A. Ran
some, Įdomi ir prie skaitymo patrau
kianti. Daug paveikslų iš Sovietų ša
lies puslapių 250. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu. 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga 
turi 208 pusi. Gražiais apdarais

Taipgi dar galite gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime 

“UGNYJE.” Parašė H. Barbusse. Tai 
paveiksiąs pereito imperialistinio karo. 
Knyga turi 432 pusi. Apdaryta.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. .Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligiją. -Turi 224 pysi.

Yra i dar i W Kapsuko knygos “CARO 
KALĖJIMUOSE”, ir d. R. Mizaros 
“ARGENTINA”, bet jos bus parduo
damos tik? A.L.D.L.D. kuopoms už kny- 

: $ą po, , į ,t i
POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI.

; ; Rarašp Ft <Vaigšnorąs.; > OipaųiaŲnis,:; :
1.50’

Dabar

t .

i i

') i

; : Parašę <Vaįgšnorą$.; > Tai ;pa^nątir ’? z 
p.oljtiniai ekonorpinis, vadovėlis." Kny
ga 'turi 256 pusi. Gražiai apdaiyta.

BR0ŠIUROrS Ii? LIETUVOS 
“MARA^TAS.” Drama, gražus perstaty- 

irias.; ' 16 ;pusl.' . : 1 < • ‘
JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet. ' 

‘ poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai.
, (Knyga papuošta Jo, paveikslu ir telpa 

trumpa biografija. Turi 112 pusi.
SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA

LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 puslf

ŠVENTRAŠČIO PASLAPTYS. Knyga 
apie religiją. Turi 196 pusi.

KAS KAISTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė 

L. Andrejev. Tai labai užimantis ap
sakymas iš kruvinojo caro laikų. 
Knyga turi. 56 puslapius didelio for
mato. - ' • '
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS.
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiaus.Korrtunbs. Smulkmeniškai išdės- 
tą' jos ;gyvenimą, kar& su Versailium 
ir praląimėjimą.?; Turi 66 i pus!.

NAUDOTOJŲ TIKYBA; šioje knyge
lėje' faktais įrodomą kam religija tar-

i navo ir kam'ji,tarnauja, kepusi. - '
TAUTŲ i LIŲOSŲOTOJĄI. Apie' impe

rialistic : politiką ir tautų pavedimą; 
BrbsitiVaitė turf 18 pūsi. .«L»• i • • »'

karo ir re-

24 pusi.
Parašė B.
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DRAUGAI; kas užsisakys nemažiau kaip už $10.- 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su. užsakymu,' tie 
gausite 10. nuošiipčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1,00 vertSsį galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

Užsakymai, kur nebiis prisiųsta kartu ir pinigai, bus 
išpildyti tiktai del A.L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., T.D.A. 
kuopų ir kitų* darbininkų organizacijų. Pavienibms 
ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
barj^in knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano 
,‘ antrašu ir vardu :

ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N
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DRG. MURDOCH^ JAU IŠDEPORTAVO St.

117

ir

O.ir

Žegunis,

velninėje, I Salės valytojas—
Salės paraudavo

Biznieriai, Garsinkitės

kal-

Provjden-

IŠ LIETUVOS
NEIŠMOKA. PINIGŲ

darbininkų ?°į’ai tokių batukų . mums j «J^sy,

M.

Avė. |

, • i • i • v v auiomuhu, m v niu oi.,

centus ir neturim dirbti uz £rot- ™54 £ z’zeiV73_ NA,Mta‘" ,st\ Fin. Rašt. K. Cereškienc, 87 Battle S

! M.
I V.

sime ant tvirtų kojų, jeigu

is-:

WATERBURY, CONN.

Drg. Mizara tiktai sugrį-

Avė.

Avė.

Avė.

Avė.

Avė.

patar- 

ir už 
kainą,

mėnesio savininkas 
mokėjo už pora

Steamboat Rd.
Pittston, Pa.—Pirmadienį

tokią mažą kainą.
Vienas iš tų septynių

7:30 vai. vakare.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Iždo Globėjai 
Si. ;

Pirm.
Vice-pirm

lonėkite atsilankyti į susirinki- ■ 
mą ir atsiveskite naujų narių I 
prirašyti prie draugijos.

Waterbmiete.

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Binghamton,

T i O l t-., 
šalyje.

“Balsas”

Norintieji ge
riausio

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK- 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1031 METAM: 

Pirmininkas—K. Margin,

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusievičia, 51 Glendale Si. 
paeglb. A. Sauka,

J. StrlpiniB,

Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence, St.
Kasos' Globėjos:

i V. Baronienė, 9 Broad St.
Duobienė, 
Bartkienė, 29 Intervalo St.

4177 Ashland 
Biržomis.
63.88 Sparta

7118 Mac Kenzio

4689 Brandon

7715 Dayton

A ve.

Avė.

T.

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

Žiuris.
. Eleventh «...
Garbanauskas, I

kiekvieno 1
name, ;

A. LUTVINAS
Užlaiko > LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

1242 Solvay

9534 Russell St. 
kasi ketvirtų nedel- 

>, 2 vai. po pietų, 
ir Vcrnor Highway.

Rcumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

ūmai palengvinami su 
linimentu

PAIN-EXPELLER

Moterų
Pašelpine Draugyste Birute

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Bcniulicno. 16 Bunker Avo.
O. Turskieno, 79 Vino St.

87 Battle St.

Kasos' Globėjos: 
221 Ames Št.

I Ligonių Rašt. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St. 

Visos gyvena Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM: 
V. Gelusevičius, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St. 

Stoškus. 20 Faxon St.
rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. !

Petrauskas, 22 Merton St.
L. Baronas, 20 Faxon St.

F. Alusevičia, 18 Intervalo
Mačiulaitis, 57 Arthur St. : S. [ 

Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka! 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.

i Visi Montello, Mass.
I Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- | 

nėšio pirmų seredų, 7-tij vai. vakare. Lietuvių i 
1 Tautiškam Name.

I Pirm.
I ] *

Be to, ^-Įn7\ 

' ... Į Nutarimų
I
i Tūrio ra!

----------------. — | iždininkas A,

KASOS' GLOBĖJAI: 
j O. Gantarienė,

į. 1 O.. Zigmuntienė,

Susirinkimai • atsibus 
dienj kiekvieno mėno: 
Lietuvių Bvet.njnėje, 21

I Veli. J)U plULų, ILclJų b

Į 19 Union St. Lowell, Mass.
St. |

me
chanikais, nes atvažiavę pa
sirodo, kad nieko nemoka.

| VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
| 826 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

VILKAVIŠKIS. — Odos 
krautuvės s;
zukas duoda 7 darbinin-

S. žižis. ■ susirūpint profsąjungos įkū-
I rimu, kad lengviau eitų ko- 
' va.

168 East 'Main 'st., žo. iš Sovietų Sąjungos. Jis 
Bus geri kai- daug matė ir. patyrė. Atei-

tai aš nerašysiu, bininkų neorganizuotumu ir 
augiškai, didina jų naudojimą. Reikia

Tie, kurie nori pas mus 
atvažiuoti, būtinai turi būt 
gęri amatninkai, geri1 spe
cialistai, -kurie ąalėtų kitus 
w Z. Ll Ą. -w I z3 t 4 AS 4- XSM'AS «*S aa

vyzdį. Tai tokių Sovietų

LAISVEPirtnadien.’ Sausio ii, iįŽ

Sekmadienį, 3 d. sausio, 
4 :15 vai. po pietų, iŠ Bostono 
išplaukė laivas Baltic, White 
Star linijos, išveždamas d. 
William T. Murdoch į Škotiją, 
Angliją; drg. Murdoch tapo 
išvežtas iš East Bostono imi
gracijos namo.

Apie valandą laiko pirm at
plaukimo to laivo į Bostoną, 
policijos laivelis ir pakraščio 
sargybos laivelis sukaliojosi 
palei imigracijos namą, o ke
li aeroplanai ore, viršuj jo. 
Laiveliai ir aeroplanai dingo 
po to, kai d. Murdoch buvo 
išvežtas iš imigracijos namo, 
apsuptas šnipais ir policija.

šeštadienyj Bostono, kapita
listiniai laikraščiai paskelbė“, 
kad* “raudonas” darbininkų 
organizatorius ir vadas keleto 
masinių streikų bus išdepor- 
tuotas; kad visa Bostono i po
licija sumobilizuota (ir žino- 
ma—apginkluota) . išardymui 
visokių darbininkų demonstra- 

, ėijų, prie kurių “raudonieji” 
rengiasi. Suprantama, Tarp-

darbininkų, sykiu ir tarp lie
tuvių darbininkų visose; Jung
tinėse Valstijose, o ypatingai 
tarpe audėjų darbininkų Law
rence, New Bedforde, Mass.; 
Providence, R. I.; Patersone, 
N. J.; Gastonijoj, N. C.; Phi- 
ladelphijoj, Pa., ir kitur. Tai 
vienas iš tikrai atsidavusių ir 
nuoširdžiai pasišventusių dar
buotojų reikalams revoliucinio 
darbininkų judėjimo, kokių, 
žinoma, jau ne retenybe šioje 
paaštrėjusių klasinių kovų ga
dynėje—ne retenybė, ypatin
gai tarpe škotiečių.

Dalyvavęs pereitame pasau
liniame karę ir buvęs sužeistu, 
—{L j Murdoch . grįžo iš karo 
klasiniai sąmoningu ir stojo į į tipiam'e' 1 susirinkime nutarė 
eiles revoliucinio , proletariato perkeisti dieną savo susirinki- 
avangardo. f Jau į paisaūlinio | mų.

bėtojai ir muzikalė programa, i kite masėmis išgirsti jo 
Darbininlrai visi yra kviečia-! prakalbas, kurios ivyks se-.’ 
mi atsilankyti į šį paminėjimi;. i j. dienomis* ir seka-
ir pagerbti savo geriausi ir is-1 . , 1
tikimiausį vadą Leniną. muose miestuose. 

< —o—

Puslapis Penktas

1823 Muskegon Avo.
'Vice-Pirmininkap—-A. Kareckan, 

730 Na«on 
Nutarimų Raėtininkas—K. Rasikas, 

; ' R. R. 9, Box
Turto Raštininkas—A. Garbanauakas, 

1108 Elizabeth 
Iždininkas—A. Daukšas, 

1131 Walker 
Iždo Globėjai: 

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. 
Grušiūtė. 1307 DaVi» Avė. 

Ligonių Lankytojai: 
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Ave. 
Vi.lkuvienė, 718 Richmond St. 

Trustisai: 
T. Rasikas, A. Lujus, F.

11 d. sausio, 7:00 vai. v«ka- i 
A. Senkus, V. Valentą, M. 

■F. Žegunis, 515 
____  paraudavote jas — A. < 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai įvyksta 1 

mėnesio antrų utarn>nkq savam 
1057-63 Hamilton Ave.

Great Neck, N. Y.—Sek- 
4 Lietuvių Darbininkų Susivie- madienį, 10 d. sausio, 2:00 
nijimo 49-ta kp. rengia prakal-1 Vąl po pietų. Svetainėj 139 
bas Dr. J. J. Kaškiaučiui; josi 
įvyks 7 d. vasario (February), 
sekmadienį, 2.:30 vai. po pie
tų, svetainėje po num. 1,03 
Green St., Waterbury, Conn. 
Dr. J. J. Kąškiaučius kalbės 
dviejuose klausimuose, apie 
politiką, ir sveikatą. Tai bus 
svarbu visiems išgirsti šitas 
prakalbas, nes Dr. J. Kaškiau- 
čius jau senai pas mus 
bėjo. Todėl ,nepraleiskite 
progos nei vienas.

■ , ; —°— , •
A.L.D.L.D. .2$ kp. savo me-

re. Valinčiaus
51 Butter Alley.

Wilkes Barre, Pa.—Ant
radienį, 12 d. sausio, 7:00.j^ 
valandą vakare. Svetaine į 
Union Hali, 12 E. Market] 

ŠIOS St. Pirm.

. Scranton, iPa.—Trečiadie
nį, 13 d. sausio, 7:30 vai va
kare. ' Horvich Bldg., 1101 
West Market St, 

avangardo, f Jau į pasaulinio | niu.. Dabar susirinkimai įvyks ce Są. 
karą užbaigą d. Murdoch pri- j antrą dnttadleiiį (utarninką)
sidėjo prie IšVystylno sdvd pul- kiekvieno Tnėnėšio po pirmam. Ketvirtadienį, 14 d. sausio, 

Lietuviu' 
'svetainėje, 31547 Clinton 

Visi nariai, ma-1 St.
Rochester, N. Y.—Penk-! 

'.tadienį, 15 d. sausio, 7:30' 
.vai. vakare. “Gedemino”' 
svetainėje, 575 .toseph Avė.!

Buffalo, N. Y.—šeštadi 
nį, 16 d, sausio, 
vakare. Svet 
Division St. ir

ko- kareiviu • pasiprie'šinimo Taigi, pirmas šių metų susirin- 
Anglijos valdžiai. Jungtinėse kimas įvyks 12 d. sausio, kaip 
Valstijose d. Murdoch, ypatin-17:30 vai. vakare, po num. t 
gai laike streikų, įgijo nema-. 774 Bank St.
žai patyrimo, ir galima tikėtis, 

tautinis Darbininkų Apsigyni- sugrįžęs į Škotiją, galės atnešt 
mas, nors labai trumpu laiku, nemažai naudos Anglijos dar- 
bet visgi paskleidė žinią tarp j bininkų revoliuciniam judėji- 
Bostono darbininkų apie tai. .mui.

Sekmadienyj, dar keliomis i Darbininkų grupės, kurios 
valandomis prieš atplaukiant buvo pradėję rinktis palydėt 
Baltic ? Bostoną, White Star drg. Murdochą iš Bostono 
linijos prieplauka buvo apsta- prieplaukos, buvo be pasigai- 
tyta policija labai tirštai. No- Įėjimo policijos išsklaidytos, 
rėkusieji pasimatyt ir atsisvei-Itaip kad demonstracija, gali- 
kiąt su d. Murdoch nebuvo ma sakyt, neįvyko, 
įleidžiami. Policistas, laikan-1 Dar trys draugai randasi 
tis rankoj Baltic pasažyrių su-; Bostono imigracijos stotyj ir 
rašą, sustabdė kiekvieną įei- Į laukia deportavimo.

Darbininkų privalumas vi-1 Duoda vien tik odos, o pa- 
sur stiprint Tarptautinį Dar-1 muga]a turim iš savo lėšų; 
bininkų Apsigynimą ir mobili- | į į t ‘ pamuša]as . 
zuotts į masinę spėką apgyni-!1 
mui sveturgimių 
teisiu.

rašą, sustabdė kiekvieną įei-. 
, nantį į prieplauką, pareikšda

mas, kad galės matyt kitus pa- 
sažierius (atspėjant bent vieną 
vardų surašė), apart Murdo
ch©.

Drg. Murdoch buvo plačiai' 
žinomas tarpe įvairių tautų I

Pirm. _
256 Ames St

Nutarimų rašt.
. 49 Sawtelle Ave. i

Turto rašt. K. Venalauskie,
12 Andover St.

Ligonių rašt. M. Jazūkevičia,
i 153 Amen ..St. ,

Iždininkas M. MižkiniB,
9 Burton. St.

iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtello Ave., 
B. Zdanavičia, 11 Glendale St;,. J. Ųaio- 
Vičia, 86 Webster St. 1 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington StJ 
Visi Montell, Mass.

Belle Grove, YJox 108, Dracut, Mass. 
Vice-pirmininkas M. Dulkienė

180 Concord St., Lowell, Mass. 
Prot. rašt. V. Mikalopas,

973 Central Si. 
Fin. rašt. A. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, S. Paulenka

12 Chase St. 
Kasės globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedęldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj,

I.IETUV4S CRAB0R1US

navimo 
žemą 

nuliūdimo va
landoje šauki- 
tžs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-WLaisvėje.
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KAVALIAUSKAS

Pirm. 
' Pirm.
Į Užrašų rašt. J. 
i Finansų i 
j Iždininkas In 

7 vai, Eteonių rašt.

, 161 N. 
kampas ELU- 

cO'tt SL, ant trečių lubų, 
Draugai, dalyvaukite pa- 

avininkas Rau-; įyS jr atsiveskite savo pa-1________ _
„ ” darbiniu- žiatamus Išp-irskRe kas ■ Lietuvos sūnų ir dukterų | 

komą i hntplin dirbt V J " • U • ’‘U J . DRAUevgTĖS NAUJOS VALDY-Kams i namuo narelių ciirnt. dedasi daroininkų salyje. bos, n>3i m. adresai,
> LOWELL. MASS.

Pirm. A. Palubinskus

kainusja 1 litas. Iki spalių i 
mėnesio savininkas mums!

„Z x-. batelm 5; 
! lit., o už porą batų—7 lit., | 
! bet nuo to laiko numušė po:
50 centų už porą. J 
vininkas niekad laiku neiš-! 
moka pinigų. Kai nueinam i 
pinigų; tai jis mums prime-1 
ta po 2—3 litus. Su visa ai- i 

. ..ga mums sunku pragyvent, ° 
pamokinti ir dūofi gėrį, pa-1 tai galima įsivaizduot, kaip 
vyzdį. Tai tokių Sovietui—1---------------- x

v . Sąjunga laukia jų trūks-
Tiesa, as apleidau Amen- paprastų darbininkų

Bostoniškis.

Laiškas Amerikiečiams iš Sov, Sąjungos
Draugai amerikiečiai man 

rašo laiškus ir išmetinėja, 
kodėl aš neduodu jokio at- 
sakymo, būk tai išvažiavau 
į Sovietų Sąjungų ir pra
puoliau.

ką 1927 metais ir jau ^etu- į netrūksta
ri metai kaip gyvenu Sovie-1,
tų Sąjungoj, n neprapuo- ^ajp0 mechanikai, neturėtų 
įau. Bč kaip as jums, 1Tieia^ingai pasiduoti 

draugai, galiu parašyti ir - °
dar visiems atskirai? Juk
tai man reikėtų rašyti de- fai'paskufkeikh ir ‘verkit 
setkai laiškų. Tai as bandy- kad yogai ir valdžia nc ei 
sm atsakyti visiems ant sy-. r 'h. vfskag b]ogai Taį* ;

vienai | Draugiją Adresai, Kuries 
e” už Grasa;

sunku pragyvent dabar, kai 
neišmoka laiku mūsų už
dirbtų centų. Mes visi 7 
darbininkai turim reika-1 
Jaut, kad išnaudotojas laiku! 
mums išmokėtų . uždirbtus

, . | X O,, XX \ XOXXCXO IHVįCa. x a,xpg,x

neturėtų pamiršti, kad pas
Jūs, draugai, jau ne kar- mus netaip, kaip Amerikoj 

tą esate skaitę ‘‘Laisvėj” i kambariai laukia gyvento- 
^apie Sovietų Sąjungą, bet!jų. Pas mus gyventojai lau- 
matomai, vis dar netikite ir; kia kambarių ir jų nėra, nes 
norite žinoti atskirai. Na,'nespėja pastatyti gyvenimo 
ir ką galima atsakyti. Vie-i namų. Mat, didžiausios spe
nd klausia, ar galima biznį ikos sukoncentruotos staty- 
užsidėti. Kiti klausia, ar i mui fabrikų. Dabar yra 
yra “porkčepo,” kiti apie, sunkiausi statybos laikai, 
darbus, kambarius ir net; ir mes juos turėsime perga- 
apie merginas. Ir atsakyk,! lėti ir greitoj ateity atsisto- 
kad geras. j U

° | .v ! UČU UZ-UČUgL. JLČG5 UZj“

Štai ką aš patarčiau drau- ’ ' baigimas prasitęsia kaip ka-
į gams.

ir nesigailite,: tai“ vasaros 
laikų atvažiuokite apsilan
kyti,! ir »viską sužinosite. O 
kurię neturite pinigų,- 'bet | 
norite važiuoti apsigyventi,' 
aš ’^patarčiau nevažiuoti,-

Iš Statytojų Gyvenimo
PANEVĖŽIS. — Panevė- 

žyj yra keletas padriačikų 
namams statyt iš medžio 
Žemaitis, Mataušas ir kiti. 
Pas juos dirba po 4-10 dar-

I bininkų.
Visur dirba po 10 valan

dų. Darbo užmokestis nuo 
50 centų iki 70 centų. Ma-Į 
taušas verčia dirbti viršva-i 
landžius. Jei dar sienojus! 
nebaigtas poryt, o laikas į 
jau mest darbą, tai jis būti- 

i nai spiria užbaigt. Tas už-

JCurie turite pinigųur nedaleisite , ‘ < • • 1 da nuo puses iki pusantros I
mus užpulti, H Jie senai no-; valandos ir už ta viršdarbį 
ri ir jau net bando. • ' ‘
• Ąš, draugai, jau nebeva- ■ 

jžiuošiu iš šalo tėvvriės nie-! 

 

; kur. Soviėtų ■ šaHš^paįiliks 
;mano tėvyne ant, yisados/

\ I ' •• v v

. i nieko nemoka. Padriąčikai 
paparastai j neužmų^ą yisu 
pinigų. Tas eina iš i savaitės 
į savaitę ir likučiai-vis> au-' 

w _ ___ * >. ,............r . gal. Buvo tokių atšitikiniū,;
ypač tiems, kurie manote ' . draugai? ąmei i-. ięaiCĮa neužmokėta suma siek-
apie bizĮnį arba norite turėti > kiečiai, aš neturiu <ką jums ■ ^vo ] 00 litų. Pas kai ku- 
gerus laikus atvykę. ‘ Ir1 rašy.tL .Pl^1?1? įvairiais da-1 riuos tie pinigai žūdavo.' 
abelnai darbininkams pata-^kais jąu kiti,drangai.rašė-(padriačikai naudojasi dar- 
riu būti ant vietos ir kovoti'5 Daisvej^ tai as nerašysiu, bininkų neorganizuotumu ir 
ten už geresnį gyvenimą.

Nekurie pasigiria, kad
1 / stojo iš Komunistų Partijos: 

ir jau visai “liuosi/’ tiktai I 
priimk jį į Sovietų SąjunJ 
gą. Klystate, draugai, taip; 
darydami. Nereikia bėgti iš1

Įvairūo Dalykai
. _ Man teko matyti, kad drau-!

Partijos, bet atbulai — ją gai jau pardavinėja tikietus j 
dauginti, drūtinti, ir galu drg. Lenino mirties pamineji-i 
o-ale nadarvti ta nati kaSo!imui’ kuiis ivyks> 24 sau31°gale padaryti tą paų, Ką so . Jan sekmadienį po pie
votų Rusijos darbininkai.tUj 2:30 val Garden svetai. 
>adarė; tai tik tada būsite n5je> ' ■' ' 

įterbury, Conn.

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT,
VALDYBA

J. Liubartas, 

pagalbininkas,

.... r.' .......
J. Gvėrai lis,

Vcgela, Bell Phone, Poplar 7545. A F. STĄjtoJS
G RA BOR1 US- UNDERTAKER

14bal»«.M»u6ja Ir laidoja nunslraBluo ant 
vlaokių kapinių. Noriatieji geraanio pa
tarnavimo ir už žentą kainą nuHOdinio 
valandoje šaukite* pas naane. Paa mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
v*>iann:o><a vititoaa ir už £t<»a» Kainą. ....

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojiVnas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rųsįškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vąntos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIA1S IR UTARNINKAIS, nuo 
10 vąlandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAI su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu. ( ;

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

. Pas kai ku
riuos tie pinigai žūdavo.'

MODERNIŠKI AUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stag'g Street, . Brooklyn, N. Y.

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

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialus važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

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

LU1V1NAS

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų mitsto lietu
viams ir svetimtau
čiams Virš 20 metų. 
Taip pat ląisniuotas 
Real -Estate—pirki
mui ir pardaVimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankud.' ’"

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

Išardym**, »«»taiymn», «uprx«t elektriką ir iMaguetitmą, Ir važiavimą,
kr planą automobilio; mokinėm d ienom i n ir vakarai* lietuvių Ir anglų kaltroM. 
Mokytojai* yra., žrrnū* ekfpertai—L, TICHN1AVICIUS, B. J. VAITKUN>» ir klti 
Leidimą (Llcente) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokeat|. liek padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. ŲŽ*|raiyn>aa | mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryta 
iki 0-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
32K 51 Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-404S
JMfEDWmmCTMi • n i v n < «•



VIETINES ŽINIOS
Iš Puikiai Pavykusių Sąryšio Prakalbų

vadą kovos už dirbančių ir be
darbių reikalus.

Drg. R. Mizaros prakalba 
apie Sovietus buvo labai turi
ninga, taip kad iš jos susida
rytų vidutinė brošiūra, jeigu 
prakalba būtų žodis žodin su
dėta. Jis kalbėjo apie didžią 
naujų fabrikų-įmonių statybą; 
nupiešė darbininkų vedamą 
tvarką - darbavietėse, gigantiš

ki k a naujų didnamių statybą,1 
milžiniškus kolektyvius ūkius; 
atnaujinirpą ir praplėtimą ka
syklų, kūrią^ ( laike pilietinio 
karo k o n t r -revoliucionieriai 
buvo užplųkdę vandeniu ir ki
taip sugadinę’, sulaužę mašine
riją ir t.t. Bet dabar jau ki
taip. Pavyzdžiui, paskutiniais 

I metais pirm karo, Dono Basei- 
i no kasyklose, valdomose tuo
met užsieninių kapitalistų, bu
vo pagaminta trys milionai te

Sovietuose šiandieną yra ke- Lietuviu Dalbillinku Susivie- 
hais šimtais procentų augščiau

nijimo Jaunuolių Kuopos 
Metinis Susirinkimas

Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąry
šio surengtos prakalbos perei
to penktadienio vakare, Grand 
Assembly svetainėje, Brookly
ne, puikiai pasisekė, nežiūrint 
lietingo oro. Publikos prisi
rinko pilna svetainė apačioje 
ir apsčiai ant galerijos. Kalbė
jo drg. J. Siurba ir iš Sovietų 
sugrįžęs drg. R. Mizara. Bet 
šis masinis mitingas pavyko ne 
tik skaitlingumu darbininkiš
kos publikos ir prakalbų turi
ningumu, o taip pat ir iš me
džiaginio atžvilgio. Nežiū
rint sunkios bedarbės, tapo su
mestą 86 doleriai su centais 
ąukų, apmokėjimui surengimo 
lėšų ir parėmimui revoliucinio 
Lietuvos darbininkų ir valstie
čių judėjimo. Aukotojų var
dai bus paskelbti kitame “L.’ 
numeryje.
Mitingo tikslas buvo paminėt nų anglies, o dabai; ?peit pasta- 

penkių metų sukaktuves nuo , ruosius dvyliką mėnesių Dono i 
drg. Giedrio, Čiornio, Greifen- Į Baseine pagaminta jau 40 mi- 
bergerio ir Požėlos sušaudy- j lionų tonų anglies. Baltagvar- 
mo fašistinėmis kulkomis Lie
tuvoj ir išklausyt drg. R. Mi
zaros raporto apie Sovietų Są
jungą.

Vakarui 
A. Bimba, 
trumpomis 
imdamas kalbėtojų laiko. Pir
mininkas keliais atvejais gerai 
pagarsino darbininkišką popu- 
liarę literatūrą; ir, turbūt, jo
kiame kitame mūsų mitinge 
paskutiniais laikais nebuvo, iš
parduota tiek mūsų knygelių ir 
laikraščių, kaip tą vakarą. Tos 
literatūros buvo net pritrūkę ir 
prisiėjo dviem atvejais dar 
daugiau atsinešti iš “Laisvės.” 
O literatūros skleidėjai ypač 
gerai darbavosi publikoje.

Po drg. Siurbos prakalbai 
buvo vienbalsiai priimta rezo
liucija, pasmerkianti Lietuvos 
fašistų valdžią ir reikalaujanti 
tuojaus paliuosuot visus politi
nius kalinius. ’ i

O kadangi vienas sklokinin- 
kas nuo galerijos ėmė šūkau
ti, kuomet pirmininkas parodė, 
kaip Prūseikos-Butkaus leitę- ūkių į sovietinius bei kolekty- 
nantai grobia kuopų ir apskri- vius ūkius, tai buožės išpjovė 
čių iždus, tai vienas senyvas gyvulius, k:ad tik jie netektų 
darbininkas taipgi nuo galeri- Į kolektyviam ūkiui, taip kad i kai, vadovaujami savo Bolše- 
jos davė įnešimą, kad šis mi-lnet dideliuose sodžiuose daž- vikų-Komuriistų Partijos; taip 
tingas pasmerktų visą prieško- 'hai buvo užsilikę tik po porą ir Amerikos darbininkai tega-

L.D.S. Jaunuolių 101-mos 
kuopos metinis . susirinkimas 
įvyks 11 d. sausio, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y., 8-tą vai. va
kare.

Visi nariai, dalyvaukite su
sirinkime, nes bus duodama 
įkuopos valdybos metinis ra
portas. Bus nominacijos Cent-

pirmininkavo drg.
Jis pasitenkino 

pastabomis, neirž-

diečiai ir imperialistiniai jų 
talkininkai iš užsienio buvo 
susprogdinę fabrikus, gelžke- 
lių tiltus, suardydami viską, 
ką tik galėjo. Taigi Sovietams 
prisiėjo veik visą tai atsteigti 
išriaujo ir tolyn varyt visą pra
monės kūrybą, kuri ypač pa
stūmėta priekin dabar sulig 
Penkių Metų Plano, kuris bus 
užbaigtas į keturis metus, ša- 

{lis yra įtempus visas pajėgas 
į industrijos statybą; didžiau- 
kų gaminimui mašinerijos, 
sios domės kreipia į pastatymą 
fabrikų gaminimui mašinerijos, 
įrankių dirbti įrankiams, kad 
pasiliuosuot nuo pirkimo tų 
daiktų iš užsienių; todėl dar 
nepaspėja patenkinti, visus rei
kalavimus kasdieninio' vartoji
mo produktų. Iš tos priežaš- 
ties gyvenime dar randasi 
šiurkštumų ir nepriteklių. Rei
kia imti atyidon iT būvūsių nub 
seniau užsilikusių ' kontr-rėVo- 
liucionierių ir buožių' sabota
žas. Pavyzdžiui, kuomet 1029 
metais prasidėjo masinis ju
dėjimas iš smulkių privatinių

pakilęs, negu kad buvo Rusijoj 
j paskutiniais ;metais pirm pa- 
i saulinio karo. Be to, Sovietai 
yra vienintelė dabar pasaulyj 
šalis, kur pramonė didžiuliais 
žingsniais žygiuoja pirmyn ir 
darbo masių.būvis nuolat ge
rėja, kuomet’ visose buržuazi
nėse valstybėse krizis nesutu
rimai didėja, bedarbių armijos 
auga ir darbininkų būklė eina 
vis blogyn ir blogyn.,

Tįesa, daugelis Amerikoje 
neblogą darbą turinčių darbi
ninkų dar geriau gyvena. Bet
ne sulig to reikia spręsti,apie to valdybos kandidatų atei- 
Sovietų Sąjungos darbininkų nantiems dviem metams, 

’būklę. Reikia lyginti su tuom, 1 
kas pirma buvo Rusijoj, ir ,im- 
ti dųmėn dabartinę nuolatinę 
pažangą ige^pjon puęėn, kuo
met kapitalistiniame pašalyje 
Viskas elha! atbulai blogojon. 
Sovietų ’ šalies ’darbinin'kaj < dir-* 
bh' ’su pasiryžimu, žinodami, 
kad jie pagerina savo būklę ir 
viskuom bus aprūpinti; o ka
pitalistinių kraštų darbinin- 
'kamsi visai1 nėra panašios vil
ties, kol viešpataus buržuazija. 
Tai tą privalėtų laikyt mintyj 
ir amerikiečiai, mananti So
vietuose apsigyvent; o kaip iki 
šiol, tai dauguma jų ten vyho 
ant gatavo, tikėdamiesi Viso

ckiu pirmenybių prieš tenaiti- 
nius darbo žmones ir žiūrėda
mi tiktai, kaip jie patys tuo
jau galėtų ten gyventi geriau, 
negu Amerikoje.

Drg. Mizara, be to, dėstė 
apie puikius darbininkams 
sveikatnamius Sovietuose, apie 
visiem darbo žmonėm apmoka
mas vakacijas gražiausiose ir 
tinkamiausiose gamtinėse vie- j 
tose, apie naują sistemą veda
mas mokyklas, apie studentų 
ir mokinių didelį padaugėjimą, 
ir t. t.

Metęs žvilgsnį čia pat į Ame
riką, kalbėtojas parodė, kaip 
šičia po proletarinės revoliu
cijos tuojaus turės pagerėti 
darbininkams būklė, nes čia 
augštai išvystyta ' pramonė ir 
ūkis, o Rusijoj prie carų nie
ko panašaus nebuvo. Bet kad 
pasiekt tos laimingesnės pro
letariatui gadynės, ‘ darbinin
kai turi stoti į Komunistų Par
tiją, d ir ‘Viši ‘nepartijiečiai ją 
veikliai remti,, kovojant prieš į 
išnaudotojūs ir jų ■ kvarką ” * i f ’ C . f U ' 1- . < 1 1

Atsiveskite savo draugus ir. 
pažįstamus prisirašyti prįe L.' 
D. S.

•pi—>n—-k——ni—-m—-ui—«u—. 
į Neužmirškite ir __  _
I Dovanom kr patys sau norėda- į 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
lar bi ką iš auksinių JniPfn • vi-• 
J nokite, kad pas mųne 
Į sipirksite.

j ĮVAIRŪS LAIK-
I RODŽIAI
I

JjAUSIOS MAD.OS 
1UŽ PRIEINAMĄ •

j ’ ’ KAINĄ 
B
I Taipgi taisau visokius laikrod- 
I žius ir kitus papuošalų daiktus, 
a Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkini!.g

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir .128 gatvių
' Ri’chmond Hill, N. Y.

■ NAU-.

B

Jaunuolių Kuopos.
A. Kairiūtė,

Central Brooklyn
‘ K i J

Seki r .

A.L.D.L.D. 24-tos . kuopos 
susirinkimas bus pirmadidnį, 
sausio 11 d., po num. 73 Myr
tle Ave., 7 :30 vai. vakare. Vi
si nariai, ateikite. Yra svar
bių reikalų aptarti.

Org. K. Bender.

SUSIRINKIMAI

PAJIEŠKOJIMAI

JIĮCŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės bė vaikų, gerai užsilai- 

kančioš, apie 41 mėtų amžiaus,, ir j 
kad būtų, nors kiek pasiturinti,- biznį 

Į ar farthą turinti. Su pirmu laišku 
, - - - meldžiu ir pav’eikslą prisiųsti. Tony

taipo’pat prieš ardytojus sklo- V, 151 W. 20th St., New York, N.Y. 
Vi n ink n c Joi <ri i i.okip skinki- (7-8)k'ininkus. Jeigu tokie skloki- 
ninkai būtų vadovavę Rusijos 
darbininkus, tai visai nebūtų 
buvę ten Sovietų • Respublikos. 
Tą Rusijoj padarė darbinin-

IŠRANDA VOJIMAI

f
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daiktų ' ži- ? 
pigiau nu- į

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

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Sluuiįa Iii ooklųnc. Ateikit Persitikrinu

X

ir

NOTARY 
PUBLIC

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASABOV
! 200 .Second Aye. < 

..... Terpei (2. Ir. ^31 gatvjų, . , , 
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

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

Telef. ALGANQUIN <4-8294

—i---- --------u----------- ----------
KRAUJOį SPECIALISTAS 

Gydau ūmias <lr, chroniškas vyrų .ir 
moterų ligas kraujo ir odos.

Padarau ištylimą ’kraujo ir Šlapumo.

0R. MEER -
156 W. 44th St., . <Rooin 302 

New York, U. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 ;iki lf Po pietų nuo 8 
iki 0 vai. vakaro 

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA . 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name.

BROOKLYN. N. Y.

MASPETH, N. Y.
L.D.S.A. 9J-mos kuopos susirinki

mas' bus pirmadienį, 11 sausio, pas 
d. Kalakauskienę, 61-39 Perry Ave., Į 
7:30 vai. vakare. Visos narės būti
nai ateikit, yra labai svarbių reikalų 
aptarti.

Organizatorė.
(7-8)

PAJIEŠKAŲ darbo valgykloj. Esu 
virėjas, turiu ilgų metų patyrimų. 

Taipgi gali * kepti visokius pyragus. 
Ged. Cook, 101-57— 108th St., Rich
mond Hill, N. Y. Telephone Virgi
nia 7-4278. . (7-9)

JIEŠKAU partnerio j restoraeijos 
'biznį. Vienai perdaug sunku. Biz
nis gerai įdirbtas. Atsišaukite 97į 
E. 7th St., New York City.

(8-10)

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
I ' ■> ’ ’ ■ I IJ •.

Valandos nuo 10 iki 1
> Nuo 4 iki

Nedeliom nuo 10 iki 2
Odęs ligos gydomos su X-ray 

palipusias gyslas jčiržkinimais

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.

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM 1§ VISU SALIU, IR IŠ ČIA, 
PASIUNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI- AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU** 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. ’ DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KlIOGERlAUSlAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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JONAS STOKES
. Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kam p. Broad
way, Chauncey 
S t r e e t stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOIC-S -
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Tęlefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTET1KA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

MEDICIN., DAKTARAS

S. A CERNOV .s, 
223 2nd Avė. & 14th St.

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697
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PASTRANDAVOJA kambarys su vi
sais parankamais, atskiras Įėjimas, 

arti subway Mrs. Jacina, 105 S. 
3rd St., Brooklyn, N. Y.

6-8munistinę skloką. Pirminin
kas leido balsuoti rankų pakė
limu. Iškilo ištisas miškas 
rankų už sklokos pasmerkimą. 
“Kas dabar yra priešingas pa
smerkimui sklokos, pakelkite 
rankas,” vėl atsikreipė į pub
liką pirmininkas. Apgynimui 
sklokos pakilo tik dvi rankos 
išviso. “Jie giriasi, kad visas 
svietas einąs su prieškomunis- 
ti’ne skloka; tai dabar patys 
matote, kaip ištikro yra,” pa
darė pastabą pirmininkas.

Drg. Siurba pasakė faktais 
turtingą prakalbą. Pradėjo 
nuo to, kaip po fašistiniam 
pervesmui Lietuvoje užstojo 
naujas kruvinas teroras, kurio 
pirmomis aukomis buvo Grei- 
fenbergeris, Giedrys, Požėla 
ir Čiornis. Bet fašistai ir to
liau tęsia savo budelystes prieš 
revoliucinius darbininkus ir 
yąlstiečius, žudydami, o į ka-

• Įėjimus tūkstančiais tgrūsęlami. 
Paskutiniais laikais ypač pa^ 
smarkėjo fašistinis ,terorąs 
Lietuvoj, kuomet krisįo sąly
gose ryškiau ėmė kilti revoliu
cinis darbo žmonių judėjimas. 
Bedarbė didėja; daugelis dir
bančiųjų tegauna tiktai po li
tą į dieną; bedarbiai areštuo
jami ir kalinami, kaip “valka
tos.” Sykiu aug-a ir vidutinių 
ir smulkiųjų valstiečių vargai. 
1931 metais buvo tris sykius 
daugiau išlicituota smulkių 
ūkių už mokesčius ir skolas, 
nekaip 1930 metais. Viduti
niai valstiečių įplaukos pusiau 
sumažėjusios, palyginant 1 su 
paskutiniais metais pirm karo, 
o mokesčiai valdžiai kelis kar
tus didesni, negu prtą caro. ' *

Drg. Siurba, toliau, palietė 
ir Amerikos krizį, iš kurio net 
klerikalo “Draugas,” po visų 
maldų, nemato išeities^ Kal
bėtojas užbaigė, ragindamas 
visus darbininkuę , ątolį jį. Ko-.

trejetą karvių; panašiai buo
žės išpjovė avis, kiaules ir kt.

lės padaryt panašų perversmą j 
tik vadovybėje Jungtinių Val- 

Todel, nėra ko stebėtis, kad stijų Korhunistų Partijos.
paskutiniais laikais Sovietuosė Po drg. Mizaros prakalbai 
buvo trūkumas mėsos, sviesto Aido-Lyros1 Choras įspūdingai 
ir tūlų kitų geresnio valgio sudainavo tris dainas, diriguo- 
produktų. Bet ta stoka bus jant H. Retikevičiūtei. Ir nors 
žymiai prašalinta iki ateinan
čiai vasariai, nes didžiuliai so
vietiniai ir kiti ūkiai bus jau 
priauginę daugiau gyvulių.

O vis dėlto, nepaisant visų 
dabartinių trūkumų ,ir šiurkš
tumų, dapbininkų gyvenimas

paskutiniais laikais Sovietuosė
Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?

PIRMAS ŠŪVIS
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Aido-Lyros Choro Nariams te
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atžvilgiu 
pilniausiai 
paramos iš

Aido-Lyros 
užsitarnau- 
darbininkų

į®

-

į&,< •

to, programoje dainuos Aido- 
Lyros Vyrų Choras; Aido-Ly-;

libalsamuoja Jr laidoja numl/aaitu 
(int; Ti8ok|ą kapinia; phrąamdo au- 
tohlobiliuė ’ ir kantftią vteBelijoms, 
krikitynoms ir paglyaŽinSjįnląma.
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231. Bedford j Ayėnuė. i 
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JONO ARBA 
į, .J»ETRO 

/ ’ Kainos po ’ I < ( t I f.

10c ir 15c
' ’T?’ '.

LIETUVIŲ 
ISDIRBYSTBS 

CIGARAI

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J- BROOKLYN, N. Y. E
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jau buvo po 11 vai., tačiaus 
publika dar nenorėjo skirsty
tis; todėl mitingas buvo dar 
pusvalandį tęsiamas su tuzi
nais klausimų ir su drg. Miza- 
ros atsakymais Į juos.

Aido-Lyros Choras rengia' 
milžinišką koncertą ir šokius 
šio mėriesio. 17 d., ateinantį 
sekmadienį, Labor Lyceum 
svetainėj, Brooklyne. Koncer
tais, bųs vienas iš puikiausių 
lięrięertų' šiame t sezone’. ' Į ‘ šį 
konėęrtą turi, suplaukti mąsęš 
žmonių, Aįdo-Lyros Chofo sįm- 
patikai ir rėmėjai. ' ' (

Aido-Lyros Choras jau. dau
gelį metų darbuojasi darbinin
kiškam judėjime ir skelbia 
griežtą ir - neatlaidžią kovą 
buržuaziniam menui ir visam 
šiam surėdymui.

Tuo 
i Choras 
ja sau 
pusės.

šis koncertas bus gražus ir 
įdomus: Aido-Lyros dramos 
grupė suloš trumpą veikalėlį 
“Skubink,” dar pirmu kartu 
mūsų scenoje. Dramos grupė 
deda dideliausių ’pastangų, 
kad tą veikalą sulošus gerai.

Bus vokiečių ’vyrų "choras. 
“Arbedter.” kuris pereitą ru-’ 
denį Atlantic pity J laimėjo, 

___  ___ J<pnteMiįa ^ovai^ą įuždainavimą, 
munistų Partiją, kaipo tikrąjį Turėsim* progą juos išgirst. Be

roš ' Merginų Sekstetas ; drg. 
L. ' Kavaliduskaitė mezzo-sop- 
ranb 'daintibš ' solus ;- drg. A. 
Višmauskas; ’baritonas iš ;Bay- 
drinės’, solistas; ^žtts Aido^Ly- 
rdsz Chora's. •' Eunice- Valatka 
šdks klasiškus- šokius, j I < »■
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Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų, Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Telephone, Greenpoint 9-1310

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
laidotuvių dirkktobiub

SKAITYKIT. PLATINKIT

8tagg t-44uf

A. RADZEVIC 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Kaįp matote, taį ^rograrųą 
bųs įvaįrj ir turininga. .

Reikia žymėt, kaęl, tikie^ų 
kainą • žema, tik 75ę ypataj; 
tikietai, jau yra platinanti. 
Kas nusipirks tikįetą i^hnksto, 
tai gąup lO centų pigiau. Tad 
pasistengkit . tikietųs gaut 
anksčiau. , ,'•./?

Po programai bus šokiai prie 
W. Norris geros orkestros.

* , . Org. P. F. P. j

Ai^o-Lyros ekstra -pamokęs 
bus antradienio vakare (sau
sio, 12). Visi nariai, turit da
ly vaut, nes i bus gęneralė pamo
ka; prisirengiiųuii prie ateinan
čio .koncerto.i i ■'

Org . P. F, P.

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augiipą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.

“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma- .

žumų tarpe.
l,1iiA'dDdNAsrS artojas”

palaido plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse Šalyse ir ko-1 

i i vą už savd klasės ’reikalus.
Kiėkvięno > lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio įfeimy- ' 
na, kokioj Šaly ji negyventų, 
priyalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metdm^ '“Rau

donąjį Artoją.” i
Jei turi giminių Kanadoj, Ar- 
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenuęae- 
revoliuciniais įvykiais visamę ? 
rUok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS .ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS: '

Sovietų Sąjungoj I r. 80 k.
Užsienyje....................... 2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon-
1 dencij'os reikia siųsti: 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
Minsk,. UI. Sovetską j a No. 63, 

tied. Lit. Gaz

Petras Naujokas 
Savininkas

‘ I t

402 Metropolitan Averięe
4 (A rtl M arry ?

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

Dirbtuve ■, 
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.
—----------- ---- ------------ n

BIZNIERIAI GARSINKIT 
ĖS “LAISVĖJE”

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
> Pi K ii •' i J i j < l




