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Budelis Zankov Išvytas 
iš Universiteto

SOFIA, Bulgarija. — 
Garsusis budelis profeso
rius Zankow, kuris keli 
metai atgal, būdamas 
valdžios galva, pasižymė
jo žudymu darbininkų ir 
valstiečių, bandė sugrįžti 
prie savo profesijos į So
fijos universitetą. Bet 
studentai sukėlė tokia de
monstraciją prieš tą 
kraugerį, jog jis turėjo 
pasigrobti knygas ir bėg
ti laukan. Prižadėjo dau
giau nebeduoti prelekci- 
jų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

•Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik — 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

IŠ LIETUVOS
Provokatorius

MONTVILIŠKIS, Kedai-1 
nių apsk.— Kazys Skran-■ 
dauskis, ūkininkas, turintis ( 
16 hektarų žemės. Šliejasi [ 
prie komunistų. Rašė laiš
ką Kėdainių rajono žvalgy
bos skyriaus viršininkui 
Vladui Cibavičiui. Laiške 
buvo pranešta apie busimą 
Kėdainių paraikomo konfe
renciją. Iš pradžių Skran- 
dauskis gynėsi, sakydamas, 
kad laiško nerašė, bet pas
kiau atvirai išstojo prieš 
Kompartiją, grasindamas 
sukišt visus komunistus į 
kalėjimą. ■

BROOKLYN, N. Y—Ka- 
! talikų bažnyčia “Our Lady 
i of Lourdes” nutarė pasta- 
Ityti klioštoriui namą, kuris 
■ lėšuos $50,000. Tuo tarpu 
i šimtai tos bažnyčios para- 
įpijonų yra bedarbių eilėse 
! ir badauja. Davatkoms pi
nigų yra, bet nėra bedar
biams ir jų vaikams.

50,000 Baltagvardiečių 
I Mobilizuojama Prieš 

Sovietų Sąjungų

Pabloginimas Kalinių Pa
dėties

Iš vienos pusės fašistų 
valdžia varžo teikimą mate- 
rialės pagelbos politiniams 
kaliniams, iš kitos pusės 
patys blogina jų užlaiky
mą. Silkių ir aliejaus Kau
no kaliniams, kaip “Aušra” 
rašo, visai neduos, o mėsą 
su riebalais keičia “pieno 
produktais.” Ligšiol cent- 
rifuguotu pienu buožės ir 
dvarininkai šėrė 
kas likdavo nuo kiaulių, 
duodavo bernams, 
jau duos ir kaliniams.

“Balsas.”

kiaules,

dabar

PO KIEK DABAR PAR
DUODAMI ŪKIAI?

Paskutinėmis dienomis 
redakcija gavo žinių, kad 
ties Obeliais (Rokiškio ap.) 
žemės ūkis iš 20 ha. par
duotas už 2,000 litų. Kitas 
ūkis apie Vilkiją iš 10 ha. 
parduotas už 3,000 litų.

Esąs susirūpinimas grieb
tis kokių nors priemonių, 
kad taip parduodamus 
ūkius gelbėtų, kad jie ne
patektų į vertelgų bei spe
kuliantų rankas.

NARYŠKINUI ATLYGI
NA Už NUSAVINTĄ 

ŽEMĘ

Spaudoje jau buvo ? rašy
ta, kad Naryškinų įgalioti
nis gaus, kaip atlyginimą 
už nusavintus jo miškus ir 
dvarus, išsikirsti apie 400 
ha. miško. Bet dabar aiš
kėja, kad 400 ha. miško Na- 
ryškinams toli gražu nepa
kaksią, nes miškas vis, pin
ga. O Naryškinai už mišką 
gauna teisę išsirinkti lį 
mil. lit. Vadinasi, iš viso 
atlyginimas Naryškinams 
sieksiąs iki 1 mil. 800,000 li
tų.

Kaunas.— Gruodžio 31 d., 
7 vai. ryto, pil. Romualdas 
Kundrotas, 19 metų amž., 
gyv. Aukšt. Šančiuose pas 
tėvus, šoko po traukinio 
garvežiu ir dietoje buvo su
maltas ir supjaustytas.

SMETONOS VALDŽIA KALINA ' ambasadorius gavo iš To-

Bet dabar Smetona at-

TEISĖJĄ BEBER KALTINA PRIKLAU
SYME PRIE ANGLIES KOMPANIJOS

New York 
respondentas 
praneša, kad 
kelinta diena 
rencija tarpe

“Times” ko- 
iš Chinijos 

Mukdene jau 
eina konfe- 
baltgvardie-

United Press žinių agen-|Lų ir malkų valdžios miške 
tūra praneša iš Kauno, kad: delei pasišildymo. Teismo 
kruvinoji Smetonos valdžia Į eiga buvo pertraukta laike 
nubaudė visus suaugusius; karo ir perversmo Lietuvo- 
Naujamiesčio gyventojus, je.
Kiekvienas turės sėdėti už siminė, kad reikia tuos gy- 
grotų nuo dviejų iki ketu- j ventojus nubausti. Ir štai 
rių savaičių, nes jie atsisa- dabar fašistinis teismas at- 
ko mokėt piniginę bausmę, rado visus keturis šimtus 
Nuteista keturi šimtai žmo-! Naujamiesčio gyventojų 
nių. Kadangi kalėjime nė- į kaltais ir baudžia. Baudžia 
ra vietos visiems sykiu su-1 juos už tai, kad jie pasirin- 
tilpti, tai sodinama po de-'ko valdžios miške žabų de
šimts. Tie išėjo, kitus de-uei apšildymo stubų!
šimts grūda. O tas kalėji
mas tai bjaurus urvas.

Kruvinasis Smetona tęsia 
kruvinojo Nikalojaus isto
riją. Ši byla prieš Nauja-

kyo įsakymą, kad jis tuo- 
jaus pareikštų Anglijos val
džiai, jog Japonija visai ne
galvoja pakenkti Anglijos 
interesams Chinijoje. Japo
nijos užimtose vietose Ang
lijai busią leista laisvai 
veikti ir vesti biznį. Chini- 
jos durys pasiliksiančios at
daros delei Anglijos kapi
talistų.

PINEVILLE, Ky.— Sau
sio 13 d. klausinėjimas de
vynių draugų, kurie buvo 
suareštuoti užpuolime ant 
Nacionalės Mainierių Uni
jos raštinės. Teisėjas Be- 
ber rado juos kaltais ir ati
davė del “Grand Jury,” 
kad formaliai apkaltintų vi
sus draugus sulaužyme kri
minalinio sindikalizmo įsta-! buvo

ris yra vienas iš devynių 
draugų, "stačiai teisėjui Be- 
ber į akis primetė, kad jis 
yra savininku kasyklų. Be-, 
ber taip įtūžo, jog kumščiu 
pradėjo grūmoti į draugą 
Smithą. Jis užginčijo turė
jimą Šerų anglies kompani- 
joj. Bet jis prisipažino, 
kad jis per penkis metus 

manadžerium Log

I,

Veikiausia visa žmonijos 
istorija nėra mačius tokio 
atsitikimo, kad visi miesto 
gyventojai būtų nuteisti ir 
grūdami į kalėjimą. Tokius

RpnffkitPC Prip Pamini- tymo. O bausmė už tą i Mountain Coal kompanijos.nciignilCd 1I1C lamine «prasikalma„ siekia iki 25 Tada d. Smith paklausė,.ar
limo Lenino Mirties metų kalėjimas,, arba $10,-: teisėjas neturi nusipirkęs
j AAA -------- l_______________________ 1________ l/nvymo via

prasikalmą” siekia iki 25 j Tada d. Smith paklausė, ar

Sukaktuvių

čio ruso generolo Semenovo miesčio gyventojus tapo iš-;prajovus parodo., pasauliui 
ir Japonijos karinio štabo, kelta dar caro valdžios 42 tiktai Lietuva, alįnama ir 

; pacĮ metai atgal. Tie žmonės smaugiama Smetonos gau-
nėra jokia paslaptis, jog ta ^uvo apkaltinti rinkime ža- jų.
Korespondentas sako, kad

konferencija turi svarbius 
karinius tikslus. Semeno
vas galįs su pagelba Japo
nijos ir kitų šalių sumobili
zuoti karui 50,000 rusų bal
tagvardiečių. Jo planas 
esąs užimti Mongoliją (tai 
yra, Sovietinę Mongoliją) 
ir užvaldyti ją delei Japoni
jos. O tai reikštų, kad da
romas tiesioginis planas de
lei užpuolimo ant Sovietų 
Sąjungos.

Semenovas, žinoma, tokio 
plano negalvotų įvykinti be 
užsienio imperialistų finan
sinės ir karinės paramos. 
Derybos su Japonijos kari
niu štabu yra Semenovo de
rybos su kitų šalių valdžio
mis taip pat.

BEDARBĖ GRAIKIJOJ

ATHENS.—Visoj Graiki
joj tėra 660,000 pramonės 
darbininkų, bet iš jų 218,- 
000 šiandien randasi bedar
biai. Visas bedarbių judė
jimas yra Graikijos Komu
nistų. Partijos vadovybėje.

Amerika Vėl Gelbsti

metai atgal. Tie žmones smaugiama Smetonos gau-

000, arba abi bausmės kar- kompanijos šėrų po kokiu 
tu. kitu vardu.

i Valstijos prokuroras at-js^mP Beber atsisakė atsa 
Šiemet i virai pasakė, kad jis ne-

Advokatai

Ant šito klau

NEW YORK.—
Lenino, mirties sukaktuvių priešingas senajai United 

. 1 j paminėjimas turi būti svar- Mine Workers unijai, T 
ir'bi Amerikos proletariato griežtai kovos prieš Nacio- mus draugus. Jie savo kai

Benthall ir 
bet Taub teisme gynė kaltina- • 1 T T* 1 1

bose nurodė, kaip yra b jaumasinė demonstracija prieš nalę Mainierių Uniją.
bedarbę ir prieš algų kapo- “Daily Workerio” korės-Iriai terorizuoja

• J

AUSTRALIJOS BEDARBES GRŪMOJA
DEMONSTRUOT GATVĖSE NUOGOS

BRISBANE, Australija.-išsirengs nuogos ir demon- 
Baisioj padėtyje yra atsi- j struos miesto gatvėse, 
dūrę tūkstančiai Australi-i Policijai įsakyta1 daryti 
jos bedarbių moterų. Tuks- ( visus žygius, kad nuogų 
tančiai jų patenka į prosti- moterų neišlęįęįųs į gatves, 

'Bet - policijos. galvą* pareiš
kė, kad tų moterų bedarbių 
tiek; daug yra, kad jeigu jos 
ištikrųjų savo grūmojimą 

Įvykins, policija i bus bejėgė 
- v _ . . ’ spėti visas suareštuoti ’ir

rį ir pareiškė, kad jeigu jų sukimšti į kalėjimą pirma, 
reikalavimai pašalpos ne- negu jos užguls miesto gat- 
bus išpildyti, tai jos visai ves.

tucijosf nasrus,* ’ ’ bet ii1 tėti 
vietos nebėra, Todėl mies
to Brisbane bedarbes mote
rys pasiuntė delegaciją pas 
darbo ir pramonės ministe-

NAUJA BURŽUJŲ SLAPTA ORGANI
ZACIJA KOVAI PRIEŠ KOMUNIZMĄ i

Pasirodo, kad birželio mė-j Yorke Waldorf - Astorija
nesį, 1931 metais, Washing
tone tapo suorganizuota 
buržuazinė organizacija ko
vai prieš komunizmą Ame
rikoje. Ji vadinasi “The

it i • £*• ir •. >• American Alliance of the Vokietijos Kapitalizmą United States.” Jos raštinė j

hotelyj turės susirinkimą 
“protesto prieš komuniz
mą.” v

Šitokie iškelti faktai apie 
buržuazijos veikimą turėtų 
tik daugiau paakstinti mū- 

|sų draugus komunistus ir 
jų simpatikus , glaustis po 
Komunistų Partijos. vėlia
va. Daugiau ir smarkiau

randasi Washingtone.
Komunistų Partijos orga- 

Ekonominis Gyve- nas “Daily Workeris” .su- 
analizuoja Vokieti- čiupo , tos organizacijos *. ^/*.**'**

V»ti n . ’ 4-1 ‘turime veikti, visi lietu?

bedarbę ir prieš algų kapo
jimus. Paminėjimas įvyks pondentas Verna Smith, ku-1 cky mainieriai. 
sausio 21 d. Jau dabar rei
kia rengtis prie tį svarbių 
demonstracijų.

New Yorko paminėjimas 
rengiamas didžiajam Brqnx 
Coliseume, East 177th St.

Šis paminėjimas taip pat 
bus demonstracija už So
vietų Sąjunga, ant kurios 
puolimą ruošia pasaulio im
perialistai p^r Chiniją ir 
jLęnk’iją. Karo pavojus, di
delis. Tik masinės darbi
ninkų demonstracijos po 
.vadovybe Komunistų Inter
nacionalo nugalės tą pavo
jų-'

Lenino mirties paminėji
mą rengia Komunistų Par
tija. Ji šaukia visus dar-! 
bininkus dalyvauti sausio 
21 d. demonstracijose.

UNIJŲ VADAI PADĖS KOMPANIJOMS 
NUKAPOTI GELŽKaiEČIAMS ALGASW 1

CHICAGO ILL.—Prade
da rinktis geležinkelių kom
panijų bosai ir senųjų ge- 
ležinkiečių unijų atstovai 
delei konferencijos. - Svar
biausias klausimas, 
darbininkams algų 
mas. Kompanijos 
jau dabar viešai
kad jos tikrai žino, kad uni
jų vadai nesipriešins nuka- 
pojimui algų 10 nuoš. Va-

tai bus 
kapoj i- 
galvos 

skelbia,

dinasi, jau išanksto susi
tarta bosų su lyderiais nu
kapoti algas. Kompanijos 
ažda neva suteikti cĮąugiąų 
darbo ir priimti atgal dalį " 
bedarbių. Bet tai apgavy
stė. •

Nukapojimas algų užkliu-, 
dys 1,900,000 darbininkų.’ 
Šiandien yra 500,000 gele
žinkeliečiu bedarbiu, v v

9

NUKIRTO KIRVIU

Clevelande už Komunis
tus Paduota 5,242 Bals.

VARŠAVA,— Visos kitos I --------

Kartuvės ir Budelis 
Lenkijoj Turi Darbo

LIETUVA.— Gruodžio 26 pramonės Lenkijoj gyven_a 
d. Radžiūnų kaime, Alytaus! didelį krizj.betgi  ̂kartuvės 
vai., Buikos Jurgio gyv. na
mo prieangyje, to pat kai
mo gyv. Simonavičius Pra
nas kirvio smūgiu į galvą 
mirtinai užmušė to pat kai
mo gyventoją Ulišauską Jo
ną. Užmušęs Simonavičius 
pasislėpė.

MASKVA.—Sovietų laik- 
raštis “ 
nimas” * 
jos valdžios paskelbimą, slaptus; cirkuliarus, Usiunti- i veikti. V1S* 
kad ji nebemokės karo sko- nėjamus atskiroms ypatoms i1 .kovingi darbininkai, 
. t.. v.. . 11. i • - • _ • artimiausi simnatikaij .tiirrlų. Laikraštis nurodo, kad:ir reakcinėms organizaci- 
Jungtinės Valstijos ir Ang- joms. |Ten sakoma,, ; kad 
Ii j a slaptai palaiko šitą Vo- “American Alliance;” .jtųrį 
kieti jos žygį, idant išgelbė- ryšius | su daugybe “f rątęr-. 
jus Vokietijos kapitalizmą, nalių, religinių, civilių,j pa-< 
Antra, karo skolos buvo vy
riausias Franci jos imperia
lizmo įrankis, bet Amerikos 
ir Anglijos plėšikai pradė
jo nerimauti delei Franci- 
jos imperialistinių plėšikų 
perdaug agresyviškų žygių.

triotinių, .darbininkų, vete
ranų ir biznio organizaci
jų.’’ Ji veikia po visą Aunę- 
riką. Ji pasistačius už tik
slą “pastatyti bendrą fron
tą ir konstruktyvę • progra
mą prieš besiplečiantį ko
munizmą Jungtinėse Vals- . 
tijose.” , . . ■

Tai niekas kitas, kaip tik
tai fašistinė organizacija. 
Buržuazija mato, kad ko
munistų judėjimas auga 
Amerikoje. Tad ji griebia
si slaptų organizacijų ko-

•_ (artimiausi simpatikaiy. turi 
įstoti į Komunistų Partijos 
eiles;; Budavokime savo; 
klasinę partiją; į Tai' bus ge-i 
riausias: atsakymas tokiam* 
fašistiniam-1 ^American AL: 
liance.” • 1 • t
i

Prapuolė Mahometoną 
“Biblija” Koranas»

Lenkijos Valstiečiai 
Priešinasi Valdžiai

i visuomet veikia. Budelis vi
suomet užimtas. Štai, gruo
džio 22 d. Breslave (Vilni
joj) du lenkai darbininkai 
turėjo būti pakarti. Viskas 
buvo priruošta, kartuvės 
užtaisytos, kunigas prista
tyta ir tt. Jau išvedus ka
linius prie kartuvių, ateina 
telegrama, kad budelis la
bai užimtas ir todėl tą die
ną negali būti. Budelis pri
buvo gruodžio 23 d. ryte ir 
tie darbininkai tapo pakar
ti* , ■ *

Pilsudskio; i VARŠAVA.
yaldžia apkrovė valstiečius' 
tokiais taksais, kad 1 tie' 
žmonės haštos nebegali pa
nešti. Valdžia’ parduoda 
paskutinę^ valstiečio karvę. 
Valstiečiai pradeda priešin-

i tis taksų kolektoriams. So
džiuje Skala valstiečiai su
siorganizavo ir skaudžiai 
sumušė taksų kolektorius. 
Panašūs atsitikimai iškyla 
kituose sodžiuose.

) ’ Į

Kanados Pramonė
Labai Nusmuko

CLEVELAND, O.— Pe
reitą antradienį čionai bu
vo. laikomos nominacijos 
miesto majoro. Komunistų 
Partijos kandidatu yra d. 
I. O. Ford. Už jį paduota 
5,242 balsai. Dar niekados 
pirmiau Clevelande tiek ne
buvo paduota balsų už jokį 
komunistu kandidata. Pa
stebėta, kad ypatingai neg 
rai darbininkai balsavo u. 
d. Fordą. Galutini miesto 
majoro rinkimai įvyks va
sario 16 d.

Mes raginame Clevelando 
revoliucinius darbininkus 
padėti Komunistų Partijai*; 
varyti rinkimų kampaniją.1• 
Remkite ją moraliai ir fi
nansiniai.

KERTA AUDĖJAMS 
ALGAS

PRAGA. — Čekoslovaki
jos audimo pramonės savi
ninkai paskelbė, kad jie nu
kerta savo darbininkams 
algas nuo 10 iki 15 nuoš. 
Tuo pačiu laiku daug dirb- vai prieš mūsų judėjimą, 
tuvių visai užsidaro ir au
dėjai atsiduria gatvėse.

1 *
Seniau-

“American Alliance” skel-< 
bia, kad sausio'17 d. New.

JERUSALEM.
sias žinomas mahometonų 
tikėjimo “biblijos” Korano 
rankraštis staiga prapuolė 
iš muzėjaus.’ Šis rankraš
tis buvęs 800 metų senumo 
ir jo vertė :siekus $100,000. 
Niekas negali .įsivaizdinti, 
kaip ■ vagy s galęs pasinau-r 
;doti tuo rankraščiu. 1

Krizis nepalieka kapitali
stinės Kanados. Valdiškas 
raportas parodo, kad 1930 
metais pramonė sumažėjo 
.20 nuoš., o 1931 metais dar 
nusmuko 17 nuoš. Pradžia 
1932 metų nežada padėties 
pagerėjimo.

Newark, N. J., Svarbus < 
Parengimas
Ukrainą salėj, 59 Beacon 

St., šeštadienio vak., 16 d. 
sausio, įvyks gražus paren
gimas ir šokiai, Darbo Uni
jų Vienybės 'Lygos nauda:, i

Jack London Dramatis* 
'kas Kliubas suloš veikaliu- 
ką: “Step on it.” Drg. Wm. 
Gropper pieš karikatūras. 
Skambins mandolinistai. 
Kalbės drg. Bill Dunne, • 
“Daily Workerio” redakto-

Viena.— Paskutinėj dalyj 
1931 metų iš Austrijos pri
buvo į Sovietų Sąjungą 
1,000 inžinierių ir lavintų 
darbininkų. Labai daug 
Austrijos darbininkų imi- rūšies laivas, pabudavotas rius. Įžanga 35c. 
gruoja į kitas šalis. *

Maskva. — Nikola j avė 
pabaigtas budavoti tavori- 
nis 10,000 tonų įtalpos lai
vas. Tai didžiausios tos

Sovietų Sąjungoje. “T.U.U.L.”

i*



Penktadien., Sausio 15, 1932 
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KAIP KOVOTI? sikeilte ant Komunistų Partijos MąsitlIS Mitingas Kentucky 
Lietuvių Centro Biuro, kurį pa- . *

Mainieriams Paremtiskyrė Komunistų Partiją, vien
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Tūkstančiams Gręsia Badas
Sulig Wall Streeto bankierių padiktavimo, New Yor

ke tapo uždaryta septyniasdešimts devynios pašalpos 
stotys, iš kurių buvo teikiama kad ir mizerna, ubagiška 
pašalpa badaujančioms šeimynoms.
miesto viršininkai prašo bankierių $100,000,000 paskolos, 
o bąnkieriai žada suteikti miestui paskolą tik su ta sąly
ga, jeigu miestas praves “griežtą ekonominę programą.” 
’ Na, kad mažinti miesto išlaidas, reikia atimti ir 'pas
kutinį trupinį nuo bedarbių badaujančių šeimynų. Ki
taip^ mat, negalima ekonomizuoti. Grafto negalima pa
naikinti. Šimtai tūkstančių dolerių turi eiti į rankas 
Tammany Hall politikierių, kurie per savo politinę ma
šiną valdo miestą. Majoras Walker ir kiti miesto virši
ninkai lupa didžiausias algas. Ir čia “negalima” ekono
mijos pravesti. Todėl ji pravedama ten, kur paliečiama 
badaujanti bedarbiai ir jų šeimynos.

Net N. Y. miesto “gerovės” komisionierius Frank G. 
Taylor sako, jeigu nebus atidaryta 79 miesto- pašalpos 
stotys, tai tūkstančiams gręs badas.

Ne tik gręs badas, bet dabar tūkstančiai bedarbių ir 
jų šeimynų badauja.

Taylor sako, jog iki šiol gavę pašalpą 117,000, gi būti
nai reikalinga pašalpa dar del 117,000. O bedarbių jis 
priskaito iki 800,000. Žinoma, bedarbių skaičius daug 
didesnis—siekia suvirs 1,000,000. Ir iš jų ne dviems ar 
trims šimtams tūkstančių būtinai reikalinga pašalpa: 
reikalinga veik visiems bedarbiams, nes bedarbė jau ga
na ilgai tęsėsi ir tie darbininkai, kurie dirbdami šiek tiek 
susitaupė, jau išleido paskutinius centus.

Dabar daugiau asmenų New Yorke gyvena skiepuose 
delei pigesnės randos, negu kada nors pirmiaus, sako Dr. 
John Lovejoy Elliot, galva Hudson Guild organizacijos, 
kuri neva rūpinasi pagerinimu gyvenimo padėties dar
bininkams. Skiepuose drėgna, didelis nešvarumas. Del 
to ligos platinasi tarp bedarbių.

New Yorko kapitalistiniai laikraščiai labai daug blo- 
- fino apie aprūpinimą visų bedarbių ir jų šeimynų pašal

pa, kuomet kapitalistų suorganizuotas komitetas neva 
bedarbių šelpimui vedė vajų už surinkimą $18,000,000. 
Jie 'Sakė, jog tiek pinigų surinkus užteks per žiemą aprū
pinimui bedarbių. Girdi, vieniems bus suteikta tiesiogi
nė pašalpa, kitiem^iš tų pinigų bus apmokamą už keliu 
dienų darbą į savaitę; ‘ H ‘ | p į, j
— Bet mes.nurodome, jog tai yra apgavystė, jog tai yrd 
bedarbių mulkinimas, kad j fenestotų į kovą. ,•

Štai dabar tas pats komitetas (Emergency Unemploy
ment Relief Committee), kurio galva yra kapitalistas 
Hatvey D. Gibson, praneša, kad jau apie 40 nuošimčių 
tų pinigų išleista.

Na, o šimtai tūkstančių bedarbių kaip skurdo, taip ir 
tebęskursta: tie $18,000,000 nei kiek nepalengvino jų pa
dėties. Šimtai tūkstančių bedarbių negavo nei cento iš 
tų įinigų.

• Tas parodo, kad bedarbiai turi vesti dar didesnę kovą, 
idant priversti kapitalistus ir jų valdžią ištikrųjų suteik
ti tinkamą paramą bedarbiams ir jų šeimynoms..

Bedarbių baisi padėtis yra ne tik New Yorke, bet taip
gi Chicago j ir kituose miestuose.

It-tik tuomet bedarbiai ir dirbantieji darbininkai iš
reikalaus iš kapitalistų- ir jų valdžios koncesijas, kuomet 
jie susiorganizuos ir parodys galingą, masinę darbinin-

Todėl labai svarbu bedarbiams organizuotis į bedarbių 
tarybas. Labai svarbu visiems darbininkams rengtis 
prie masinių demonstracijų vasario 4 d. prieš bedarbę, 
skurdą ir badą.

Ne retenybė, o labai tan- 'žmonės' žinotų kąip. O juk 
kiai tenka girdėt darbiniu- tokiame atsitikime, kaip ne- 
kuose nusiskundimų, kad tekimas paskutiriio sutau- 
nežino “kaip kovot.” Sako pyto cento, yrd gera proga 
jie: mūsų darbininkiški lai- mūsų propagandai ir orga- 
kraščiai kasdieną rašo, jog nizacijai. ’ iBet, ar kas ką 
reikia organizuotis, reikia nors darė?
kovot, bet kaip nepasako. Darbininkų' Apsigynimo 

Męs jau darbas, beveik visur, labai i 
silpnai stovi. Jq .niekas ki
tas nevedh; ! kai$ 1 klasiniai 
susipratę darbininkai: ko
munistai ir simpatikai. O 
juk šiuo momentu, kuomet 
ir', streikieriai ir sveturgi- 
miai darbininkai’ nežmoniš
kai persekiojami; būtinai 
reikia ir galima ’ šulnobili-1 
zuot įvairių pažvalgų jr:ov- 

’ganizacijų darbininkai, o 
kaip tą padaryt, reikia ži
not. ' ' ' 1 !

Kunigai 'pradeda sutrauki

Toliau jie sako: ~~ 
nuprogresavome iki to 
laipsnio ir žinome, da dau
giau, net pačios, didėjančio 
skurdo, sąlygos darbinin-

Mat, New Yorko|kams rodo’ J°g reikia orga’ 
nnnnnnn nficknlnc nizuotis ir reikia kovot

Bet, kaip tą daryt, mes ne
žinome ir pamokinimų nė-’ 
gauname. , < ,

Manau, kad pirmoj vietoj, 
darbininkų .- laikraščių • re
daktoriai ir komunistai 
abelnai sutiks', jog viršmi- 
nėti nusiskundimai teisingi 
ir pamokos reikalingos. Vi
sur mūsų i 
darbas stovėtų daug augš- 
čiau ir judėjimas tarpe lie
tuvių darbininkų galėtų būt 
daug gyvesnis, ir kova su 
priešdarbininkiškomis, . bur
žuazinėmis sriovėmis įvai
riose organizacijose tarpe 
lietuvių darbininkų T__ .c.
pasekmingesnė, jeigu bent! 
pirmaeiliai darbininkai, ži
notų, kaip organizuotis ir 
kur ir kaip kovot. O tas, 
mano supratimu, yra di
džiausias trūkumas mūsų 
revoliuciniame ’judėjime, 
ypatingai šiuė, kapitalizmo 
krizio ir darbininkų radi- 
kalėjimo laikotarpiu.

Ypatingai dabar mes ga
lėtume pat’rigubint eiles sa
vo organizacijų, atitrau
kiant’ darbininkus nuo lie
tuviškos buržuazijos: f ašis-! 
tų, socialfašistu ir klerikal- 
fašistų, i jeigu'’ įmiek mokėtu
me iįmokint: Mudiau darbi-

nių darbinihkų reikalavi
mų, permažai aiškinimų, 
pamokinimų, kaip ir ką da
ryti. Mes, labiau prasilavi
nę darbininkai, labai tan
kiai sprendžiame pagal sa
ve ir tuos, kurie, delei tam 
tikrų priežasčių arba aplin
kybių negalėjo išmokt, o to
dėl, tankiai ir nežino kaip 
vest darbą. Delei didžiu
mos tokių darbininkų dau
giau vietos mūsų spaudoj 
ir kalbose būtinai privalo 
but pašvęsta populiariams 
aiškinimams, kaip ir ką da-

VI- xvuiugai piaucua outiduixu p-anizatorins
organizatyvis apie 'save daug darbininkų ? lb- •

KONFERENCIJA KENTUCKY MAINIERIŲ 
ŠELPIMO KLAUSIMU CLEVELANDE

Nedėliojo, 17 d. sausio, ir,treikieriai ir jų šeimynas gau*
3t. Darbininkų svetainėje r.a paramos duonos, 
yke konferencija Kentucky' 

.treikuojančių mainierių gel- 
bėjiftio reikalu. Pradžia 1 v. 
po pietų.

Kjentubky angliakasių •strei- 
kasijįrra dalis darbininkų abel- 
nos!kpvos su išnaudotojų kla-

atome, kaip anglies ba- 
ju valdžia ir jos mašina 
o šį Kentucky mainierių

’ ♦ J
Piriniausia padaryta puoli- 

•.as:fant Nącionalės Mainierių 
unijos raštinės. Suareštuota 
streiko vadovai. Jų nepalei- 
džią po kaucija. Bosų ir val-
džiųs .tikslas palikti darbiniu- i 
kus be vadovybės kovos lauke, i "a ___ __
Tai bosų pirmoji užduotis. i darbininkų draugijos,

* j5ęt bosai Čionai apsiriks. 
Kentucky mainieriai yra nar- 
sūk savo klasės kovotojai. Jie i

uirx UZX L«X, xv«M pxxeo. OUVO.X.XU 
vimą “Laisvės” šėrininkų;ir po 
suvažiavimo buvo paminėta 
“Laisvėj,” kad Butkus organi
zavo skloką su biznierių pa- 
gelba (ne su tų, kuriuos be
darbė nustūmė biznieriauti, 
bet su senais, kaip Kapickas, 
Garbačauškas, Šimanskas ir ki
ti). Bet skloka tuojaus stojo 
jų apgynime, prakeikdami 
tuos, kurie eina su Komunistų 
Partija, ir tuos, kurie tas už
mačias padarė. O už ką Prū
seika, Butkus taip gina sklo-l 
ką? Nagi už dolerį; kad su Į 
dolerio pagelba galėtų sau su- ’ 
sisukti lizdą, kad pabėgti iš po ■ 
Komunistų Partijos kontrolės 
ir disciplinos. Bet Prūseika, 
Butkus ne už dyką gauna tuos 
dolerius, ką kaipo faktą paro
do jų “Klampynė,” kur suši
lę niekina, šmeižia komunistus 
ir visą darbininkų judėjimą? 
kuris eina po Komunistų Parti
jos vadovybe. Toliaus skloką 
giria “Vienybė,” “Naujienos,” 

I “Keleivis,” net ir “Dirva.” Už 
ką ? Už tai, kad tie šlamštai!

kad leidžiami del biznio, ne del 
šimtai I 

žmonių kasdien miršta ba- 
du, imperialistai ginkluoja

mi, rengiasi prie pasaulinio 
karo, jau pradėjo kariaut, 

v . . ... , v. mes darbininkai turimesaukia įvairiu draugysčių • . v. ,. . , , .■ 1 ■- -■ " priešintis visam tam, tun-

CLEVELAND, Ohio.—Ken
tucky angliakasių streikas yra 
mirtina kova, su anglies baro
nais ir Hooverio valdžia. Ken
tucky streikas yra visos Ame-1 
rikos darbininkų streikas. 
Ypač svarbu, kad Kentucky 
angliakasius sudaro veik 1100 
nuoš. Čiagimiai darbininkai. 
Svarbu, kad “tikrieji” ameri
konai darbininkai metasi ko
von už savo klasės reikalus. 
Kituose visuose streikuose, 
kur ateivių darbininkų bent 
dalis įena, bosai visados juos 
sujungia su svetimšaliais, 
“Maskvos raudonaisiais bolše
vikais.” šitas streikas yra 
čiagimių darbininkų. Ir ką 
mes matome? Bosai dar la
biau puola šią dalį darbininkų 
amerikoniškoj srityj, negu kur 
kitur. Mainieriiį streiko vddai ' ’ 
suimti, įkalinti, neišleidžiami1 1 
po kaucija, šis masinis mitin- ’ f 
gas bus reikalavimu ir protes
tu prieš Kentucky bosus.- Da
lyvaukite visi.. (Kokioj sve
tainėj ir kada? — Red.).

Buvęs Mainierys.

f I » • * . . > '

Organizatorius, mano i su
pratimu, yra žmogus, kuris 
duotose aplinkybėse suranJ 
da būdus ir parenka prie
mones delei suorganizavi
mo darbininkų. Jeigu or- 

.vien ( tiktai 
kalbės į darbininkus, 
bedarbė siaučia,apgavingais tikslais, neva 

prižadėdami išgaut bedar
biams pašalpos iš ’______
arba iš labdaringų įstaigų. 
Kaip kur tie kapitalo apaš-į 
talai išgudrėjo ant tiek, kad

būtu konferencijas neva bedar-i1 k . .. , .
hAnilhi,. šolnimn . .Ki nn me organizuotis, turime ko-

idėjos. Ir, ve, iš tos smulkios 
buržuazijos vieni duoda dole
rius, kiti užuojauta rodo sklo- 
kai ir jos “Klampynei” su Prū
seika priešaky.

Tad peržvelgus šių sriovių 
veikimą, jų darbus, jų ideo
logiją, pamatinio skirtumo nė
ra ir būti negali, nes kaip 
sės yra tik dvi, darbininkų 
sė ir išnaudotojų klasė, 
yra tik dvi ir ideologijos, 
kas nori, ar nenori, turi 
nauti vienai iš tų dviejų
šių. Tad, ve, ir Prūseika su 
visa savo sklokk, pasitraukęs 
iš darbininkų judėjimo, iš Ko- jog jau daug surinko ir visi 
munistų Partijos, nuėjo tar-Į liuosnoriai sutiko toliaus vary- 
nauti buržuazijai, ir darbiniu-!ti pradėtą naudingą darbą, 
kai tai mato, nors ir bando 
dangstytis frazėmis, būk ir jie dorins” draugai išsidalino tar- 
!.............................................t..i. i-------- .-v-.i-j<įirk>ti-

BALTIMORE, MD.
Iš MŪSŲ VEIKIMO

Šių metų sausio 4 d. Lietu
vių svetainėj įvyko ALDLD. 25 
kuopos mėnesinis susirinkimas, 
kuris buvo gyvas, skaitlingas 
nariais. Nutarta daug svarbių 
dalykų vykdyti gyvenimam O 
nariai einanti Komunistų Par
tijos vadovybėj pilnai savo pri- 
žadus-tarimus įvertina. Drau
gai, kurie darbavosi rinkime 
drapanų bedarbiams, pareiškė,

kla- 
kla- 
taip

bių šelpimo reikąliį. i ir> ne 
stebėtina, kad (amerikoniš
kas Gaponas) kunigas Cox 
sutraukė apie save tukstan- r • v. ■ n ..L . i . i ko nesuorganizuos, cius darbjninkų, r kad . ap-1 
gaut jdos.1 Galima būtų su-J Komunistiniai laikraščiai
minėt tūkstančiai pavyz- yra ne vien tik propagan- 
džių, kur, jeigu mes mokė- distai ir agitatoriai revoliu- 
tumė, būtų galima ne tik cipių komunistinių idėjų 
s!avo įtekmę ^raplėst tarpe tarpe darbininkų, bet jie, 
plačiųjų minių suvargusių taipgi, yra ir kolektyviai! . . .. . . .. T. ( . .-v .,j. . • .. . i r , < . . ’ J . y . . | gina darbininkų reikalus. Juk pusavyje, prižadėdami dirbti,
lietuvių daibmmkų, o n SU- daibinmkų organizatoriai. I soctelistai, klerikalai ir kiti vi- kad kuodaugiausia ju išplati- 
drūtint mūsų (Organizacijas, Todėl ir reikia pildyt jiems . . .
padidint jas. narių skąįt- nuskirtą rolę kaip teorijoj, 
įium, ....... taip ir praktikoj. ;

M ūsų laikraščiuose Į per- : D. B.

vot. Potam, kepurę ant 
galvos ir namon. Toks or
ganizatorius niekuomet nie- tar

ki a-

Gautus “Darbininkų Kalen-

lium

. 1 • ’ • ' ■ I ’ 1

, iieM Pn'seikmiai Tai 
/Vienos teologijos Elementai
’ j * ' y t i ? > ' *
■ 1 • •• i  L • .... :

ninįu, ’kaip Priemo
nių ir pajėgų I tri4s turime :| 
du dieprsfečitų į mėnesinis i 
žurnalas, Visa’ eilė prasila-1 
vinusių draugų ir draugių 
—taigi šie svarbiausi fak
toriai mūsų rankose, kuriu v 7 C-
pagalba mes privalome ir 
būtinai turim išvystyt prak- 
tikinį organizavimo darbą. 
Organizavimo darbas gali 
bus surist^fu Sdarbfninku1 kostumeriui’ dažnai pasiverčia | gpaltų špaltas del agitacijos 
opiausius : 
čiais reikalavimais. '

' Labai daug kalbama apie (tokią rolę, jei biznierius mato, tarpe republikonų' demokratų
-

Smulkioji buržua- [

3 • '■■ ■i Krizini augant ir ’gilėjant, gina kapitalistinę valstybę, 
šio tipo elementams itųrbms ne i Dabar, kaip kapitalistai 
noroms, sužįniai ar nesužiniai, I smulkioji buržuazija atsimoka 
prisieina susitikti, pasisveikin- ■ socialistams ?
ti ir pasidaryti draugais. ( xx.^ov^,

elementas susideda iš žemiau- valstijų ar prezidentinių, kapi- 
sios rūšies pataikaitojų. talistai už gynimą jų valsty-

Biznterius, kad įtikti savo bės paaukoja savo laikraščių

ir

Šis j Atėjus rinkimams miestų

talistai už gynimą jų valsty-

soki mekleriai irgi dangstosi 
darbininkiškomis frazėmis 
vien tik del. to,, kad kuo dau- sų problemų, 
giausia suklaidinus darbinin
kų, o tas yra naudingiausia 
b.uržuazijai. >

Prūseika yra buržuazinės, 
caristinės mokyklos inteligen
tas. ’ Jisai mano, kad esąs di
desnis už visus, ii” tik todėl, 
kad būti augščiau kitų ir tapo 
buržuaziniu revoliucionierium. 
Tačiaus, buržuazinei revoliuci
jai Rusijoj .žlugus, žlugo ir 
buržuaziniai revoliucionieriai, 
ir dabar vienas po kitam, ku
rie dar buvo pasilikę prie dar
bininkų, patampa renegatais ir

nūs, idant plačiau supažindinus 
darbininkus su bent dalim mū-

Taipgi nutarta parsitraukti * ' 
75 egzempliorius knygučių 
svarbiaisiais dienos klausimais. 
Kadangi knygutės’ labai -priei
namomis kainomis, tad. tikimės 
ja^ išparduoti greitu laiku.

Nutarta susižinoti su Brazi- ’ 
lijoje gyvenančiais draugais, : 
ar jie tiesiai be didelių kliūčių 
gautų mūsų jiems siunčiamas 
A.L..D.L. Draugijos knygas. 
Gavę teigiamą atsakymą, imsi
mės darbo.

Draugai pilnai mato žiaurų

šių darbininkų, kuris kas kartą 
aštrėja ir aštrės tol, kol stip
ri darbininkų ranka suturės 
tą. O gynimu įkalintų drau
gų rūpinasi vien tik T.D. Apsi
gynimas; todėl nutarta, jog 
mūsų kuopa irgi privalo būti 
to svarbaus darbo dalininke, 
prigulėdama prie T.D.A. To- 

jdel išrinktas drg. F. Pivariū- 
nas atstovauti mūsų kuopą 
Tarptautiniame Darbin. Apsi
gynime.

ye., išklausė delegatų rapor-1 Greitu laiku įvyks Baltimo- 
(DA 6-to apskričio i rėje bendrai visų darbininkiš

kų organizacijų rengiama kon- 
. ' ferenciją gynimui negrų darbi- 

! ninku Orphan Jones,. George 
; Davis ir devynių Scottsboro

* Jaunuolių. Mūsų kuopa suti- 
' ko ten dalyvauti, pasiųsdama 

. šiuos draugus delegatais: K.
Mikdlaitį, P.‘ Kupriuną, J. Pi- ? 
variunienę, F. Pivartūną ir S. 
Raymontą. TAi geras mūsų 
kuopos žin^snjs iįrię solidAru- 

!mo. 1 » * U ■ • 1
i Mūsų kuopa priguli prie VI 
I Apskričio', kuriame pruseiki-’ ’ ' 

organizacijos iždo. Ne .tik narius “moraliai;” o ma*-

traukia į kontrrevoliucinį aba- ^ei sekiojimą labiau susipratu-

Dzūko Vaikas
_ ----- saVe net paprasčiausios rūšies už socialistų kandidatus, išgi-
reikalus liecian- kvailiu, pagal kostumerį. Jei Iria juos, žodžiu sakant, suly-( 
----------- ' kestumeris tamsus? bė jokios Į gina juos su kapitalistinių par- 

. ..--- ' . Į idėjos, tai ir biznierius lošia, tijų kandiciataiš. (Tikrenybėj,
^^xzwx vx^.v.fe XXV.XXXWXXXXX, -rxx. . Lumą ivię, jei uiz-iiieįiuo iiiavu, tarpe repuoiiKouų, aemoKratų 

organizavimą bedarbių, bet j kad kostumeris jam atrodo, ir socialistų pamatinio skirtu-1 
' kad jisai yra daugiau apsišvie- mo nėra). LixJM1zxxyjx mv.xa.ucx-- 

tęs, išrodantis ant buržuazinio • zija tankiai ne tik kad atiduo-!
inteligento, ei, tada biznierius I da savo balsus už socialistų į kytam savo susirinkime, gruo- 
ir pradeda rodytis save, kad kandidatus, o ir doleriais pa-idžio 27 d., 1931 m., Lietuvių 

Religiniai monelnin- sWaineje, 928 Moyamensing 
kai taip pat labai tankiai sa- Avė., i 
vo forumuose (open forums) tuKįš A.L.D 
agituoja už socialistų kandi- konfereneijx 
datus. Tokiu būdu net neku-j 

tąs, tai ir bįznieirįųs burta de- riose vietose—miestuose sočia- j

kaip jie turėtų būt organi
zuojami, kaip ir ką mūsų 
organizacijos turi daryt ta
me reikale, kad reikia ir 
kaip įtraukt į tą darbą pa
šaipiu es draugystes, kliu- 
bus, unijas, apie tai vargiai 
buvo planuojama arba kal
bama. f n ;
■,' i < ■ 'y ■ v" y •*

-pats ir įsu? klausimu 
api^ kovą 'su' 
.syę^tgimjų, Kovq$ ^etur-t 
girnių teisių gynimo ųeika-.

jis esąs ir mokytas ir didelis 
“džentelmonas.” Jei kada 
prieš rinkimus jateina republi- 
konas, tai ir bizųiėrius repub- 
likOnas. Jei ateina demokra-

remia.
kai taip pat labai tankiai sa-

PHILADELPHIA, PA.

Rezoliucija
A.L.D.L.D. 141 kuopa, lai-

mo krabas, ir taip toliaus ir tt. listų kandidatai net tampa iš-1 pareiškimą.
■J \ w V. . ■ ■ , i,.*.*,*.. i .... . . . . . I Mac. mln

Dabar gi Kentucky angįią- 
ašiai išėjo kovon, verčiami 

badinių algų.; Jie išįjo įlstręi-, 
ką, priversti tų sunkių,i įhepią- 
nešamų 5 sąlygų. ? Jų pbaišikj 
kovos y Fa: • ^geriau mirti kovo-j 
. e.sų .išnaudotojais, kaip ^mir-į 
ti badu darbeli Taigi jų kd< 
va yra ,už žūt ar būt. ’ į ’ Tį 
' šaukiamos kęnferenčijofe tilf-‘ 

Irias yra sūorganižųoti greitą' 
oagelbą Kentucky kovotę-i 
jams; 1 
Jiems ]

i < rabužiais, kurie jiem yra 
galo reikalingi.) ’

Numatoma, kad bus skai-tlih 
konferencija, Lietuvių 

kurios 
priklauso prie sąryšio, savb 
konferencijoje, laikytoje 11 d. 
ausio, vienbalsiai nutdrė visi 

gerai supranta bosų ir vald- delegatai dalyvauti, atslovau- 
i.—.— ----- savas draugijas. • Tai

-gražus pavyždis darbininkiško 
solidarumų. . ; / ' r c į t ', r ų • >? •>

Kartu Clevelandd Lietuvių angliakasiam, kur pasižadama 

rencijoje buvo priimta užuo- kovą, kad laimėtų streiką^ 
jautos rezoliuciją Kentucky

se. • ’ 
rona 
pasil

kadi itefkia organic 
i$|kfa. kovot, būt fe

žiosiįtikslus, kuriais yra su pa
rai/gavimas jųjų streiko. 
Maiiiierlai yra pasirengę tą 
visą Jbosų ir valdžios pasimoji- 
ma /ątmušti. Bet tai ne 
Ign k>ę bei dienos mūšis.

Sereikas .būna tvirtas,

va-

jei

_____ ____  Bostone Miah Vięnas d 
kaip greičiausia ateiti g|s jprįffešė, kad sub^ 
pagelbon sti maistu ir įąvę bąnkas, f pihig^į' j 
;iais. kurie item yra be §įmtų įietuVių dirb^mWi^ 

darbininkų, Lurie t i’aįijląįi 
pilnoj dvasinėje * Ąon^olij 
fašistinės ;buVžų$zijosk Reiš
kia pripažint, kad įBpstonį 
ir apylinkėse ypatingai lie
tuviu darbininkų judėjimas 
silpnas, jis būtų galima sū- 
tvirtint ir išvyštyt, jeigu

(Ąš Mą nekalbų apie biznio-1 rinkti į miestų majorus bei į 
rius, kųrį^ ? Mabąrti'niw ląiku , valstijos legislatųrą, ir kartais 
yra gyveriiMo ą^ijimtį į biznį), net į kongresą. Ir, ve, gavę 
ĮVJ ve,'"-tas ^jiįhiOTįųs, kaip tas taį šiltas vietas, gauna ir ‘tų 
pasakų vėĮitią|,‘.į^aį^dsLyąrto- j prakeiktų dolerių, del kurių 
:sį į, visokių^ pay®^ąš,:;M.yien lųiękiną visą tą, kas ^ra nau-

del Jo? n|4ąfeęilA^|-JlH0rio. J(įi|ngą ( darbininkams, ' ir tubs 
Stteįalištai < ftojrp į l ^ųdiįs,' kuriais darbininkų' kla- 
'mažesni veidm^lmaįH^ >patai- 
ikautojai, bąti <įąr ^įHHnį.; Biz- 
I t I nzlnitr**? * nN1 lAhivinfA

i tolia4

ir tuos

Matome reikalą padaryti Į

Mes pilnai užgiriamo A.L 
D.L.D. 6-to Apskričio konfe-J 
rėncijos visus tarimus ir re
zoliucijas, 
stangas jas įvykinti gyveni
mai!. Pasmerkiame opozicijos 
vadus, kaip taj Bendoravičių, 
Seną Vincą, šimanską už skal
dymą Organizacijos. Taipgi j 
‘pasmerkiame buvusią iždinin
kę Jatužienę už pasisavinimą nįaį man§si daug galinti vžl- 
organizacijos 1^°- ,^e dyti narius “moraliai;” o ma-
mes smerkiame, bet vesime ko- teria|iai jie už)friebė apskrido 
yą prieš organizacijos ardyto- jžd kad naudoti jj prieždai-- 
4. • a t -n t n i bininkiškiems 1 tikslams. To
torius A.L.D.L.D. ... i del mūsų kuopa,’ neatsižvel-

Rezoliucija priimta vienbal- iant p Glavecko ir Ro- 
šiai. 11 - • • ‘ •

Pirmininkas L. Tureikis
Sekretorius M. Virbin, 
Iždininkas J. Rutkus.

ssė prjėi^ prie pasiliuosavimo. 
... 8,et už tą.visą, ką kapitalistų

ierįųs. i.a'bąi;reteą^bėi penato &Jasę suteikia socialistams, už 
•liąys savo jkroAėlioįiF. dole- (Mios dolerius, ūžėtą agitaciją, 

hįž tųQSj balsus, socialistai,’įėję 
llvalįvįetes, turi vėl kapitalis- , - . - . ,
lafris'atsimokėti, ir jie, atsimo- 1 r?S demorahza
įcą. J ‘Jei darbininkai išeina į 
streikus, kad apginti algas, jei 
darbininkai išeina į demonst
raciją, reikalaudami bedar
biams apdraudok bei pašalpos, 
taji ten, kur. valdžia susideda 
iš į socialistų, žiauriausiai puo
la! streikus ir demonstracijas. 
Pavyzdžiui, Anglijos buvusi 
Mp!cDtonaldo socialistų valdžia, 
Vokietijos, Austrijos ir t. t.

. O kaip su Prūseikos-Butkaus 
skloka? Ar jų tikslas kito
kia? Ne.y Juk jie, pirmam Įsa- 
Vo buleti'ne stojo ginti smul-

rip. f ;Ka$ kįta ^4 t socialistais. 
Jie yra poiitikieriiai ir, -kaipo 
fakte; geriau mokąrslęįitŲyeid- 
n^ainystę, • | rody<)a|nieM, ■ :ąave 
dkrįininkų užf&mąįą,į b^i tai. 
tik del žvejojimo’ doĮeriįi ir 
del palaikymo Šios dolerinės 
sistemos. Socialistai/kad ge- 
riaus įtikti bufžų^jaį,^rdkei- 
kia Komunistų iįfėrną^idiĮalą; 
Komunistų Partiją ir yjs^ dar
bininkų revoliucinį, 'judėjimą? 
Jie prakeikia Sovietų Sąjungą 
ąž /naikinimą prįyąfiškįjs nuo
savybės, už leiųinaąlor^nUuo- 
ti priešreliginęs įjrganizačijas

Darbininkų Draugijų konfe- visais galimais bųdaiąi;rbn}titjų ir U.t. Sako, kad komunistai 
. nori išplėšti viską, kas yra 

Mažeika^ ■ .žmonėms šventa.-. ?Reiškiar jie
...... ..... . ..... . ..... ferenciją vasario mėnesį. O 

kjąją buržuaziją. Juk jie pra-1 tebus keturi delegatai! 
• * • • -

; bininkiškiems ‘ tikslams.
i del mūsų kuopa,: neatsižvel-

j gerso, kurie remia opdrtunis- 
j tų tikslus, išnešė protesto re- 
, zoliuciją prieš jų visų skloki- 
; ninku kliką, užgirdami Cent- 
j no Komiteto tarimą, sulig ku- 
• rio prašalinti iš A.L.D.L.D. VIITT A nTTTAT^mnxT ■ -r i110 prašaunu is a.ju WASHINGTON.— Jung, i Apskričio griovikai.

Valstijų senatas paskyrė ? L
net $450,000 Amerikos de- kuopos mėnesinis susirinkimas 
legacijai, kuri vyks Gene- i>7ks 8 d- vasario (February), 
von į “nusiginklavimo” kon-!į‘ae5udv^yvs^^"eJe- 1S1 na’ 

25 Ku'opos Koresp.
Q« KuČMiuskąįte,, j

Sekantis A.L.D.L.D. 25-tos



Penktadieni., Sausio 15, 1932 PuslapisA, L, D, L. D. ŽINIOS dojama kovai už bedarbiams tn a i tarnauja darbininkų kla- j testavimui 'prieš jų bj 
apdraudę. Taip pat nurodė šei, pasišventusiai gina darbi- j sispyrimą išdeportuc

PROTOKOLAS

A.L.D.L.D. III Apskričio Meti 
nės Konferencijos, Laikytos 

Gruodžio 20 d., 1931 m., 
774 Bank St., Waterbury, 

Conn.

Konferenciją atidarė org. d 
J. Striažauskas 10:50 vai. ry 
te. Nuskirta į mandatų ko-1 negu praėjusiais metais, 
misiją dd. J. J. Mockaitis, J 
Svinkūnas ir V. Kelmelis.

Iki mandatų 
rengė mandatus, 
pakalbėti dd. V. J. Valaitis ir 
Geo. Kuraitis, kurie trumpai 
perbėgo šių dienu reikalus, 
labiausiai pažymėdami kovos 
reikalą už bedarbių apdrau
dę. Taipo pat pabrėžė reika
lingumą labiau ir labiau sklei
sti darbininkišką apšvietę ma
sėse.

Mandatų komisija paskelbė, 
kad su lyg mandatų 10 kuopų 
prisiuntė 25 delegatus. Du 
nepribuvo ir randasi keturi ap
skričio valdybos nariai. Tai
po pat yra pribuvę keturi bro
liški delegatai: nuo LDSA. 8-to i’^ikalų. 
Raj. dvi draugės, nuo L.D.S. 5 
Apskr. vienas ir nuo Vilijos 
Choro (vvaterburiečių) .vie
nas. Tokiu būdu viso rados 
33 delegatai.

Neprisiuntė sekančios 
pos savo delegatus: New Bri 
taino, So. Manchesterio, 
fordo ir Ansonijos. Tai 
gų apsileidimas šitaip 
ryti.

Pirm, išrinktas J. J. 
kaitis, pagelb. J. Svinkūnas, i 
sekr. V. J. Valaitis, pagelb. J. i

Kelmelis.
komisija pri-

perstatyta

reikalą praplėsti smarkesnę ninku reikalus, tai mūsų parei- 
kovą paliuosavimui Tom Moo-j ga stiprint darbininkišką spau- 
ney, Billings ir Conn. įkalin-! dą visais galimais būdais. Jei- 
tus draugus už vadovavimą be-Į gu darbininkiška spauda bus 
darbių demonstracijų.

Priimtos Rezoliucijos
Viena anglų kalboj, kad pri

sidėti prie tvėrimo Bedarbių 
Tarybų ir kovai už bedarbių ■ 
apdraudę.

2. Kad stiprinti judėjimą ir j 
reikalauti paliuosuoti politi- j 
nius kalinius, kaip T. Mooney, j 
Billings, Foster, Jackson, Bow-I 
ers ir kitus.

3. Užuojautos Kentucky 
kurie ruošiasi iš-

laurų uz- 
išdeportuoti drg.

Edithą Berkman, organizatorę įvyks prieškaripis mitinga? ir 
Unijos, paminėjimas

( daug mažiau, negu raportuo- 
1 ta praėjusioj konf. Apie va
jaus darbuotę kai kurios kuo
pos per apsileidimą nesvarstė 

■ apie gavimą naujų narių. To- 
; kių dalykų ant toliau apskri- 
j čio valdyba neleis. Įvairių 
I parengimų, kaip apšvietos ir 
; biznio, buvo kur kas daugiau, 

.. ......  Viso 
54. 1 1 prakalbų, 13 diskusijų, 
9 šokiai, 3 perstatymai ir 1

I vakarienė. Per dvi kuopas 
i kuopas yra 8 dol. skolos. Iš-' mainieriams, 
i aukota įvairiems darbininkiš-į eiti į streiką prieš anglies baro 
; kiems reikalams per kuopas j nų pasimojima numažinti. aL J 

______ _ J.‘ 1932 m.
’ , I

4. Prižadėjimas ateinančiais; 
remti visais, kieno,' y. Žitkus, koresp. | 

! D. Lukiehė. ’ ■' ' i
j Nutarta' rengti diskusijas;1 

.... . | tam darbui išrinkta: komisija. , 
spaudai ir j ; Nutarta pasiųsti 3 protesto 

; telegramas, kaip tai, preziden- 
i tui Ho.overiui, Darbo depart- 
I mento sekretoriui W. N. Doak 1 
! ir Annai G. M. Tillinghast, i 
imigracijos viršininkei, East j 
Boston, Mass, šios telegramos ■ 
pasiųsta tiems ponams užpro-

tvirta, tai abelnai visas dar
bininkų judėjimas bus tvirtas. 
Taigi, 31 sausio nepamirški
te, kad konferencija prasidės 
iš ryto, o koncertas vakare.

A.L.D.L.D. 4-to Apskr.
Organ. A. K. Sliekiene.

WORCESTER, MASS.

T.D.A. 1*3 kuopos susirinki
mas įvyko 10 'd. sausio, šia
me susirinkime' išrinkta ■ val
dyba šiems metams: org. II. 

.. . . t, -v . v. . , Stonkus, užrašų raštininku V.ne^u pereitais^ 4. Prižadėjimas ateinančiais ; Tumani • finansu ragt D Lu.
Be to yra salios' rinkimais remti visais., Kiene' ižd '

kuopų į galimais būdais Komunistų | n Tukinki ’ j’ -J’ 
Partijos kandidatus.

Šios rezoliucijos nutarta per 
duoti vietiniai 

( “Daily Workeri.
Lietuvių kalboje rezoliucija

, kiems reikalams 
•$309.62. Per šiuos metus iš-' gas sausio 1 d 
: aukota mažiau, 
• metais ant $97.60.
i didelis pažengimas 
tarptautinį judėjimą, susiriši 
m as su kitataučių organizaci-;

j jomis. Dalyvauja kuopų na-Į
, riai demonstracijose. Bridge-:
j partiečių kuopa net su savais | t .
i ūbaisiais dalyvavo ir daugelį1 priimta prieš oportunistus ir Į 
į kitų darbų jau atliekama ben- j griovėjus A.L.D.L.D. organiza-j
I drai su kitomis organizacijo- cijos ir kitų, ir taip pat už- 

girta Masinės Lietuvių Darbiu 
ninku Konferencijos tarimai, 
kuri atsibuvo lapkričio 15 d., 
Waterbury, Conn.

Nutarta paraginti kuopas, 
kad labiau būtų platinama

mis delei darbininkų klasės

Finansų sekr. Geo. Kuraitis 
pranešė, kad šioj konferenci
joj sumokėta į Apskritį už 
narius viso $34.65, ir kol kas 
palieka skolingos apskričiui spauda.

kuo_! sekančios kuopos: New Bri-į Nutarta žiemos laiku suren- 
v i-j tain, Ansonia, Stamford ir So. j gti kokį nors parengimą spau
stam- j Manchester.
drau-1 Iždininkas J. Kazlauskas ne I 
pada- ■ pribuvo į konferenciją,

i nuo jo priduotos bilos apyskai- 
Moc- j tu sutvarkymo komisijai per

žiūrėti.
... .............. , ____ L.D.S. penkto apskr. narė
J. Ynamaitis. Komisijos: įneši-|M. Svinkunienė raportavo, kad 
mų ir peržiūrėjimo apskričio dalyvavus visam veikime 
finansinio stovio: V. Krasnits-1 gal geriausią išgalę. Visų 
kas, V. Kelmelis ir A. Murei- I pertai priimti.
ka. Rezoliucijų ir spaudos :■ 
G. Kuraitis, K. Krasnitskas ir •
J. Strižauskas.

Perskaitytas protokolas p>’a- i 
ėjusios konferencijos ir bend-j 
rai laikytų posėdžių valdybos • 
su L.D.S. ir L.D.S.A. apskričių į 
valdybomis. Priimta.

; dos naudai.
Nutarta, kad vasaros laike 

įac| Į rengtų visi darbininkiškų orga-
i nizacijų apskričiai 4 didelius 
J išvažiavimus, kaip tai L.D.S., 
(L.D.S.A. ir chorai.

Nutarta, kad kaip nuo kuo- 
j pos, taip ir nuo apskričio pa- 
; rengimų būtų skirta Kompar- 
jtijai kovos vedimo reikalams 
•dešimtas nuošimtis. I 
' Valdyba sekamam terminui 
išrinkta iš sekamų draugų: V. 
J. Valaitis, J. Strižauskas, M. 
Svinkunienė, J. Kazlauskas ir 
J. P. Chepulis. Alternatais

I P. Bokas, J. J. Ynamaitis ir 
New Ilavene buvo reng-1 A. Cheponis.

tas išvažiavimas, kurio pusęSekanti konferencija bus lai- 
pelno skirta Kompartijai, bet ]<oma Waterbury, Conn. Lai- 

Valdybos Raportai •. b.UV0Q™enk°S , “ ™SkįrS apskričių vąldyba.
J Partnai duota $28 su centais

Org. J. Strižauskas pažymė- ir kita tokia dalis pasidalinta 
jo, kad išpildė pereitos konfe-,su L.D.S.A. rajonu. Spaudos 
rencijos tarimą; valdybos na- naudai išvažiavimas praėju- 
riai aplankė kai kurias kuopas,! šią vasara delei blogo oro ne
it- tas apsilankymas kuopose pavyko, tik padarė abiems ap- 
davęs tam tikrų rezultątų. Du skričiams nemažų nuostolių, 
prakalbų maršrutai surengti, i Tarpsavinio lavinimosi reikalu 
kurių pasekmės buvo geros, o raportuota, kad valdybos nu- 
ypatingai paskutinio, nes Agi-1 skirtoji komisija viską yra su- 
tacijos Fondui gauta aukų 20 ; tvarkius, nes iau gavus visas 
dol., ir nemažai “Laisvei” au
kų ir prenumeratų gauta. Su 
prakalbų maršrutais pasidarė 
šiek tiek ir išlaidų.

Sekr. V. J. Vąlaitis išdavė 
labiau smulkmenišką raportą 
iš kuopų stovio. Narių tikros 
skaitlinės nebuvo pilnai žino
mos apskrityje, nes kai sekre
toriai blankas pildė, dar vis 
buvo kolektuojama duokles 
už šiuos metus iš nepasimo- 
kėjusių narių. Tiek žinoma,

pa
ra- i

Komisijų Raportai

Bridgeporte atsibuvusio iš- 
!važiavimo pelnas $48.00, pasi- 
: dalinta su L.D.S.A. rajonu per 
pusę.

Bilų pertiItriMMo komisija 
pranešė, kad iždininkui neda
lyvaujant konferencijoj ir de
lei sumaišytų senesnių bilų su 
šiemetinėmis bilomis pasidarė 
netvarka. Tokiu būdu infor
muota naujoji valdyba antį 
greitųjų finansinį stovį sutvar-: 
kyt, su pastaba, kad ant to-! 
liau būtų visas finansinis sto- ( 
vis sutvarkytas pirmiau konfe- j 
rencijų ir išduotas jose aiškus 

----- — Į raportas.
Be to, la- į Baigiantis konferencijai Jau 
komisija ; nlj Komunistų Lygos narys pa-1 

dės visas pastangas, kad visos kalbėjo apie reikalingumą or- 
kuopos būtinai nutartų steig- ganizuoti jaunuolius į darbi- 
ti tarpsavinio lavinimosi vaka- ninkiškas organizacijas, 
rėlius. Raprotai priimti. ; - -• ■_ ■

Nutarta daryti pertrauką 40 gusiuS į Jaunųjų komunistų

reikalingas informacijas ir iš
dėstymus. kai n reikia vesti sa
vitarpini lavinimąsi.
vinimosi tvarkymo

rėlius. Raprotai priimti.
Ma-<

žus į Pionierių grupes, paau-, • • nr • Tr • i
min. pietums.

Antra sesija atidaryta 2 vai.
no pietų ir išduota raportai iš j. j. Mockaitis 6 :30‘ vai 

.kuopų darbuotės abelnai dar- vakare.
kad yra arti 300 narių apskri- Į bininkiškam judėjime. Šie ra- ( Konf. Pirm. J. J. Mockaitis.

Lygą.
Konferenciją uždarė pirm

tyje. Ižduose $286.83. De
šimčia dol. daugiau, negu per
eito! konferencijoj raportuota. 
Literatūros išplatinta už $97.- 
85 lietuvių kalboj ir anglų 
kalboj už $9.00. Tokiu būdu 
viso už $106.85. Per šiuos 
metus literatūros paskleista

portai buvo ilgoki ir įdomūs, j 
bet delei ilgumo juos spaudo-1 
je negalima sužymėti. Po ra- į 
portų tęsta diskusijos ir nu
rodymai, kur buvo padarytosj 
klaidos veikimė ir kur gero at-; 
likta. Diskusijos 
valandą laiko ir

Sekr. V. J. Valaitis.

A.L.D.L.D. 4-to Apskričio 
Kuopų Domei.

tęsėsi apie : 
buvo gyvos,

31 d. sausio, 1931 m., atsi
bus A.L.D.L.D. 4-to apskričio

— naudingos ateities veikimo rei- konferencija, L.M.D. svetainė-
Tokia metoda bus i

programą. Pa-

»kalams.
i naudojama ir ateityje mūsų ‘ pa.
'.sekamose konferencijose. te.SCRANTON, PA.

VAKARIENE
Rengia A.L.D.L.D. 12 Apskr.

ir L.D.S.A. 4-tas Rajonas
Ned. 17 Sausio (Jan.) 1932

INTERNATIONAL HALL
427 Lackawanna Ave., 

Scranton, Pa.
Pradžia 7-tą valandą vakare

Wilkes Barre’io Aido Cho
ras duos genj.
staruoju laiku minėtas choras 
padarė tokį progresą, kad jo 
dainavimu džiaugiasi visi, kas 
tik girdi. Gi vakarienė taip 
pat bus skani.

Tie patys tikietai bus geri, 
kurie datuoti ant gruodžio 31, 
1931.

Nuoširdžiai kviečiame skait
lingai dalyvauti kalbamoje ■; 
vakarienėje.

Rengejai.

je, 142 Orr St., Pittsburgh, ' 
. Pradžia lygiai 10 vai. ry- 

Visos kuopos malonėkit 
prisiųsti delegatus. Bus rneti- 

i nė konferencija, tai bus labai 
Nutarta, kad visos apskričio I daug svarbių dalykų.' Taipgi 

kuopos rengtų diskusijas įvai- kuopų sekretoriai malonėkit, 
riais šių dienų darbininkų ju- i prisiųsti iš kalno apskričio se-! 

’dėjimo klausimais. 1 kretoriui arba organizatoriui
63 kp. įnešimas, kad reikale ! nors trumpus raportus iš kuo- 

organizavimo jaunuolių būtų : pų veikimo ir kiek kuri kuo-! 
visose kolonijose rengiama I pa turi narių, nes metinėj kon-1 
įvairūs parengimai supažindi-1 ferencijoj būtinai reikalingai 
nimui jaunuolių su darbinin- į žinoti, kiek visam apskrityj i 
kiškų judėjimu 1 d. gegužės J randasi narių. Taigi draugai, | 
Duotas pataisymas, kad 30 d. I kuopų sekretoriai arba organi- 
gegužės būtų kaipo jaunuolių zatoriai, malonėkite tatai pa- 
diena. Pataisymas priimtas.

177 kp. įnešimas, kad kaip
tik d. R. Mizara sugrįš iš So-j tą pačią dieną, 31 sausio, 7 
vietų Sąjungos, rengti jam pra-! vai. vakare bus labai puikus 
kalbų maršrutą. Įnešimas pri- koncertas, kurį rengia A.L.D. 
imtas.

Atsilankė Komunistų Parti- spaudos naudai. Į šį koncer- 
jos distrikto org. M. Selzman. Į tą privalo atsilankyti visi Pitt- 
Tad perstatytas pakalbėti. Jis sburgho ir apielinkės lietuviai 
nurodė, kokią rolę atliko ai- darbininkai, nes koncertas ren- 

kanųjų keliavimas į Washing- giamas svarbiam tikslui. x 
CEtoną ir kokia metodą bus nau- '• Darbininkų spauda ištiki-

Nutarimai

daryti.
Antras svarbus dalykas, tai

L. D. 4 apskritys darbininkų 
Į šį koncer-

kare, visi būkime svetainėje i mirties atminimo mėnuo, n 
po num. 29 Endicott St. Ten dikcijos ir darbo mėnuo, 

ši mėnesį visi Komunistų 1 
tijos nariai turi dirbti du, 
daugiau normalio masto, ė 
me laike visi artimiausi Pai 
jai simpatikai esti įtraukia)

Per šį m 
Bus graži programa j nesi turi būti plačiausiai tarp 

i darbininkų masių paskleisi 
(komunizmo idėja.

Taigi visi būkime savo Par- 
(tijos, Komunistų Liet. Frakci
jos parengime. Būkime laiku, 
i nes viskas prasidės kaip pažy- 
* mėta, 6 vai. vakare.*”*

Liet. Komfrakcija.

Karolio Liebk- 
nechto ir Rožės Luxemburg. 
Tą vakarą rengia Jaunųjų Ko
munistų Lyga ir Jaunieji Pio-(Lenino Partijon. 
nieriai.
ir geri kalbėtojai.

T.D.A. 13 Kp. Koresp.
D. Lukienė.

Nacionalės Audėjų 
reikalaujant, kad būtų leista 
užstatyti už ją paranka, ku
rios jie dabar neleidžia išimti 
iš kalėjimo; taip pat protes
tuojama prieš įkalinimą ir pa
skyrimą išdeportavimui ’drau
gų I. Kraucevičiaus, B. Done- !

! giano, S. Paulo ir 8 kitų Nau-Į 
josios Anglijos darbininkų.

Likos išrinkta du atstovai į Į 
Bedarbių Tarybą ir penki at-j

•stovai į Priešfašistinį Komite-!
Itl!-

Linkiu naujai valdybai ir 
atstovams j viršminėtus komi
tetus energingai dirbti T. D. 79th St., kaip 6 vai. vakare, į 
Apsigynimui šiais metais ir yra ] 
kviečiu visus, kurie esate na-Iras su programa.
riai T.D.A. ^13 kuopos, nepra-Į iki 8-nių bus programa, 
leiskite susirinkimu. Juk ma-Į susidės iš dainų, r..... :1
tote, 'kad klasių kova a

CLEVELAND, OHIO

Kom. Frakcijos
Nedėlioję, 17 d. sausio, Liet.!

Darbininkų svetainėje, 920 E. j

rengiamas smagus vaka-! 
Nuo 6 vai. j 

, kuri | 
muzikos irI ’ . 1

aštrėja, i prakalbų. Po programos, grie-j 
kapitalistai puola .darbininkų j žiant" L.D.S. Jaunuolių Orkes-Į pjeĮU
vadus, deportuoja, įkalina, .o I trai, bus šokiai, 
jūs nelankote susirinkimų sa
vo klasės vietinės apsigynimo 
organizacijos, 
nariai. Jūs matote, kad kapi
talistai rengia karą, 
laikas protestuoti.

Prieškarinis Mitipgas
Sausio 15 d., 8 valanda va-

NEWARK, N. J.

A.L.P. Meno Sąjungas 7-ta,. 
kuopa šaukia susirinkimą 17 
diena r,j”sio kaip 2 vai. po

Lietuvių .svetainėje, 180’. 
fork a ve., Newark, N. ;

Lietuvių Komunistų Frakci-Į J
i darbininkų !

lošia svarbę rolę, šis vaka-Į g
Dabar I ras yra rengiamas, kad šią J kuo skaitlingiausiai.

i frakciją dar daugiau sutvirti
nus, (gavus jai daugiau rek- 
rutų-narių).

Sausio mėnuo yra Lenino

, kurios jūs esate .iA tarpe lietuvių Gerbiamieji draugai it drau-, 
s, malonėkite atsilankyti

Svarba 
tame, kad mūsų teatrališka 
kuopa reikės perorganizuoti ir 
sustiprinti naujais pamatais.
Buvęs K p. Sekr. P. Ramoška, A

HMWI

KONCERTAS, TEATRAS IR ŠOKIAI
RENGIA AIDO-LYROS CHORAS

Sekmadienį, 17 d. Sausio-Jan., 1932
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE.

949 WILLOUGHBY AVENUE, . 1

. Pradžia 4:30 vai. Po Pietų
ĮŽANGA 65 CENTAI Iš ANKSTO.

BROOKLYN, N. Y.

75 CENTAI PRIE DURŲ

A. VIŠNIAUSKAS, baritonas
LAURA ANDERSON, 

Šokike
EUNICE VALATKA 

Šokike

PROGRAMOS DALYVIAI
Teatrelį “SKUBINK” sulos Aido-Lyros Choro dramos sekcija. Aido-Lyros Choro Merginų Sekste

tas, Vokiečių “Arbeiter” Choras, Aido-Lyros Choras, Aido-Lyros Vyrų Choras, Eunice Valatkiutū, šokike, 
Lillian Kavaliauskaite, sopranas ir kiti. Gražiai pašoks E. Valatkiute su savo drauge.

iAfWiAl

Choro mer ir vaidins šiame koncertesekstetas, kuris dainuos ir vaidins šiame koncerte
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aslapis Ketvirtas

SUBMARINA1 A. S. Novikov-Priboj
Vertė D. M. šolomskas

NEW BRITAIN] CONN.

(Tąsa)
-Ramumas! Pilnas ramumas!—Taip, 
buvo balsas komandieriaus, baisus ir

jo tono. Jis tartum geležinėmis replė- 
is sugriebė mus ir laikė kietai. Visi nu
ramino. Iš komandieriaus kambario ei-

.a tvarkūs įsakymai. Juos teisingai tam-! 
joje išpildo tie, kam jie duodami. Už ke
lių minučių valtyje jau švietė elektros švie
sa. Viltis sugrįžo pas visus. Gilumą pa
rodantis aparatas rodo 132 pėdas. Van
duo niekur nesiveržia į laivą. Nusirita' 
nuo mūsų slegiantis akmuo. !

Į mus kreipiasi vokiečių kapitonas, ką 
tai kalba; jo apatinė lūpa šokinėja, o aky- mąstyti, kad be Zaleikino mes išeitume iš 
se—ašaros ir baimė, tartum kas prieš jį proto. <” ‘ ' 1 _ ' _
laiko peilį. Jis kraipo galvą ir rodo į sa-!
vo pagelbininką. Žiūrime—tas guli ir ne-; kymą keltis į viršų 
juda; rankomis už galvos ] 
perkreiptos ir dantys sukąsti.
baisios akys.

Šaukiame daktarą.
kos, pasiklauso prie krūtinės.

—Miręs! Širdis neišlaikė,—pareiškė dak-j tą. 
taras.

—Taip, nepratusiam negalima 
kyti,—kas tai atsiliepė.

suprantate.. .jau nakvojau tvarte. Po to, 
mes susidraugavome. Vaikštinėdavome 
po miestą, po parką, pajūriu. Vieną kar
tą suradome tamsų kampelį. Na, supran
tama, tarnaitė, kaip ir visos merginos; aš 
ją bučiuoju, o ji neva ginasi. Apsikabi
nau, bet tuom kartu pajutau, kad kas tai 
galingas bloškė mane į žemę. Žiūriu, ogi 
ant manęs šuo. Mergina paliuosavo ma
ne. Išsigelbėjęs iš po šuns “Trizoruškos”, 
pradėjau atgalias trauktis. Bet mergina 
nepaleidžia. Meilė... Kokia čia gali būti 

i meilė išlindus iš po šuns nasrų? .
Visi pasileido juokais. O aš pradėjau

Jis vis sugalvoja kokį nors juoką. 
Komandierius savo vietoj. Jis davė įsą-.

Trumpos Žinutės

Šiame miestelyje yra kele
tas susišelpimo draugijų. Jos 
visos puola nariais, žinoma, 
neatsilieka ir puolimu finan
sais, išskyrus Apšvietos-žirg- 
vaikio Draugiją, kuri fiansi- 
niai drūta. Jos drūtumas pri
guli nuo to, kad ji kiek metų 
atgal susivienijo su kita tokia 
ir pasikėlė nariam duokles.

Čionais ' visas susišelpimo 
draugijas valdb klerikalai su 
fašistais, išskyrus kuopą naujo
jo Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo. Mūsų Susivieniji
mo kuopa nėra dar skaitlinga 
nariais, bet jai yra progų iš
augti į didelę kuopą, jeigu tik 
kiek bedarbė sumažėtų.

Kadangi matosi, draugijų 
puolimas, tai ir patys fašistai 
jau pradeda vesti jose agitaci
ją suvienyti jas į daiktą.

1 *' Į ' *•"'

Nąunčikas. Tačiaus [ 
kite, kad tokiu būdu nesukur 
sime spėkas nugalėjimui prie
šo—kapitalizmo.

Nuošalus.

ilJOJ, ATLĖlrižIĄ-
‘ I •

Penktedien., Šaus 15,1932
■ .......................... ■ , ..................... .. ' ■■Į.'.i-.-i-i—=====:-------------------------- . . , į.

įsitėmy- LENKIJOJ . ATLEIDŽJ 
lesukur- MI DARBININKAI

ST. LOUIS, MO.
VARŠAVA. — Lenkijos 

valdžia paleido nuo darbo
I2,824 geležinkeliečius. Sa- 
| ko, kad delei krizio trans- 
portacija sumažėjo.

;as guli ir ne- į kymą keltis į viršų. Kažin, ar pavyks' Ar jiems pavyks suvienyti 
laikosi; lūpos mums dar kartą pamatyti pasaulį? Magi-1 tas draugijas, tai sunku paša- 

lįjto, „» v.lki. Ir is™™ V, „ balajų, Oficie-. S.
uai, jūieiviai n net vokietys belaisvis ka- mintis, bet pas fašistus vis b,ū- 

Jis paima už ran- pitonas, stengiamės įsiūbuoti laivą, sutar- davo nesusitaikymas, o to ne- 
i tinai spausdami tai į vieną, tai į kitą kraš- susitaikymo priežastis tai kad, 

, i susivienijus, daugeliui nebūtų 
įima pasirodyt pirmininkais, 

Į sekretoriais ir kitokiais komi
tetų nariais.

' —o—
Klerikalai kiek sudrūtėjo, 

_ nes, vienam kunigui mirus irNuspręsta pavartoti paskutines priemo- jo vieton gavus kitą> tai da. 
-J O jeigu ir tas nepa- bar davatkos, kaip musės prie 

j gelbės, tai jau bus šioje vietoje mūsų ka- medaus, prie to kunigo šlie- 
' * 4 n n i rl I O Vi n Ir II V nuiOD’HJ

—Elektromotorai pilnai darban, stum-
• j darni atgal!—komandavo komandierius.
’ Išlėkė torpeda laukan. "°"

ko ir greitai, tartum pati nusidžiaugus, į tiečiam nelieka progos niekas 
I rengti, nes klerikalai gudriau 
| moka žmonelius išnaudot sa
viem tikslam.

Be to, eina tylūs gandai, 
kad gal, neilgai trukus, pereis 
į klefrikalų rankas visas Drau
gijų Sąryšis su svetaine, tai 
tuomet tautiečiai, kaip kam
paras, išnyks.___°.—

Bėda, kad tas svietas tokis 
'platus^ tali ne visus (atbulus) 

{ “ręvol'iųėikmierius” ' ž m o nes 
gali pamatyt, d jie (pasigausint 
labai norėtų, ir dar jįaip. Mes 
tukime Pranuką, kuris kaip

i’iai, jūreiviai ir net vokietys belaisvis ka- mintis, bet pas fašistus vis b,ū-

■ —Į kairę... Į dešinę;—komanduoja ofi-j^J 
atšilai- cierius.

__ .. . v._ _. . . . .. Bet laivas nei iš vietos, tarytum kas jį
Komandieuus apžiurėjo laivą—jo veidas c]antimis laiko. Vėl šala gyslose kraujas.

ramus. Ir tas ramina mus. Bandome žiū-
ronus; jie nesikelia ir nesisukinėja. Mą-Lgs; išleigti torpedą; 
tomai, abu yra sulenkti. Dabar mums pri-! 
sieis iš čionais plaukti aklai, kaip su už-! 
rištomis akimis. Iki nakties negalima nei i 
galvoti apie iškilimą ant jūrų paviršiaus. '

Duota įsakymas prašalinti dalį balasto, 
kad laivas kiek pasikeltų nuo dugno. Pa
leidžiame darban abu elektros i 
bet “Murena” nei iš vietos. Prašalinome

Murena” pašo- tina

jas ir dirba, kiek tik pajėgia. 
Šis jų kunigas tai ne kunigas, 
bet biznierius. Jis rengia įvai
rius parengimus ir juos “būs- 

,” taip, kad fašjstam-tau-

Viešos Diskusijos

Praeities laikuose visose 
Amerikos lietuvių kolonijose 
būdavo paproty^turėti viešas 
diskusijas net po kelis kartus 
savaitėj. Viešos diskusijos 
daug naudos atnešdavo darbi
ninkiškai visuomenei apšvietos 
srityje. Jos didele parama bū
davo progresyviškam veikimui, 
nes per diskusijas progresy
viai draugai supažindindavo 
atsilankiusias mases su darbi
ninkišku judėjimu, taipgi vie
šose diskusijose būdavo pato
gi proga nušviesti -darbinin
kams naudingurrią djarbininkis- 
kos spaudos. Bet .'šis gražus 
paprotys pas lietuvius paleng
va pradeda iš mados išeiti.

L.D.S. 120 kuopa, atgaivini-1 
mui ir ant toliaus palaikymui : 
šio gražaus papročio, rengia! ----- ----- — ------ ----— ,
atsilankyt ne vien santlouisie- New’Yo"k° AvC„ Newark,,
čius lietuvius, bet užprajome ai-1 N. J. 
silankyt ir iš apielinkių miestų, i ?)a* 1
kaip tai East St. Louis, 111., j skričio vengkite bent kokių pasiža- 
Colonsville, 111., etc.

Diskusijos įvyks 17 d. sau- | 
šio, 1932 m., miesto knygyno 
svetainėj, kampas So. 9th St. 
ir Soulard St., St. Louis, Mo. 
Prasidės 2:15 P. M. Įžanga 
veltui. Nepamirškite patys at 
silankyti ir draugus atsivesti.

Kazys P. Čibirka.

Reng. Komisijos Narys. '

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WASHINGTON, PA

A.L.D.L.D. 236 kuopos susirinki
mas bus sekmadieni, 17 sausio, pa
prastoj vietoj, 2 vai. po nietų. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti, Taipgi pasistegkitc užsi
mokėti mokesčius už Šiuos metus.

Sekr. M. Janavičienė.
(12-13)

BRIDGEPORT, CONN, 
.enino mirties paminėjimasL ( 

ketvirtadieni, 21 sausio, Rakoczi sve
tainėje, 624 Bostwick Ave.
8 vai. vakare. Bus geri kalbėtojai 
ir šauni programa.
bedarbiams dykai. Visi 
bibinkai dalyvaukite.

bus

Pradžia 
.; i 

įžanga 15c., 
lietuviai dar-

Ren gėjai.
(12-13)

NEWARK, N. J.
A.L.P.M.S. IIP Apskričio

motorus, kacĮ Atrūko iš smėlio, pradėjo smarkiai kil-
daugiau balasto, bet laivas stovi toje pat 
vietoje.

Komandierius eina į laivo

ti į viršų.
Iškilome. Vokiečių minininkas buvo jau 

pirmagalį; toli; mes matėme jo tiktai dūmus ir galus 
kiekvieno jūreivio akys atkreiptos į jį. Bet bokštų; matomai, jis mūsų nepastebėjo; 
jis tyli ir kramto lūpas. Pasirodo, kad mū- mes greitai vėl pasinėrėme ir plaukėme 
sų laivas nusileido į dugną, kur yra minkš- 30 pėdų gilumoje. Plaukėme aklai, nes 
tas sluogsnis ir jis įstrigo į žemę. Aš jau nebeturėjome pro vandenį iškišamų žiūro- 
suprantu visą pavojų. Jeigu išvaryti visą mi. Nakties metu iškilome į viršų. Mū- 
vandenį iš balastinių kambarių, tai gal sų telegrafistas Zobov per radio paleido 
mes ir iškilsime į> paviršjūrį, bet gal ten žinią, kad mes dar gyvi. f v* 
laukia tas vokiečių minininkas, ir jis mus Karšta. “Murena” aria lygų jūrų pavir- 

šaudys. Laukti gi taip nakties, mes dar šį ir skubinasi prie gimtinės ? krašto. Mes 
;ilian įstrigsime, prisvilsime prie
ugno.. Ant visų veidų matosi didelis ne- kepina; pavargusi siela ilsisi, tiksliai kaiti- 

ramumas, kartu ir pasidavimas savo Ii-' narnės. Niekas iš mūsų nenori prisiminti 
kimui. Baisiomis akimis į mus žiūri nu-'tik pergyventą baimę; geriaus, kad tas 
mirėlis, o jo atdara burna taip tartum ir! daugiau nepasikartotų. Mūsų Zaleikinas 

griežia ir dainuoja, jo armonika dirba pil
nai, jos balsai sukasi, pakyla, nusileidžia, 
o tarp jų tartum oras plaukia Zaleikino 
balsas.

—Žemė!—kas tai suriko.
Visi žiūrime į tą pusę; taip, ten, kur

Karšta. “Murena” aria lygų jūrų pavir

jūros sėdime ant jos denio; šaulės spinduliai kada, užėjus geram ūpui, pa
rašydavo eilutę kitą iš vietos 
veikimo ir del pasigarsinimo 
prisekdavo prie tų korespon-

I dencijų. savo pilną vardą.
, . Kadangi 'žmogus norėjo 
kai kada veikti, tai nors klai
dų buvo per laikus jis pripra

tęs daryti, o ypatingai nebuvo 
pastovus revoliuciniam nusi
statyme, bet vis vien darbi- 

| ninkiškos organizacijos trauk
davo jį prie atlikimo tam tik-

> rų darbų Vilijos Chore, Lite
ratūros Draugijoj ir Susivieni
jime.-

Ale kur tik būdavo Pranuką 
bandai perstatyt į atlikimą 
sunkesnio darbo, tai jis suras
davo nesuskaitomas galybes 
priežasčių negalėjimo darbą 
atlikti, išskyrus kai kada men
kesnius dalykėlius.

Didžiausia būdavo Pranuko 
atsisakymo priežastis, tai “šei
ma neišleidžia,” kaip kad jis 
sakydavo.

Ar tiesa, kad šeima neišlei
džia?—Ne.

Ir štai kodėl netiesa. Nese- 
I nai Pranukaš parsitraukė dar- 
■ bininkiškų organizacijų ardy- 

, i I
Kraštas. Man daugiau nieko nereikia,

skubinu pas Pauliną... Jau ji sėdį greta 
manęs, švelnutė, kaip jūrų vėjelis. Lan
gas užtrauktas, kambaryje apytamsų. ’ Ir 
kam gi mums reikalinga šviesa, kada taip 
dega širdis? Oh, kaip maloniai skamba jos

šaukia:
—Niekur jums iš čia neištrukti!
•Nejaugi nėra išeities, nejaugi čia bus 

mūsų kapai?—sukasi mintis.
—Paimkite iš Čia lavoną!—įsakė koman-

d,Ken jūreiviai paėmė jį ir paslėpė prie- J SusilMa su’jūromis, auga mies- 
kiniame gale po uždangomis. Komandie-1taS’. P1™.13"813? matosi .b?zW 
rius žiūri į savo laikrodėlį ir pasitikinčiai | Paskui prieplaukos namai ir kiti budinkai. 
kalba' I Prieš mus plaukia sargyboje esantis ru-

. . . . , , _ . . , ...įsų minininkas. Dar ištolo jau mes svei-
' Menkniekis. I abusime dar biskutelį • Rinamė^ mosavimais su jo jūreiviais.

• čionai, o paskui leisimės kelionėn, ir tie-j . 2 ...................... ' y '

siog į savo prieplauką. O kol kas lai kiek-. nininko.—Šiandien laikraščiuose jau 
vienas savaip linksminasi... Jis nusijuo- i pausdinta žinia a$ie jūsų mirtį, 
ke; nusijuokė ir visi kiti tartum po jo ko-. —Kas naujo ant krašto?
manda. Mes pasitikime savo komandie- į _ Nesvarbu
riui Šiame atsitikime, jis žino Murena , | Plaukiame toliaus. Erdvės1 ruožtas ty- 
geriau negu kitas vyras savo žmoną. i ras, jQros blizga, kaip išbarstytos sidabru.

Komandiei nis kalbas! vokiškai su vokie-|Įr nesjnori tikėti, kad karo fronte baubia 
i*. . Mes klausomės ir nesupran-j kanuolės, trata šautuvai, be sustojimo i 

tame. ,Cia ir kiti oficieuai stovi. Kapito-; stuksi kulkasvaidžiai ir kraujas upeliais i 
nas nori nusijuokti, bet tas jam nevyksta. į teka

—Pasirodo, kad jis nenori, kad mes žu- l 
tume riuo vokiečių minininko, išvertė jo ’ 
kalbą komandierius. Velija mūsų laivui lai
mingo išsigelbėjimo. Štai jums ir patrio- 

O*® į • ’ -
Oficieriai išsiskirsto, o mano mintyje su-1 Q S1 

kasi: o argi mes kitokius velijimus ture- [balsas! 
tume, jeigu mes patektume į tokią padėtį 

as vokiečius, kaip kad dabar jis yra pas 
is?
-Nu, ką broli?—klausia Zaleikin.
-Nieko.

—Kaip tai nieko? O tu man pasakyk, 
kodėl avino uodega nuleista, o ožio užries
ta?... Na, tik tu pagalvok apie tai: tame, 
galima pasakyti, ’slepiasi filosofinis klau- 

nas...
, —Eik po velnių su tokiais klausimais.
Geriau užstatyft gramofoną.

■ —.Geriau aš jums pasakysiu vieną atsi
tikimą,—pradėjo Zaleikinas.— Vieną kar
tą naktį einu per miestą; žiūriu, eina tar
naitė, o paskui ją seka didelis šuo. Prisi- 
x*'isiau prie jos šono, o toliaus ir patys

—Sveikinu!—šaukia komandierius mi- 
ats-

—Akis pražiūrėjau, vis išeidavau ant jū
rų krašto, žiūrėdavau į jūras, ar kartais 
neplaukia atgal jūsų submarinas. 1 Jau bu
vau pradėjūs manyti, kad jūs žuvote, ir 
štai jūs sugrįžote. • " • ’

—Taip, Paulina, šį kartą mirtis tiktai 
papūtė savo dvokiančiu kvapsniu mums į 
veidą ir dar paliko ilgiau kankintis.

—Mielasis tu mano jūrininke—kalba ji 
dar labiau prisiglausdama.—Smagusis tu 
jūreivi, na, pasakyk, ar tu mane myli?

—Myliu/ myliu!—atsakau jai, gal būti, 
tūkstantis ir pirmą kartą.

Jaučiu kaip veikia kiekviena mano ^elė, 
o širdis dirba, kaip dyzelio motoras.

(Bus daugiau)

tojų “Naujosios' Klampynės” 
kelis tuzinus, tir prilipdęs ži
nomų jam , draugų antrašus, 
maąipėįe rašytus,.' išnešioja po 
stubas.' O kad i paliktų žymė 
to darbo, (tai įer tą gazįetą 
užsipuola ant vietos ’ vienos 
draugės, nesenki pradėjusios 
veikti, darbininkų judėjime ir 
rašinėjančios žinutes spaudom

Tai ot/ kaip jį šeima “neiš-i 
leidžia” ,ir ot, kaip svietui jis’ 
pasirodė., ( .

i ‘ :

Kaip niekas neišėjo iš balt- 
rušaitinio judėjimo, taip nie
kas neišeis jieįi iš prūseikinio 
bei to mūsų “smarkuolio.” Pa
bėgios, iki nusibos. Paardys 
mūsų esamas nedideles čia ant 
vietos spėkas; tai- bus puikiau
sia pagelba buržuazijai josios 
darbe—suviliot dar b ininkus 
nuo tikrosios kovos.

Nepastovūs nariai darbinin
kų drganizacijosė per'susikirti- 
mus su nukrypėliais visados 
pasitarnauja prieš darbinin
kišką pusę.; : Taip daro ir P.
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' CLEVELAND, į OHIOl J 
Masinis Mitingas GelKejimut plarlanj < 

-Kentucky Strėikieriy i J f 
Subatoje, 16 d. sausio, Liet. Darb. 

svetainėje, 920 E. 79th St. yra šau
kiamas masinis mitingas, suorganiza
vimui paramos koMojantiems Ken
tucky mainieriams. Visi . lietuviai 

i darbininkai-kės dalyvaukite. Badas 
privertė Kentucky mainierius išeiti 
kovon prieš išnaudotojus. Turime 
mes clevelandiečiai suorganizuoti šio
je dalyje miesto pagelbos teikimo 
stotį. Būkime visi ir visos. Lai
kas—8 vai. vakare.

Kentucky Main, šelpimo Kom.
(11-12)

I

1

CLEVELAND, OHIO 
Tarptautinio Darb. Apsigynimo Lie

tuvių Kuopos — Frakcijos 
Susirinkimas

18 d. sausio, Liet. Darb. svetainė
je, kaip 8 vai. vakare, įvyks Lietu
vių T.D.A. Frakcijos nariu susirin
kimas. Visi kapitonai praneškite 
nariams, kad dalyvautų iki vienam. 
Šiuomi laiku, tai yra po persiorgani
zavimo ant grupių, prasidėjo lenk
tynės už gavimą naujų narių j Tarp
tautinį Darbiu. Apsigynima. Drau
gai kapitonai, pasistengkite visi būti 
ir ypač naujiem nariam pranešti.

T.D.A. Lietfrakcijos Sekr.
(11-12)

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kuopos susirinki-* 

mas bus sekfnadienj, 17 sausio, 3014 
Yemans Avė., 10 vai. ryte. Visi na
riai ateikite laiku, yra svarbių x rei
kalų aptarti. Pasirūpinkit ir mokes- 

užsimoketi.
Organizatorius.

' (11-12)
WORCESTER, MASS.

Suvienytos Lietuvių Draugijos ren-
SR- 

Pra-
I džia 7 vai. vakare. Įžanga vyrams 
■ 35c., moterims 25c. Kviečiame visus 
I atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.
(11-12)

čius

metinis I
(March), po

Meldžiame draugijas ir kuo-j . v 
pas nieko nerengti ant tos dienos, I S’ą šokius šeštadienį, 16 .sausio, 
ypač chorai, priklausanti prie 3 Ap- : svetainėj, 29 Endicott St.

dėjimų tai dienai, nes tuojau būsite 
pakviesti išpildyti programa.

Rengėjai.
(12-14)

SPRING EI ELD, ILL.
A.L.D.L.D. 7 kuopos susirinkimas 

bus ketvirtadieni, 21 sausio, pas La- 
Į gunus, 1520 Pennsylvania’ Ave., 7:30 
I vai. vakare. Visi nariai ateikite, yra 
i svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
1 i)’ naujų narių.

Sekr. S. Rusaitis.
(12-13)

iiisiiiaiiiaiiisinaiiiaiiiaiiisiiisiijaiiioiuoiiioiiisiiioiiisiiiaiiisii°

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu

PAIN-EXPELLER

M O

DARBININKU 
KALENDORIUS

PENKIŲ MRTU PLAN AS\ 
į KETURIOS METUS?

/VISA GALE t 
PROUTARIATUl!
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...........  ■ a.oilmanDAR TURIME 1,509 KOPIJŲ IŠPLATINIMUI
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERANUOLAIDA PLATINTOJAMS z •
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r’enktadien,, Sausk a, 1932 L A is.ve

VIETINES ŽINIOS Armėnai Masėmis Va- Ias Pats

patar-

laikraščiai plačiai
I rašo

ir už 
kainą,

navimo 
žemą

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

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

Norintieji ge
riausio

; liaus. Ekspertai instruktoriai. Už |___r
I prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. S Pe
čiulis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sckmadie-
I niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po įlietų.

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

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
I2& E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Puslapis Penktas

Ina drąsa jaunas Cullensuž- 
! žengė ant kartuvių ir pati- 
įko mirtį.

mo politinių įsitikinimų.
žodžiu sakant, tegul skloki-' 

ninkai neskaito Ridgewoodo 
savo tranšėjomis, nors berg
ždžiai svajoti jiems niekas ne
gali užginti.

Beje, 10 dieną sausio, 1932 _______
m., L.D.S. 40 kp. susirinkime į tukstangiai
nutarė surengti Ridgewoode dar j j n ž.
prakalbas; kalbėtojus kviest
Dr. J. J. Kaškiaučių arba d. silikę Graikijoj, išvažiavo į 

Surengimui pra- Sovietų Armėniją, į savo te
kalbu išrinkta komisija: Ona j vynę.
Bložienė ir K.
Nutarta sekantį susirinkimą,

or- t. y. 5 d. vasario, laikyt pas i _ .........
dd. Bložius, 1730 DeKalb Ave. I Graikai darbininkai pann- 

Kurie draugai m:
į Lietuvių Darbininkų Susivie- draugams darbininkams

i nijimą, malonėkit ateiti 5 d.Jlįdnčs lėšų.
. f ■ vasario į susirinkimą ir įstoti i 
buvo j į didelį pašalpinį darbinin- 

. . , . , , l ku Susivienijimą .
mas — pirmoj vietoj statymas ■ ‘ ■ Ex-Lendorius.
kokio nors sporto, kuris nie-;
ko bendro neturi su darbinin- ■
kiškų judėjimu; darbininkiš-1
kas judėjimas buvo' statomas ■
pačioj paskutinėj vietoj.

Liet .Komunistų Centro Biu-, 
rui pareikalavus daugiau vei-i 

; kimo iš draugų komunistų bei1 
j simpatikų, tai mūsų pirmesni ■ 

gerbiami “draugai,” kurie save
U į skaitė darbininkiško judėjimo i

žino ja į Sov. Sąjungą Francijos Kabinetas LIETUVIS GRABORIUS

RIDGEWOODO KOLONI- j gana, kad patys nestojo į dar- 
JOS ISTORIJA IR.SKLO- bininkiškas organizacijas, bet

KOS NUŠLAVIMAS dar kitus atkalbinėja. Ta
čiau, pasidarbavus keliems 

I draugams, tapo pertikrinti ir 
'keli stubelkų savininkai; šie 
i draugai, nors ir turi šiokią to- 
I kią nuosavybę, bet pamatė, 
kad jų vieta būti darbininkiš- 

■ koše organizacijose, ir jie ga- 
I na energingai dirba mūsų.

ATHENS, Graikija.—Du 
______ i armėnų, kurie

(Tąsa nuo 6-to puslapio) 
gi čia gyvena Brooklyn© lietu
vių čekerių čampijonas. . . Čia 
gyvena Amerikos lietuviams ,- 
gerai žinomas sunkaus svorio j 
lietuvis kumštininkas Benson. | ^į^^ar^ 
Taipgi čia buvo lietuvis kriau- ■ 
čių kontraktorius, kuriam ver-1 
gavo apie įpusantro šimto dar-i 
bininkų per keletą metų; bet 
pastaraisiais metais jis užsi-j 
spyrė tapti milionierium, dide- nuo senai įsigyvenęs oportuniz- 
liai nuskriausdamas darbiniu-; 
kus ir nei nepasijuto, kaip pa- I 
siliko viso labo tik “spikyzės” ■ 
spitūnų valytojas.

Bet tarp visų tų sportų, biz-' 
nierių ir “lendorių” yra dau- • 
guma darbininkų ir daugelis I 
jų yra klasiniai susipratę. Pa
vyzdžiui, čia gyvuoja trijų I 
darb. organizacijų kuopos, A

Bet yra ir pasipūtusių ;
■ dos, jiems tik komunizmas 
i džiausiąs priešas.

Antra, tai pas mus

ro- 
di-

Mizarą.

. PARYŽIUS.— Pora die
nų atgal Lavalo kabinetas 
rezignavo, bet tuoj aus tas 
pats Lavai sudarė nauja, 
susidedantį beveik iš tų pa
čių Francijos imperializmo 

Lavai pasilieka 
> premjeru, bet

MASKVA..— Sovietu Są-| i
1 jungos

nisija: Ona ! vynę. Dainuodami “Inter-1 berną. L
Nečiunskas. nacionalą” jie apleido kapi-1 Francijos.

talizmo ir priespaudos šalį, taip pat jis užima vietą už- 
a „caaIaa- sienio reikalu 1M.LN

anot įstoti ko auku padengimui savo I Aristide Briand serga.
sienio reikalu ministerio. v

ke- !

Japonijos naujus 
žygius. Sovietai numato,: 
kad Japonijos dndimas j I 
patį Chinijos vidurį reiškia: 
užsimojimą taip pat ant So-! 
vietų Sąjungos. Imperia- i 
listų puolimo ant Sovietų i 
Sąjungos pavojus didėja.

z nuliūdimo va
landoje šauki
tės paa:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Jaunųjų Komunistų Lygos 
Šokiai Sausio 16 D.

Komu-

Del 600 Mokytojų 
Neduos Darbo

Ramiai Sutiko Mirti 
Kartuvėse

ta-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

k p. ir L.D.S. 40 k p. Reikia 
pasakyti, kad, tur būti, nei i 
viena kolonija neturėjo tokio 
sunkaus darbo organizavime i 
darbininkiškas organizacijas,. 
kaip ši kolonija. Kaip pirma 
minėjau, čia gyvena pasiturin
ti “lendoriai,” kuriem atrodė, 
kad kapitalistinė sistema su 
savo žiaurumu nekliudys jų.
Ir mažiau susipratusiam darbi-i 
ninkui jie stengiasi įkalbėti,! 
kad tik neitų pas komunistus i 
ir prie komunistinių organi- i 

-,'zacijų nesidėtų, nes jie mano, 
kad komunistai, paėmę galiąĮ 
į savo rankas, paims ir jų nuo-! 
savybes. Nei biskį nepagalvo
ja, kad daugelis jų tas savo 
stubelkas turės atiduoti dar 
šios sistemos viešpačiams, pla
čiau atsidarant krizio žiotims. 
Vienok jie dar to nepaiso. Ne-

Brooklyn© Jaunųjų 
; nistų Lyga turės . šokius šeš- 
! tadienio vakare, sausio 16 d., 
i 8 vai., po num. 118 Cook St. 
į Jaunuoliai komunistai atsišau- 
1 kia į visus kitus jaunuolius, I rūpi. 
>4.darbinin-

budavotojais” šoko, kaip :; -----------
meška ant dūmų, prakeikda-' ...
mi Centro Biurą. Ir kaip bu-1 taipgi ir suaugusiu

NEW YORK.— Švietimo 
i Tarybos pirmininkas Ryan 
pareiškė, kad žadėtos vie
tos delei 600 mokytojų ne
bus suteiktos. Kur tos jau
nos merginos, baigusios sa- 

į vo profesiją, dings, Walke-, 
| rio grafteriškai valdžiai ne-|

i, LONDON.— Belfaste 
po pakartas Eddie Cullens, 
27 metu amžiaus, Amerikos 
pilietis. Jis buvo nuteistas 
mirtin už nužudymą turko, 
Achmet Muša., Su stebčti-

Bell Phone, Poplar 7546

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street

ini vengro niūrą, u Kaip uu-į: ro. . ----- . . j
’ vo sunku apsidirbti su tais ele- j <U£! ir. daibminkes, kad savo : 
* i ... «. . , „ __ l ntsi nnlrvmn nnapnoru nndarv i •mentais! Čia A.L.D.L.D. 55 ‘pagelbėtų padarytis 

kuopai priklausė sklokos’ inži-1 S1£l pramogą pasekminga. Įžan | 
nieriai, t.' y. E. Butkus ir B. ’ £a tik 2o centai.

ĮJokubonis ir buvo kuopos dik-j Kviečia visus .
J tatoriai; vienok draugai, ku-1 Komitetas,

riems rūpėjo darbininkų reika-į_____________
lai, stojo prieš tuos darbinin-!
kiško judėjimo skaldytojus, i> j Sergančiam Kalėjime G. I 
55 kuopa liko neatskelta nuo t« 7 • • a 1 
Centro, o persiorganizavo ir ! rOSlCHU? AllKOS.
dabar veikia sulig Komparti-! ---------
jos ir Centro Biuro vedamos Ii- | WATERBURY, Conn. — 10 
nijos, nepaisant, kad skloki-id. sausio, bendram visų dar- 
ninkai dėjo visas pastangas, Į bininkiškų apskričių valdybų 
kad tik atskelti ją ir panaudo- ■ posėdyje šie draugai aukojo 
ti saviems tikslams. Draugai, Į paliuosavimui G. Fosterio, ku- 
kurie permatė sklokos žalingu-j rįs yra sergantis Hartfordo 
mą, stojo prieš jos inžinierius, I County kalėjime be jokios 
ir dabar daugelis draugų, ku- medikalės pagelbos iš kalėji-

| rie pirmiau sekė Butkų, me- mo pusės: G. S. Makoveckas Į 
! ta jį ir ateina pas mus, pa- $1.00; O. Vilkaitė, J. Bartke-

Didele Metine Vakariene I^Lsdami, kad.jie klaidą da-!vičia’ir Valaitis po 50 centų;

IVIM RJI RA IUIM M M M M IMI M

WORCESTER, MASS

Su Koncertine Programa
Rengia Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo 57 Kuopa
Ned., Sausio (Jan.) 17, 1932 

LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
29 Endicott St.

Worcester, Mass.
Prasidės, kaip 3:30 po
ir trauksis lig vėlos nakties

pietų

M. Paruliūtč

Iš SOVIETŲ SĄJUNGOS i

Autonominė Sov. Čuvašų | 
Respublika daro didelį pro-i 
gresą. Per pirmus tris me
tus Penkių Metu Plano 
pramonė paaugo 52 nuoš. 
Jau 45 nųoš. valstiečių su-į 

' siorganizavo į kolektyvus, j 
| Atidaryta keturios trakto-' 
i rių stotys ir senoji medinė ' 
žagrė numesta už tvoros. | 
Gruodžio mėnesį buvo 104,-' 
000 mokinių pradinėse mo-I 

j kylose. Be to, apie 100,000 
beraščių suaugusių žmonių 
lanko mokyklą. Atidaryta 
dvi aukštosios mokyklos.

graborius-undertakek
lAbalaamuoja ir laidoja nunirniiui ant 
vfiokių kapinių. Norėtieji geresnio pa
tarnavimo ir ui kainii nu)i<ldni*o
valandoje iankltė* pas wane. Pas man* 
galite gauti lotu* ant vitfbkių kapiniu 
rariauaioia vlotoie ir už centą k».li>«

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS M X D O S

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

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis* plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAkSHNKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu. / ,

;rė, susipainioję su sklo.kinin-j M. Ciplijauskas, F. Deglius, J. | 
kais; ir tie draugai tapo pri-! Kazlauskas, O. Giraitienė, P. j 
imti be jokių diskriminacijų ; Į Bokas, J. Strižauskas,. B. Mu- Į 
ir dabar 55 kuopa turi trisde
šimts narių, o greit tikimės 
davaryti iki penkiasdešimts 
nariu. Tai puikus atsakymas 
sklokininkams. Reiškia, sklo- 
kos inžinieriai pralaimėjo, ne
įtikino svieto, kad jų linija tie
si, o Centro Biuro kreiva.

Pasirodo, kad Ridgewoodo 
darbo žmones ne bile kas ga
li nusivesti; jie permato, kur 
yra veikiama del darbininkų 
klasės pasliuosavimo iš kapita- 

i listinio jungo, o kur varomas 
. darbas kaip tik atbulai. Tad 
Butkus savo teritorijoje Rid- 
gewoode beveik neturi pasekė
jų ir pats iš 55 kuopos pra- i 
šalintas. Tai dar ne viskas. !

Čia gyvuoja L.D.S. 40 kuopa ; 
ir nuo pat jos susitvėrimo But- 

! kus buvo jos pirmininku. Bet 
Į ar žinot, kas atsitiko? Ogi da
bar jis likosi prašalintas iš 
pirmininko vietoj, ne] 
kad ir garsino per 
zietą, kad 10 d. sausio š. m. 1 
įvyks metinis susirinkimas; j 
dienraštyj “Laisvėj” negarsi-Į 
no. Vienok aktyvi nariai ži
no, kada jų organizacijos su
sirinkimai įvyksta; jie susiren- 

j ka, kad ir nebūtų garsinama , 
► spaudoj. Tą dieną buvo ir, valandas, per pusę algos su- 
valdybos rinkimaę. Tai E. j mažėjo.
Butkus matydamas, kad netu- I Anadien pakabin0 užrašą, 
n pasekėjų. neprieme nei kan-| kad m]0 H dienos sausio šj | 
d.daturos į pirmimrikus, njmetųalga bus nukirsta .ant,| 
vienbalsiai tapo išrinktas pir-1 nuošimčių. Tai visai
minmku J. Bernotas; finansų | nesunku isivaizdinti, kaip dar.

Irt, LZ r\l nm ilttn Ir nn r* Ir | *• t

bininkas galės pragyventi.
.Paklausinėjus dar bininkų, 

kurie gauna algos apie $7 į j 
savaitę, kaip jie pragyvena, I 
daugelis atsako, “butlegeriau-1 
jame.” Keletas visai negeria ! 
ir priešingi svaigalam? bet yra 
priversti pardavinėti svaigalus 
kitiems. <
LENINO MINĖJIMO 
MITINGAS

Aštuonių metų sukaktuvių 
minėjimas nuo mirties garsaus 
darbininkų vado N. Lenino 
įvyks ketvirtadienio vakare, 
21 dieną sausio, New Albert 
Auditorium svetainėje, 1224 
Pennsylvania Ave., Baltimore, 
Md.

leranka, J. J. Mockaitis iUG.j 
Kuraitis po 25 centus. Su ; 
smulkiom sykiu $6.10.'

Draugas G. Fosteris dar jau ; 
nas vaikinas, kuris likosi įka- į 
lintas pereito kovo 13 d., New i 
Britaine, už vadovavimą be-! 
darbių demonstracijos prie ! 
miesto rotušės ir jau yra išsė
dėjęs apie aštuonis mėnesius 
laiko savo bausmės. Jam be
liko piniginė bausmė $200.00 
sumokėti,' ir būtų liuosas. Ka- ; 
dangi jisai labai serga, todėl | 

į I.L.D. nori jį išimti, kad galė- 
i tu išgyt būdamas liuosas.

Vikutis.

BALTIMORE, MD.

Vakarienėje bus duodami 
skaniausi valgiai, pagaminti 
per speciališkus kukorius, ir 
importuotų valgių. Koncerti
nę dalį programo taipgi išpil
dys geriausi artistai. Duos j 
piano solo seserys Balčiūniūtės i 
ir draugė J. Karsokienė. Šo
kikės ir akrobatės N. Auseju- retor. A. Čepulis, ižd. W. Zam-

! Alma Manufacturing Kompa
nijos Darbininkų Vargai

imtas is j Per pereitus du metus šios 
paisąnt, i kompanijos darbininkai dirbo 

savo ga- j tik dalį laiko. Bet šiuom tar
pu darbai sumažėjo iki pen
kių valandų į dieną.

Daugelis merginų dirbo tik 
po keletą dienų į savaitę. Pil
ną laiką dirbant, darbininkų 

’ algos buvo nuo $8.00 iki $30, 
bet dabar, dirbant po penkias!

sekr. K. Nečiunskas, prot. sek-

tė ir J. Langeliutė.
Smuiko solo grieš draugas V.

blauskas, org. O. Bložienė. 
Visi šie draugai tinkami tom

Gurskis, iš Framingham, Mass. | v*etom» yra darbštūs.
M. Paraliutė soprano dainuos | •“
solo, J. Sabaliauskas tenoras ■■ L.D.S. 
solo, ’ ir V. Tuanis, f 1

vduos solų. J. Sabaliauskas ir į o ar žinot, kiek jo

Taipgi buvo nominacijos į 
-------- Centro.....valdybą, tai 

tenoras,! Butkus pakišo savo “sleitą.” 
 . ' “sleito” 

Ogi suM. Paruliūtės naujus duetus ir 
ir bus daug naujų artistų, ku-

• rių worcesterieciai ir apielin- 
kės lietuviai nėra matę ir gir
dėję, šiuom sykiu/tik išgirs.
O daugiausiai linksmins visus bet kad tų dviejų žmonių bu
tai Brolių Orkestrą.

Visi ir visos į šią vakarienę.
įžanga 50 centų 

Kviečia visus Komitetas.

žmones gavo balsų ? 
juo patim tai net tris balsus. 
Tie du žmonės, kurie balsavo 
už Butkaus sleitą, veikiausiai 
būtų nebalsavę už butkinius,

’ Užrakinkite Atidarytus Langus!
■ | 

1 &L>no nauju išradimu užrakintą atdarą Įaugi)
. ------—niekas negali atida*

HnuKjM 7li !*?* »• ,?«i
F. LASECK lS T,da“8’ lr
(Lasevičias) nebaladoja, kad ir di*

_____________ • džiausioje audroje.
Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė

Washingtone užpatentuoti išradimą, kurjuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langij 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negales įlysti per jį.

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

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš- . 
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga fiadaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams^ Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešojei 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per meths; Amerikoje, yra vis dau
giausia per langutį tat kas nenprė^ apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir ...
negalėtų įlysti. Atdarei, klek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. C—’ 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję marto .išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

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

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

Telephone, Mitchell 2-2554 .

Išradėjas 
F. LASECK 
(Lasevičias.)

Window- Lor k 
kad niekas per jį

Sumi-

MM MM MM MW MM MW MW MM IAI

vo ypatiškas draugas Butkaus 
sleite, tai veikiausiai tik to
dėl ir balsavo. Reiškia, sklo- 
kininkai negauna didžiumos 
nei tose organizacijose, kur 
yra priimami nariai be skirtu-

■'   .................... .! ■: — --------------—---- --- 7~.~--

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVĄS BROOKLYN?.
Pas mane galite gauti Window Locks, po Vieną setą ir po daugiau 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, /galių pribūti i iflsų namus ir parodyti visą 
specialifikumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prislųskite ir pinigus.

Rašykite: SS Ten Eyck flt.U Brooklyn, N. Y.

y

29-31 Morrell St, tarpe Cook1 ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. I& 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo-

* bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir . 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labaiEkspertai instruktoriai.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
kų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTV1NAS

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

i

liardynaaa, tfutaltyaaaN, auttntyaiiaa, ttpraat elektriku ir maametltmą. Ir vallavlaaą, 
Ir plana automobilio; mokinaaa dlenomii (r vakarai* lietuvių ir anglų kalboca. 
Mokytojau yra iyafii ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNA3 ir klU. 
Leidimą (License) ir Diplomu grarantnojnaae nfc uHmokeatJ. M ei padedaw
kiekvienam prie pirkimo karo. Užeiraiymai | mokyklą kiekvieną dieną n no 9 ryte 
iki 9-t«i valandai vakaro. Nedėlioja 'nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
l» H. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonauin 4-4049
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LAIK-
NAU-

MADOS

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

I Taipgi taisau visokius laikrod- 
Jžius ir kitus papuošalų daiktus, 
a Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
Ia

| nokite, kad 
j sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI a
Į JAUSTOS
luž PRIEINAMĄ 
| KAINĄ

Puslapis šeštasVIETINES ŽINIOS
14 d. drg. J. Louis

Ar Pašalinės Organizacijos Gali Stovėt
Nuošaliai Nuo Darbininkų Kovų?

politinėj

Lietuviai komunistai ir šiaip STREIKAS PRIEŠ RAN-i 
.rbinmkai yra saukiami tą _.TT Tin .XTn rTTi<4 i

nors jie taip nevadina tokį sa-

156

7 d. A. Stern aiš- 
jaunuolius industri-

1 vai.
taip, kad ga
bu riti kartu 
demonstrantų

ir 
gurbą.

Geriausia Studija lirooklųne. Ateikit Persitikrinti

ranka, kad tai “politika, 
atsišaukimas eina
Tuo tarpu gi nariai darbinin
kai yra paliekami

RYTOJ DEMONSTRACI
JOS Už PA LIUOSAVIMĄ 

9 NEGRŲ JAUNUOLIŲ

Penktadi , Sausio 15, 1932

Ateinančio panedėlio vaka
re bus “Laisvės” svetainėje 
diskusijos apie tai, ar pašalpi- 
niai Susivienijimai ir kitos bro
liškos draugijos tur kokio nors vergijoje demokratų bei repu- 
tyšio su kasdieninėmis darbi- blikonų partijų.] Vis tai yra 
ninku 'kovomis už savo veika- suburžuazėjusių vadų politika, 
lūs, kaipo klasės.

Nuo senai buvo įkalbėta ivo elgimąsi, 
daugumai narių lietuviškų pa- i 
šalpinių organizacijų, kad “ne
sikišti į politiką,” o tik rūpin
tis, kaip sušelpti savo narius 
ligoje ir nelaimėje. Per pa
sidarbavimą įvairių suburžua- 
zęjusių vadų, daugelyje tokių 
organizacijų yra net padaryta 
tarimai — atmesti visokius po
litinius pakvietimus. Tankiau- 
šiai taip daroma ,kad “apsau- į vakare,’sausio’18 i 
got narius nuo pritarimo dar-, 
bais bei aukomis kovingam1 Yra ir kitų, “šalutinių” klau 
darbininkų judėjimui, kuriam į simų, kurie bus paliesti tose 
vadovauja Komunistų Partija j diskusijose; pavyzdžiui, kaip 
bei giminingos organizacijos. ’ paveiktų į pašalpines organi- 
Senoviški bei nauji fašistiniai j zacijas įvedimas socialės ap
vadai, todėl, labai dažnai at-1 draudos bedarbei, ligai, senat- 
meta net tokius atsišaukimus, 
kaip Ateivių Apgynimo Ko
miteto, Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo, streikierių 
šelpimo (vadovaujamo kairių
jų darbininkų) ir 1.1.; numojo

šeštadienį, sausio 16 d., apie 
2 vai. po pietų susirinks pul
kai Brooklyno darbininkų ant 
kampo Wallabout ir Bedford 
Ave., Brooklyne. Iš čia de
monstruodami maršuos prie 
Boro Hali, protestuodami prieš 
sumoksią kapitalistų, kurie už- „---- ? v „ --------- o—
sispyrė sudeginti elektros ke- lankyti šias prakalbas su dis- 
dėj 9 nekaltus jaunuolius Scot- kusijomis gyviausiais šio mo- 
tsboro. Reikalaus, kad tie jau-j mento klausimais. Įžanga vi
nį negrai darbininkai būtų tuo siems veltui.
jaus paliuosuoti. —?■—-----------

darbių apdraudą Jungtinėse 
Valstijose.

Vasario
kins apie 
joj.

Vasario
Engdahl, T. Darbininkų Apsi
gynimo centro sekretorius, kal
bės apie tai, kas paliuosuos 
Tomą Mooney ir Billingsą.

Lietuviai darbininkai yra ra
ginami įsitėmyti ir skaitlingai

—f 
į Neužmirškite ir Manęs 1 
? . Dovanom ar patys sau norūda- į 
imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
lar bi ką iš auksinių daiktų ži-J 
i nokite, kad pas mane pigiau nu-į

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA • 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
/ Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Kaip ištikrųjų nariai pašal- 
pinių organizacijų turėtų žiū
rėti į politines bei ekonomines 

(darbininkų klasės kovas, — 
ar toliaus nuo jų šalintis ar ar
čiau į jąsias įsitraukti ?

Tą klausimą kiekvienas įdo
maujantis brooklynietis galės 
plačiau išsiaiškinti, atvykda
mas į diskusijas pirmadienio

darbininkai yra 
dieną susirinkti 
vės” svetainėje, 
lėtume dideliu 
traukti į bendrą 
mobilizacijos vietą. Wallabout 
fet. ir Ėedford Avė.’ •

Foster Kalbės Kentucky 
Mainieriy Rėmimo 
Konferencijoj

Lais IDŲ BRANGUMĄ BROOK-r! 
LYNE

sek- 
ben-

vei, — kaip kad reikalauja 
Komunistų Partija?

Įvedamąją į diskusijas pra- 
kalbėlę pasakys drg. V. Bovi
nas.

Visus kviečia L. K. Frake.

Darbininkai, gyvenanti po 
num. 166 Scholes St., Brook
lyne, išėjo streikan, reikalau
dami, kad būtų nupiginta kai-

I nos už kambarius ir kad nebū-
I tų laukan mėtomi bedarbiai, 
I negalinti užsimokėti rendas.

Streikai! tuojaus stojo 27 i 
! įnamiai - randauninkai; jie 
pasiryžę kovoti, iki laimės.
Streikui vadovauja Williams

burgo - Brooklyn© Bedarbių 
Taryba; jinai organizuoja ir 
kitus darbininkus randaunin- 
kus tame bloke streikuoti už 
vendų nupiginimą ir paremti 
šį streiką,, dabar prasidėjusį 
po num. 166 Scholes St.

Trečiadienio vakare 
didelė demonstracija 
namą; ketvirtadienio 
6 vai. surengta kita 
tracija. Darbininkai
streikieriams ir skaitlingai su
eina

DIDŽIAUSIAS ŠIO SEZONO KONCERTAS SU 
. TEATRINIU VAIDINIMU IR ŠOKIAIS

Aido-Lyros Choro koncertas 
su dramatišku vaidinimu ir šo
kiais, neabejotinai, bus did
žiausias šį sezoną meniškas 
parengimas Brooklyne. Jis 
įvyks sekmadienį, 17 d. sausio 
(Jan.), 1932, Labor Lyceum 
svetainėje, 949 Willoughby 
Avė., Brooklyne, N. Y. Prad
žia ‘4:30 vai. po pietų. Įžan
ga 65 centai iš ankšto, 75 sen
iai prie durų.

PROGRAMOS DALYVIAI
Teatrėlį “Skubink” suloš 

Aido-Lyros Choro dramos sek
cija.- Aido-Lyros Choro Mer
ginų Sekstetas, Vokiečių “Ar- 
beiter” Choras, Aido-Lyros 
Choras, Aido-Lyros Vyrų Cho- 

• ras, Eunice Valatkiutė, šokikė, i 
Lillian Kavaliauskaitė, sopra
nas ir kiti. L. KAVALIAUSKAITĖ

NEW YORK. — Kitą 
madienį, sausio 24 d., bus 
dro fronto konferencija, su
telkimui visų darbininkų para
mos pagelbėt streikuojantiems 
Kentucky valstijos mainieriam. 
Ją šaukia Darbininkų Tarp
tautinė Pašalpa. Į tą konfe
renciją išrinko savo delegatus 
ne tik visos kairiosios unijos, 
bet ir eiliniai nariai įvairių 
lokalų Amerikos Darbo Fede
racijos. Jie nepaisė, kad Fe
deracijos vadai uždraudžia 
remti šį didvyrišką Kentucky 
angliakasių streiką.

šimtai kitakalbių pašalpinių 
organizacijų siunčia savo atsto
vus į šią konferenciją; neatsi
lieka nei įvairios darbininkiš
kos apšvietos ir kultūros drau- 
gij°s.

Kiekviena lietuvių darbinin
kų draugija bei kuopa būtinai 
turi pasiųsti savo delegatus j 
konferenciją. Negali ir Amal
gameitų lietuvių kriaučių sky
riaus nariai praleisti nepasiun- 
tę savo atstovų į konferenciją.

Šioj konferencijoj drg. Wm. 
Z. Foster ir'Ben Gold pasakys; 
prakalbėles apie nepaprastai I li'aiiskas)? j i '^3 ’ I ■ : •
svarbų Kentucky z mainierių —
streiką ir apie kitas verdan- Ri^eWOOdo Kolonijos IstO~ 
cias'Amerikos darbininkų ko- A, .
vas prieš uždarbių kapojimus rija ir Mitokos 'nustovimas 
ir sąlygų bloginimus.

Konferencija iš pradžių bu
vo ruošiama sausio 17 d., bet j 
įvairios kliūtys privertė nu-į 
kelti ją į sausio 24 d. -Todėl 
organizacijos gauna laiko juo 
geriaus prisirengti prie daly
vavimo joje.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

iL

buvo

vakarui 
demons- j 
pritaria

į šias demonstracijas.
John Lapijas, 

Bedarbių Tar. Sekr. 
61 Graham Ave.

MIRTYS - LAIDOTUVĖS

.Antanas Gaižauskas, 38 m. 
amžiaus, 281 Lorimer St., mi
rė’sausio 13 d., pašarvotas Bie Į 
liauško įstaigoje; bus palaido-1 
tas sausio 16 d., 2 valandą po | 
pietų, Alyvų .Kalno kapinėse.} 
Velionio žmona prašo visus pa- i 
žįstamus atsilankyti į šerme- j 
nį§. Laidotu.yęs prižiūri gra-1 
barius Matthew P. ‘BAljas (Bie-!

New Yorko Valdininkam 
Pritruksią algų

so gi būsią sustabdyti projek
tai darbų, kainuojami dviem bi- 
lionais dolerių.

O reikia prisiminti, kad 
.. . , jau dabartiniam krizini įpu- 

P _~!sėjus, miesto valdytojai dar

Paremkite Kovojančius 
Amalganieitus Kriaučius

Miesto valdininkam, 
jai, tarnautojam ir kt. yra iš- Rartą begėdiškai padidino sau
mokama po 30 milionų dolerių 
algų per mėnesį; o miesto val
dyba turi ižde tiktai $13,000,- 
000 iš viso. Todėl majoras 
Walkeris susirūpinęs, kad grei | Šerifas Culkin “Sušilau- 
tai galėsią pritrūkti jam pa- n ».!. n , . 
Čiam ir jo pavaldiniams algų. PC Dll M1I10DU DolCflU 
Bet jis, imdamas $40,000 ir 
įvairūs kiti politikieriai po de- 
sėtkus tūkstančių algos per 
metus, dar nei negalvoja nusi
mušti sau “uždarbius.”

algas ir padvigubino jąsias 
policijai.

I Demokratas šerifas Charles 
IW. Culkin, gaudamas tiktai 
I apie $6,000 metinės algos, “su 
i sitaupė” ir bankuose pasidėjo 
i du milionu dolerių. Seabury

New Yorko valdyba bandė I tyrinėjamoji komisija žada pa
gaut $120,000,000 paskolą iš j nagrinėti, kokiais graftais ir. 

kyšiais jis prisiplėšė tą milži
nišką krūvą pinigų. Bet iš vi
so ligšiolinio komisijos tyrinė
jimų nieko neišėjo; taip nie
ko iš to nebus ir toliaus. Var- 

1 nas varnui neiškirs akį.

bandininkų, bet nevyksta. Su
sirūpinę tik savo pasakiškai 
didelėmis algomis, miesto val
donai sustabdo planus greitų 
viešųjų darbų, kuriems' buvo 
skiriama $110,000,000. Išvi-

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedčlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

X

x

X

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S) 
GRA BŪRIUS 

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

MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS • DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASlUNČlAM 1„ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN(. AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' v

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J. MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

INC

TEL. STAGG 
2-5043

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X — --------

i

Skambins rusų balalaikų 
kestra, dainuos Aido-Lyros 
Choro Merginų Sekstetas, šo
kiams grieš gera orkestrą ir 
bus savo dalyką žinanti kalbė
tojai parengime Amalgameitų 
Eilinių Narių Komiteto, šio 
šeštadienio vakare, po num. 
795 Flushing Avė., Brooklyne.

Tiems draugams būtinai rei
kalinga finansinė paspirtis, 
kad galėtų tęsti ir didinti ko
vą prieš socialfašistinę Hill- 
mano valdybą 
čia. iš vien su 
kontraktoriais.

Brooklyn© 
darbininkės .turi 
paremti šią eilinių

or-

Ridgewoodas yra Brooklyn© 
I miesto dalis.
: Keliolika . metų atgal ta 
! miesto dalis lietuviam darbi- 
| ninkam nebuvo žinoma. Bet 
per pastaruosius dešimt metų, 
pradėjo čia skaitlingiau lietu
vių apsigyvent, nes čia naujes- 

I ni švaresni namai; todėl dau
gelis lietuvių iš Williamsburgo 
persikrausto, ir per pastaruo
sius porą metų Ridgewoodas 
pasiliko beveik antra po Wil
liamsburgo lietuviška “respu
blika.”

Ridgewoodas yra Brooklyn© 
ir apielinkės lietuviams-garsus 
tuomi,kad čia yra daugiausia 
lietuviškų “lendorių.” Taip- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

MEDICIN. DAKTARAS

----- ■

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, gerkles, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

JONAS STOKES 
Fotografei^’ 

šiuomi pranešu savo kostumę- 
riams. ka'd perkaliau savo-studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kamp. Broad
way) Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija dau£ 
geriau jrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

n 
iki 
iki

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Turnė 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 
ORGANŲ LIGAS

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

TeleL ALGANQUIN 4-8294

Telefonas: Stagg 2-9105 •

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
512 Marton St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT. PLATINKIT 
“LAISVE”Malonūs Rūkyti! ■

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Ciganj

Telephone, Greenąoint B-2MI0
Telephone., Itagg 1-44W

J. Garšva
Grabelius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farma, 45 akrai že- j 

mes, 6 kambarių namas, yra 3 ar , 
kliai, 3 karves, kiaulių, vištų, ančių, ' 
mašinerija, budinkai ir trokas. Kai- i 
na $6,700. 1

P. ATKUCUNAS,
R.F.D. 2 Jamesburg, N. J.-r

(12-14)

PARSIDUODA< užeiga — Cafe, ge
roj vietoj,, geras biznis, apgyventa 

. vokiečiais. 'Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. Kreipkitės po

I No. 562 : Forest -Ave,, Ridgewoud, 
Į Brooklyn; N[. Y. ; ■ ' ■
| 1 • - • 1 I ’ 1 • • ■(12-17)| -- ------- --- -
i PARSIDU.ODĄ valgyklos vieta, Grei- 

Open Forumai - prelekcijos I
SU diskusijomis * klausimais, i Kreipkitės po No. 157 Roebling St., 
svarbiais visiems darbininkams, i Brooklyn, N. Y.i 
bus laikomi kiekvieną sekma- ' s ' (11-16)
dienį, 3 vai. po pietų, 61 Gra
ham Ave., Brooklyne. Kalbės 
žymūs darbininkų klasės va
dai.

Sekmadienį, sausio 17 d.M 
pasakys prakalbą drg. Olkin 
apie Leniną ir imperialistinį 
kara. Po to seks diskusijos.

Kitą sekmadienį, sausio 24 
d., kalbės drg. L Amter, šio 
Komunistų Partijos distrikto 
organizatorius, aiškindamas, 
kodėl kiekvienas darbininkas 
turi įstoti į Komunistų Parti
ja,

.Sausio 31 d. sakys prakalbą 
drg. Burns apie kovą dž be-

unijoje, einan- 
fabrikantais ir

ar- :

darbininkai ir 
nuoširdžiai 

kriaučių 
ptanhogąj skaitlingiausiai į ją 
atsilankydami. . , .,

Siuvėjas.

Darbininkai, Tėmykite!

JONO ARBA
PETRO

Kainos pp 
10c ir 15e

Tai
LIETUVIŲ 

(SDIRBFSTfiS
CIGARAI

[ihalEamuoja Ir laidoja numirusiiaa 
ant visokiai kapiniu; paruamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
kr ik i t ynom s Ir pasivažinSjimama.

231 Bedford Averiuė 
BROOKLYN, N. Y.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenįe 
(Arti Marey Avenue). Į v 
BROOKLYN, N. Y. H .

i
O

<f>
DEKAVOJU PACIENTAMSo

o
<t>

<♦>

<♦>

o
<♦)

vy- <♦> 1

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

Telefonas, Midwood 8-6261 i<♦>
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Petras Naujokas
Savininkas

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.

o

T

o

j?

o"

DR H. M END LOW IT Z
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

227 Leonard St., 
Telephone Stagg

(9-14)
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MASKARADŲ BALIUS
Rengia Lietuvių Amer. Piliečių Kliubas

‘ ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO (JAN.) 16, 1932
’ NUOSAVAM NAME

80 Union Avenue, Brooklyn, N.
Pradžia 7-tą Valandą Vakare

ĮŽANGA 5G CENTŲ ASMENIUI 
ORKESTRĄ V. RETIKEVIČIAUS

UŽ įdomiausius kostiumus bus duodama keturios dovanos—dvi 
rams ir dvi moterims; pirmosios dvi auksu—$5 ir $2.50

Kliubas yra visų Brooklyn© lietuvių organizacija ir jis savo sve
čius stengiasi patenkinti visus lygiai. Jo parengimuose kiekvienas 
jaučiasi kaip namie, ir todėl io pramogos būna visuomet skaitlin
gos. Kas norite susipažint su kuo daugiausiai žmonių ir smagiau
siai pasilinksmint—ateikite Į šį Maskaradų Balių.

Kviečia RENGĖJAI.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į vištų biz

nį, vyras ar moteris, nevedę, su 
maža pinigų. AŠ turiu puikią vietą 
Long Islande, netoli Brooklyn. Frank 
Du Bois, 305 Jericho Pike, Florai 
Park, L. L

(11-13)

GARAGE
Reikalingas partneris, kuris galė

tų vesti biznį ir būti pilnų bosu,, nes 
aš esu Real Estate ir Insurance 
biznvj, tai neturiu laiko prižiūrėti. 
Partneriu gali likti tupėdamas nuo
savybę ir dalį cash arba visus cash. 
Joseph Vastunas, 
Brooklyn, N. Y. 
2-7235.

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

BIZNIERIAI GARSINKIT 
ĖS “LAISVĖJE




