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Iš Sovietu Sąjungos

Nominacijos į SLA. Pildo
mąją Tarybą nustebino ne vie
ną. Nustebino skaičius balsų, 
paduotų už Darbininkų Opozi- j 
cijos surašą. Drg. Glaveckas 
į pirmininkus gavo 694 balsus, 
o d. Miliauskas į ’ sekretorius j 
691 balsą. Kiti kandidatai kiek i 
mažiau.

Ką gi tas parodo? Tas paro-1 _ . ~ . rn
do, kad fašistų valdomam SLA.! Stojo Daiban Nauja Tui- 
komunistų įtakos esama nema
žai. Nominacijos supliekė į 
dulkes tą pašėlusį džiaugsmą 
“Naujienų”, “Tėvynes” ir “Vie-' 
nybės”, būk nė vieno bolševiko 1 
nebelikę tame i 
Faktai parodo ką kitą. ____
matome, kad ten dar esama 
daug sentimento už revoliucinį 
judėjimą. Be to, .klasių kovos 
aštrėjimas ir fašistų purvini 
darbai toje organizacijoje ati-l 
daro akis darbininkams na
riams, juos revoliucionizuoja ir 
stumia į kairę.

bina
Gruodžio 18 d. naujoje Lisi-I 

čansko elektros stotyje įvyko į 
! iškilmingas paleidimas darban 
. turbinos 3,000 kilovatų galios, 

t be pertraukos.
Artimiausiomis dienomis busi 
paleistos darban dar dvi galin
gos turbinos po 22 tūkst. kilo-

■ vatų galios kiekviena.
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susiv.enijme. Turbina dil.ba 
kita. Dabar .

Dabar SLA. Darbininkų Opo- j 
zicijos Komitetas turi smarkiai 
ruoštis prie galutinų j ‘ 
ir prie seimo. Darbininkų 
frontas prieš fašistus ir social-j 
fašistus SLA. turi sudrūtėti. į 
Visur komunistams simpatizuo- Į 
janti darbininkai turi kelti vir
šun fašistų ir socialfašistų dar
bus ir šaukti darbininkių mases 
už tai, kad SLA. vadovybė bū
tų apvalyta nuo tokių parazi
tų, kaip Bagočius, Gegužis, Gu- 
gis, Grinius, Vinikas, Bachu-! 
nas ir tt.

Kombainas žemės Apdir
bimui

Pradėtas statyti kombainas 
žemės apdirbimui, šį kombai
ną išrado Rostovo fabriko 
“Krasnyj Aksay” kalvis drg.

riiildmų Usatovas.
Šis kombainas įneša pamati

nį perversmą žemės apdirbimo ’ 
{technikoj. Jis gali pamainyt 
I darbą kelių žemės ūkių mašinų.

Vieni ir tie patys kombaino i 
rėmai, pakeičiant dalis, metų | 
bėgyje gali atlikti įvairias že-į 
mes apdirbimo operacijas.

Pirm Laiko Išpildytas 
Penkmetinis Planas

Charkove ševčenko vardo ma- 
išpildėVienas juokingas dalykas, šinų statymo dirbtuvė

Prieš SLA.- nominacijas buvo i penkmetinį planą į du metu 
sudarytas bendras frontas tar-lir 4 mėnesius. Gruodžio 5 d. 
pe Grigaičio ir tūlų tautininkų, j užbaigta 3-jų sprendžiamųjų 
Buvo sudarytas bendras sleitas; metų programa.
su Bagočium priešakyje. Gri-i
gaitis buvo pasigavęs ant savo!
meškerės Grinių ir Dr Viniką. ‘ DideH Svirstrojaus Laimė- 
Vieną state } vice-pirmininkųs, |
o kitą iį sekretorius. Dabar gi į -. : Jimas
paaiški, kad tie du ponai spjo-lz Svirstrojus apturėjo didelį lai
vė ant savo ponų 'social fašistųj mėjimą. Lapkričio mėnesyje 
ir nuėjo ant fašistų sleito. | sudėta 38,102 kubometrų gele- 

Socialfašistinė Grigaičio “ar-įžies betono. Tokiu būdu bus 
mija” tapo išduota ir su savo i pilnai išpildytas lapkričio pla- 
generolu Bagočium atsidūrė nas ir virš to beveik pilnai pa- 
keblioj padėtyj. Joje sumiši- dengta skola sulig 
mas, nes ji nebeturi kandidatų, plano.
tų.

Telephone, Stagg 2-3878

KAIP PRALOTAS OLŠAUSKAS RINKO 
SAU PINIGUS TARP AMER. LIETUVIŲ

Atsimenate, kiek daug j dolerių parinkti. Atsirado 
buvo šumyta apie krikščio- i tokių, kurie “Galybei” do

lerius aukojo, tačiaus Ol
šauskas, sugrįžęs iš Aiperi- 
kos patiekė “Galybės” val
dybai 74,000 lt. sąskaitą ke
lionės išlaidų. T;

“Valdyba, aišku, sąskaitą 
patvirtino, ir pralotai Ol
šauskui 74,000 lt. sumokėjo. 
Ir išvadoj dolerių rinkimas 
išėjo į sveikatą tik pačiam 
rinkėjui. >O tuo pustrečių 
milionu padėtų tarptauti
niame banke niekas nesirū
pina. Tik 1924 m. pats ban
kas praneša. “Galybei”, kad 
jų milionai del infliacijos 
sumažėjo ligi kelių šimtų 
auksinų.

“Apie elektrifikaciją, apie 
Nemuno užtvankas “Galy
bė” jau ir svajoti paliovuš.”

nių demokratų bendrovę 
“Galybę”. Buvo sakyta, 
kad “Galybė” elektra ap
švies visą Lietuvą. Bet da
bar nebesigirdi nieko apie 
“Galybę” ir apie Lietuvos 
“apšvietimą”. O buvo su
rinkta krūvos pinigų. Daug 
Amerikos lietuvių darbinin
kų tam tikslui sukišo savo 
dolerius.

Kauno spauda dabar pra
neša, ,kad tik pralotas Ol
šauskas, nužudytoj as savo 
sugulovės, pasinaudojo tais 
pinigais. Pranešimas sako: 

“Pralotas Olšauskas nu
vyko Amerikon aukų rink
ti? Mat, tokiam kilniam dar
bui turį pritarti ir Ameri
kos lietuviai, taigi norėta

KUNIGAS COX APGAUDINĖJA BEDAR
BIUS; KANDIDATUOS J PREZIDENTUS

Newar.kan atsibaladojo koks 
ten atbulu kalnierium lietuvis 
nazaliežninkas kunigas ir pra
dėjo sukti sau lizdą. Stebėtina 
tas, kad jam pavyko apsukti 
galvas keliems Literatūros 
Draugijos nariams. Draugai 
sako, kad lygiai keli’ kuopos na
riai įstojo į .to apgaviko para
piją. Jie mano, kad jie užduos 
smūgį katalikų bažnyčiai!

Tas atbulu kalnierium apga
vikas kalbąs “revoliucionieriš- 
kai”. Girdi, jis pripažįsta, kad 
komunizmas ateis ir išgelbės 
žmoniją. Jam tos frazės reika
lingos, kad patraukti savo pu
sėn silpnesnius laisvus • darbi
ninkus ir pasikinkyti juos į sa
vo vežimą.

generalinio
10 tūkstančių Svirstro- 

jaus darbininkų ir inžinieriniai 
-technikinio personalo kolekty
vas užtikrina, kad trečiųjų 
sprendžiamųjų metų programa 
bus išpildyta.

BAISI GELEŽINKELIO NELAIMĖ SOV.
SĄJUNGOJE; 65 ŽMONES UŽMUŠTA

kad
Maskvos pranešama, 

sausio 2 d. netoli už
Stojo Darban Dvi Mechani- miesto įvyko baisi nelaimė, 

žiro tos Plytų Dirbtuvės 
žizdrinsko rajone (Vakarų 

sritis) pastatytos ir paleistos 
darban dvi mechanizuotos ‘ply
tų dirbtuvės. Račcvsko dirbtu- 
vės-kombinato našumas — 23 
milionai plytų į metus. Ant
ra plytų dirbtuvė išdirbs kas
met 28 milionus plytų. Pra
dėta statyti trečia plytų dirbtu- 
tuvė, kurios našumas taip pat 
28 milionai plytų į metus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LONDON. — Anglijos 

geležies pramonė davė tik 
5,175,600 tonų plieno per vi
sus 1931 metus. Gi 1930 
metais buvo, pagaminta 7,- 
325,700 tonų.

PITTSBURGH, Pa.—Ka
talikų kunigas Cox tęsia sa
vo apgaudinėjimo darbą. 
Dabar jau paaiški jo ir vi
sų kunigų tikslai. t Reikia 
neužmiršti, kad kunigas 
Cox- yra gubernatoriaus 
Pincho.t įrankis, kad palai
kyti bedarbius ramybėje.

Sugrįžęs iš Washingtono, 
| kur jį iškilmingai priėmė 
Hooveris, Cox sušaukė ma
sinį susirinkimą. Sakoma, 
kad' dalyvavo iki 50,000 
žmonių. Buvo daug ponų, 
bet didžiuma buvo darbinin-

kai. Už tą mitingą agitavo 
visos bažnyčios.

Šiame susirinkime Cox 
pareiškė, kad jis bus kandi- 
datų į Jungtinių Valstijų 
prezidentus šiuose rinki
muose. Jį remsią kunigai ir 
bedarbiai. Jis būsiąs “be
darbių kandidatas?’

Tai kunigų skymas, kad 
atitraukti bedarbius nuo ko
vos už pašalpą ir apdraudą, 
kad sulaikyti’juos nuo stoji
mo į bedarbių tarybas. Be
darbiai turi saugotis kuni
gų apgavikų.

Kaip pačios katalikų baž
nyčios kunigai, taip nezaležnin- 
kaiiyrą parazitai ir apgavikai. 
Prieš juos visus reikia kovot, o 
ne juos remti. Mūsų ^raugai, 
kurie įstojo j parapiją, ‘ padare 
klaida'. -' - • « > ‘ * i

Stojo Darban Abdorsko 
Konservų Dirbtuve

Bet neužtenka pasakymo, kad 
tie laisvj ALDLD. nariai pada
rė klaidą. Kodėl jie tą klaidą 
padarė?’ Todėl, kad jie turi 
klaidingą nusistatymą, nesu
pranta kovos prieš visokius re
liginius parazitus.

Nėra abejonės, kad Newarke 
yra daugiau tokių darbininkų, 
kuriems tas klausimas neaiš
kus. štai kodėl be jokio atidė
liojimo ALDLD. vietinė kuopa 
turi surengti plačias diskusijas 
tuo klausimu ir numaskuoti tą 
naują Newark© darbininkų ap
gaudinėtoją. Reikia parodyti 
masėms, kas per paukštis jis 
yra ir su kokiais tikslais jisai 
ten atsibaladojo. Reikia išaiš
kinti darbininkams, kad pama
tinio skirtumo nėra tarpe vienų 
atbulakalnierių ir kitų.

• L<z i •

Gruodžio 3 d. palaistas dar-Į 
ban pirm laiko įtaisytas kon
servų kombinato cechas, kuris 
per vieną pamainą pagamins 
225 tūks. dėžučių. ,, Cecho dar
bininkai iškėlė sutinkamąjį 
planą, kuris perviršija kombi
nato planą—90 tūkst. dėmučių.

•» • , ,<

Leningrad. — Netoli Le
ningrado prie Ižoros bus 
budavojamas naujas socia
listinis miestas del 30,000 
gyventojų. Išdirbta planai 
gyvenimams, mokykloms, li
goninėms, kliubams ir tt.

Nelaimė įvyko kaip tik tuo 
laiku, kuomet darbininkai 
vakare grįžo iš darbo. Vie
nam traukiniui, einant, stai
ga nežinomas žmogus kri
to skersai bėgius. Trauki
nys tapo sulaikytas, idant 
lavoną atėmus. Geležinkelio 
sargai neuždegė, šviesų, kad 
traukinys, sustabdytas ant 
kelio. Tuo laiku atbėgo ki
tas traukinys, pilnas žmo
nių ir davė į stovintį trau
kinį. Bet su tuo nelaimė 

i nepasibaigė. Kuomet šim- 
j.tai žmonių apsupo trauki

nius ir daugybė jų štovejo

SA RATOV. — Jau pa
leistas darban milžiniškas 
fabrikas, kuris gamįns kom
bainus. Iki pradžiai šien- 
pjūtės ir rugpjūtės jis pa
gamins 4,000 kombainų. O 
vėliau jo produkcija sieks 
ilsi 50,000 kombainų per 
metus.

SAN DIEGO, Cal. — čia

ant bėgių, iš kitos pusės at
lėkė inžinas tiesiai į minią. 
.Dar niekados Sovietų Są
jungoje tokios baisios nelai
mės ant gelžkelio nebuvo I 
atsitikę. Oficlalis raportas pranešama, kad delei susi-
parodo, kad užmušta 65 kirtimo tarpe katalikų baž- 
žmonės, o sužeista iki 200. nyčios ir valdžios Meksikos

Vienuolika darbininkų,' valstijoj. Lower California 
kurie dirbo toj vietoj prie 
gelžkelio ir stotyje ir kurie 
buvo atsakomingi už saugo-' 
j'imą šviesų, patraukti teis
man. O gal atsirado tokių, 
kurie buvo parsidavę kon- 
tr-revoliucionieriams ir ty
čia įvykdė tą nelaimę. Jei 
tokie bus rasti/ tai turės at
mokėti savo gyvybe* Jų 
prasižengimas baisus.! >'

tapo uždarytos visos bažny
čios. O katalikų kunigai 
bėga į Jungtines Valstijas.

CLIFFSIDE, N. J. NEWARK, N. J
Draugai:—

CHINIJOS RAUDONOJI ARMIJA i AP
SUPO KIANGSI PROVINCIJOS SOSTINE

NEWARK, N. J.— Penk- 
tądienj, ir šeštadienį, sausio 
22 ir 23 d., yra aukų rinki
mo dienos streikuojantiems 
Kentucky mainieriams 
(“Tag Day”). Ateikite į 52 
West St., dieną ar vakare, 
ir padėkite aukas rinkti. 
Tai yra/jūsu pareiga!

( “W t Pa

sirinkimas atsibus trečia
dienį, sausio 20 d., Lietuvių 
Piliečių Kliubo kambariuo
se, Cliffside, N. J. Pradžia 
8 va), vakare. Būtinai da
lyvaukite, nes bus sutvar
kyti kuopos reikalai. Bus 
atstovai nuo A.L.D.L.D. II 
Apskričio ir Centro Komi
teto. Jeigu kuriems neži
nomi tie kambariai, tai kiek 
anksčiau užeikite pas M. 
Mažeiką, 185 Jersey Ave.,

BUCHAREST. — Rumu
nijos valdžią suareštavo 18 
rusų darbininkų ir primeta 
jiems> “šnipinėjimą” Sovietų 
valdžios naudai.. ,,Tai senas 
buržujų pasiteisinimas., Vi
si , revoliuciniai darbininkai 
jiems Sovietų valdžios “šni-jįr jįs nuves 
p4”u-I u H ' 1--------------

- J L Į ■! ‘ į j! * j S fl “ ''
: 'MAfeįVA.—Sovietų val
džios!pastangomis^ jau su
darytos nepholftno sutartys 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
sekamų valstybių: Vokieti
jos, Persijos, Turkijos, Af
ganistano ir Lietuvos.

ALDLD. Centro Komitetas.

“Amžina Gyvybe ’

Hartford, Conn

NANKINGAS. — Čionai 
gaunami svarbūs praneši
mai iš gilumos Chinijos, 
kur eina karas tarpe komu
nistų Raudonosios Armijos 
ir Nankingo valdžios ka
riuomenės. Pranešama, kad 
mieste Swatow laukiama 
komunistų sukilimo ir todėl 
paskelbtas karo stovis. Rau
donoji Armija randasi vi
sai netoli to miesto ir trau
kia linkui Hankowo.

O pranešimas iš sausio 17
d. sako, kad Raudonoji Ar- 000 del butiav^jiiįno įgyveni- limą gauti per vieną dieną 
mija apsupo miestą Nan- mui namų. ~

chang, Kiangsi provincijos, 
sostinę ir laukiama bile va
landą . miesto patekimo į 
komunistų rankas. Didžiu
ma šios provincijos jau ran
dasi po i Sovietų valdžia. 
Čionai komunistų įtaka 
tvirčiausia.

BALBOA, C. Z. — Du 
Amerikos jūrininkai oficie- 
riai rasti negyvi. Jie kelios 
dienos atgal dingo, bet da- 
,bar jų lavonai tapo išplauti 
ant kranto.

\ _

MEXICO CITY.— Chihu-WASHINGTON. — ! Vi- 1_________ . ..
sas pasaulis per paskuti-1 ahua valstijoj išleistas nau- 
nius dešimts metų (1920- jas divorsų įstatymas. Pa- 
1930), išleido $36,000,000,- gal tą įstatymą divorsą ga-

už $60.

Xi. iv A.L .'fry

Carrel daro svarbųDr 
tyrinėjimą su šmoteliu rau
menų, išimtų iš vištuko šir
dies. Šie raumenys buvo iš
imti dar 1912 metais, įdėti i 
į tam tikrą skystį ir laiko
mi. Ir šiandien celės tuose, 
raumenyse tebėra gyvos. 
Dr. Carrel tvirtina, kad jos 
niekados nemirs. Jis taip 
pat tvirtina, kad žmogaus j 
visas kūnas susideda iš to
kių amžinai gyvų celių-vi
sas kūnas, apart smegenų, i 
Štai kodėl smegenyse esan-| 
ti mirties “paslaptis”.

Lenino mirties paminėji
mo. didelis masinis susirin
kimas įvyks ketvirtadįėįį,. 
sausio 21 d., 8 vai. vakare, 
Unity Hall, 64 Pratt St. 
Kalbės d. Engdahl ir bus lo
šimas apie šią kapitalistinę 
supuvusią sistemą ir apįe 
tvarką Sovietų Sąjungoje. 
Dainuos lietuvių Laisvės* 
Choras. Lietuviai darbi
ninkai kviečiami dalyvauti.

GLENDORA, Miss.—Ti- 
ppo klonis tapo užlieta van
deniu ir daug žmonių nete
ko pastoges. Gi du tūks
tančiai žmonių tapo apsup3 
ti vandeniu savo namuose 
ir prisieis laiveliais juos iš
vežti.

(Daugiau pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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ĮVAIRŪS DALYKAI
r

Pruseikos “Klampynė”, 
rašydama apie L.D.S. Pir
mos Kuopos (Brobklyne) 
susirinkimą, sako:

“Kodėl kuopa puola? Pa'- 
imkim, kad ir šį susirinki
mą. Skaityta laiškas nuo 
Centro Biuro, kuriame pra-

NEW BRITAIN, CONN.Sfauji Fabrikai
Pereitais metais pradėjo 

dirbti 5 cemento fabrikai; 
3 stiklą gaminanti; 14 med
žio apdirbimo; 4 popierio 
gaminimui ir apie 10 ply
tų gaminimui. Audimo ir 
drabužių industrijoj .paleis
ta apie 26 nauji fabrikai. 
Odų apdirbimui 6 fabrikai, 
ir daugybė kitokių, kaip tai _ _ .
mėsos kenavimo, fruktų ke- dedama nuo bedarbės, o bai- 
navimo ir tt. r . (

1929 metais į naujus fa- davikais . Del to tai kuo- 
brikus pastovaus kapitalo Pa smunka, o parengimai 
įdėta 1,400,000,000 rublių, duoda deficito.” 
1930 metais jau 2,000,000,- j • 
000, o 1931 metais 3,500,- laiško kuopa_ “puola. 
-000,000 rublių, 1931 metais v -v

________ _______visoj Sovietų Sąjungoj' ir iPąpJa, bet oportunistų re- 
pervežta 250,000,000 to- visose sf-ityšė į budavojimą įėjimas ir girdėjimas.

ir .to ne visuomet turi, 
sidėjus žiemai daugeliui Ru
sijos darbininkų šypsosi bado 
giltinė.
Kodėl darbinikų priešai 

taip bjauriai meluoja apie 
Sovietų Sąjungą? Todėl, 
kad dabar kapitalistiniam 
pasaulyj desėtkai milionų 
bedarbių badauja, randasi 
didžiausiam skurde, ir tie 
milionai bedarbių ir dirban
tieji darbininkai, kuriems 

I algos visu įsiutimu kapoja- 
j iros, pradedą vis daugiau ir 
| daugiau interesuotis Sovie
tų Sąjunga. Jie žino, kad 
ten nėra bedarbės, jie žino, 

darbininkams ai-

Pm.- bar Sovietų Sąjungoje yra
galingiausia. Jai lygios nė
ra visame pasaulyje. Pagal 
Penkių Metų Plari'ą ji. 1933 
metais turėjo suteikti 550,- 
000 arklių pajėgų naujų 
traktorių, gi jau 1931 me
tais ji suteikė 557,000 ark- 

1 lių pajėgų naujų traktorių.
Per pastaruosius tris me

tus pasėlių laukai Sovietų 
Sąjungoje pakilo ant 27.7 
nuošimčių. 1931 metais ap
sėtų laukų jau buvo 137,- 
700,000 hektarų plotis,

Transportacij'os srityje 
Penkmetis nusakė, kad jo 
pabaigoje gėlžfeliai priva
lo pervežti 210,600^000 tonų 
prekių ir žaliadaikčių. 1931 
m. 1 
nų, ir dar tas negalėjo paL: įdėta 16,000,000,000 rublių, 
tenkinti : šalies1 reikalavi
mus, 
kių Metų Planais greičiau' 
būtų įvykinamas, 
transpo«tacija būtų spėjusi 
pristatyti reikmenis.

Sovietų Sąjunga kovoja 
už įsigijimą savosios tech
nikoj ir paliuosavimą savo
sios' industrijos nuo užsie
nio kapitalistinių šalių tech
nikos. Ir tas eina gana sek- 

’ mingai. “Stalino” fabrikas 
jau pagamina elektros pa
jėgų gaminimui' po 

' kilovatų turbinas. . 
! rasta kuro medžiaga varo-1 xuu. x55x 

Dabar gyvuoja du pašau-Įsi prie savo galo. DesėtkaiAnosios naujos rūšies turbi-'OOO darbininkų
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betų Sąjungą. Kuomet da- 
ar visam kapitalistiniam 
asaulyj ir fašistinėj Lie- kad ten 
uvoj darbininkų būklė blo- gos pakeliamos,1 kad ten 
ėja, o Sovietų Sąjungoj nė- darbininkai dirba po 7'va- 
a bedarbės ir darbininkų landas į dieną. Jie persitik- 
.-yvenimas vis gerėja, tai rina, kad tokioms sąlygoms 
uržųazinės sistemos palai- esant 
xytojai nesigėdi bjauriau- ten gali žmoniškai gyvėriti, 
ūa meluoti apie Sovietų Są- nežiūrint, jeigu ir yra šio- 
'ungą. Minėtam klerikalų kių tokių trūkumų iš prie- 
;traipsnyj sakoma:

Prasidėjus žiemai kasdien 
Rusijos darbininkų būklė da
rosi vis sunkesnė.

Jei vasaros metu darbinin
kai daugiausia maitinosi tik
tai duona ir silke, tai žiemą

Bedarbiai Gaus Atlyginimą
“Dangaus Karalystėj”

Kuomet kovingųjų bedar
bių dęmoųstracija Washing
tone reikalavo bedarbiams 
apdraudos, tai kunigų orga- 

. nas “Draugas” išniekino tą 
demonstraciją.

Bet kuomet kunigas Cox 
iš Pittsburgho surengė be
darbių demonstraciją Wash
ingtone su mulkinimu i be
darbių ir abelnai darbinin- 

- kų, tai “Draugas” ją išgy
rė. Ne tik išgyrė, bet štai 
dar kaip mulkina:

Kunigas Jokūbas R. Cox’as 
pelnija viešą pagarbą už to
kią jo drąsą ir sugebėjimą 
įvykdinti tokią tvarkingą de- 

» monstraciją, kokia įvyko pa
čiame Vašingtone. Ir pasek
mių, be abejonės, bus gražių 
ir vaisingų.

Kokios gi bus “gražios ir bininkų tvarka, o visur ki-Į prieš jį ir padarys jam ga-jtros pajėgų perlaidus ir ki- 
vaisingos” pasekmės? Gal tur kapitalistinis išnaudoji- lą. 
bedarbiams bus atlyginta i mo pasaulis, 
“dangaus karalystėje” už i 
jų kančias ant šio svieto?

Kas tam kunigui, kaip ir j 
abelnai juodajai klerikalų puolė daugiau, kaip 
armijai, rūpi, tai ginti ka-[ketvirtadalio, jeigu palygin- 
pitalistinę sistemą. Pats | ti su 1929 metais, 
kunigas Cox- savo įpęticijdjĮ je net ant 28 nuošimčių' o 
Hooveriui ir kongrtešiMįha-1 Austrijoj ant 31 nuoš; Be- . . 
sako, jog jiems rūpi sūlSPtdarbe pasiekė dar negirdėto i metai> 
kiti darbininkus nuo kovos laipsnio. Daugelyje kapi- 

’ prieš šią supuvusią kapita- talistinių šalių daugiau, 
Jis atvirai i kaip pusė darbininkų netu- 

I ri darbo. Fabrikai ir dirb- 
j tu vės užsidarinėja. Angli

listinę sistemą, 
pasako:

Kad šis nepakenčiamas 
skurdas ir vargai nepagim 
dytų kruvinų sukilimų ir 
neprasidėtų bendroji r 
cija. . .
Todėl jis ir

navimo ir tt. giama ‘‘oportunistais ir iš-

Matote, del Centro Biuro ......... M
O tikrenybėj tai ne kuopa

, Sakoma, kad laikę visuotino
darbininkai vistiek

Aiškus dalykas, būdavo- Sakoma, kad laikę visuotmo 
Daugelyje, vietų Pen-i j ant naujus fabrikus, ati-1 balsavimo blaivybės klausi- 
-- L ;darant naujas kasyklas, pa-,mu, kuris nesenai įvyko

ti k 
tie

ke-

Darbininkų Nusiskundimai
čia siaučia bedarbė, kaip ir 

kitose kolonijose. Dirbtuvės 
dirba tik po tris ir keturias 
dienas į savaitę; dirba ' 
apie pusę darbininkų, ir 
labai išnaudojami.

Uždarbius nukapojo po
lis atvejus iki žemiausio laips
nio. Darbininkai visur dir
ba nuo štukių; visur įvesta 
nauja sistema, tai yra pasku
bos sistema. Darbininkas tu
ri padaryti savo dienos darbą 
ir dar turi padaryti perviršį 
darbo, tai gauna kelis centus 
bonų,- kuriuos išmoka ;kartą į i 
mėnesį. ' • ■ I < ■ •

, Man tenka tankiai su dar
bininkais pasikalbėti. Jie pa-‘; 
roęlo savo dždarbį; uždirba 
nuo $5 iki $1!2( į savaitę. La-! 
bai nusiskundžia,' kad ' yra* 
sunku pragyventi su tokiu ma- ■ 
žu uždarbiu. Aš jiems sakau,- 
kad reikia organizuotis į dar-* 

Įbininkiškas 'Organizacijas ir

visos darbininkų klasės būvio. 
Tiktai susiorganizavę darbi
ninkai gali laimėti kovą.

Tada gauni atsakymą, 
baisu: bosas sužinos ir iš 
bo prašalins. Tai, kaip, 
di, tada reikės gyventi.

Brangūs draugai ir draugės 
darbininkai, nereikia bijotis, 
tik reikia visiems susiorgani
zuoti ir kovoti po Komunistų 
Partijos raudona vėliava. Ta 
Partija yra darbininkų vadas. 
Tvirtai susiorganizavus bosai 
neprašalins mūsų iš darbo, nes 
bijos darbininkų vienybės. Kur 
bus vienybė, ten bus ir galy- 
__ Tada ir bosai bus švel
nesni priešais darbininkus,2

<
4VJLUU | Vld/JL CXIiL 11 d U.J do JtYdoj I . 7 ... • v C V
jeigu I leidžiant darban vis naujus i Finlandijoj, suvirs 100,000, 7 VI IAU • SA.

šim-1 butlegenU (slaptai degtines i kovotį ug pagerinimą savo irir naujus desėtkus ir "i__  , _
tus įmonių, turi augti ir I pristatytojų ir. pardavine- 
darbininkųv skaičius. 1930 Į tojų) balsavo ir^ kitus agi- 
metais buvo 14,400,000 dar- tavo, balsuoti už blaivybės 
bininkų, o 1931 metais jau palaikymą. 
18,500,000 darbininkų įvai
riose daūbo srityse.

Darbininkai supranta, 
kad kiekvienas1 pasisekimas 
Penkių Metų Plano įvykini- 

50,0001 me gerina jų būvį. Jie dir- 
Iš- j ha su ukvata ir pasišventi- 

' mu. 1931 metais buvo 200,- 
į urmininkų 

Sąjunga—tai milionų, kurie yra vargo ir ;nos po 12,000 kilovatų. Iš- brigadų, apimančių 3,500,- 
darbininkų pasaulis ir dar- badavimo padėjime, sukils; dirba ir galingiausius elek- 000 darbininkų. . ~~ * _ | j      j — . _ 2 JI • i • I

, tokius įrankius.;
Metalurgijos Srityje, gre-

žasties įtemptos visos ener
gijos vykinimui Penkių Me
tu Plano. Ir kad tuos dar
bininkus sumulkinti, darbi
ninkų priešų spauda bjau
riausiai meluoja apie Sovie
tų Sąjungą.

DU PASAULIAI - DVI SISTEMOS

Sovietų

K a p italistinis pasaulis 
randasi didžiausiame l^izy- 

1931 metais gamyba nu- 
ant

j Darbininkų Algos Keliamos i
Kada kapitalistinėse ša-

Kitokia Fattens Sovietų ta atidarymo naujų liejyk- lyse eina baisus algų kapo-
Sąjungoje ir pasigaminimo įvairių jimas ir puolimas ant dar-i

Visai kas kita yra darbi- metalo apdirbimui mašinų J bininkų klasės, tai tuom pa-į

Sąjungoje. 1931 metai tai rinimo išradimai. Čeliabins- darbininkų algos keliamos.

Sąjungoje

kad 
d ar
gi r-

Žinoma, tas 
pats būtų ir Jungtinėse Val
stijose, jeigu būtų tokis bal
savimas. Tik čia butlege- 
riai (turtingieji) išleistų 
milionus dolerių.

Lietuvos fašistinė valdžia 
pereitais metais skelbė^ būk 
ji greitai pagaminsianti ir 
išleisianti civilinės metrika
cijos įstatymą. Prieš tai 
pradėjo rėkti kunigai su 
gaspadinėmis klebonijose, ir 
smetoniniai fašistai tokio kada matys, kad darbininkai 
“bedieviško” įstatymo neiš-1 jų nebijo, bet laikosi yieny- 
Jeido. bės.

Todėl ir esate kviečiami, 1 
brangūs draugai ir draugės,visai Kas Kita yia uaioi- mciaio apMiiuiniui mašinų, ( uuhuau ecu uuuni i Narini nrpzidentn Hnovp- t , • • , . . , , - • , r e ’ninku pasaulyje - Sovietų eina ir paties metalo page- čiu kartu,Sovietų Sąjungoje rįo pasįirtos komisijos KomunisVS“kurios

(Wickersham Commission) I skyrius randasi šiame miestej > 

vykinimo, ištyrinėję faktus ^kovotų šviesesnę . ateitį, bet j

L’nkiio- buvo tr.eti metai Penkių Me- ke, Liubereach, Stalingrade 1929 metais-prbpobeionaliai tvringumui jstatvmu ir iu .Nelaukime, kad kas-dek mūsų . 
plano Vykini<nQii 1/19a2 ir Charkove,metalo gamini- SSSR darbininkų algos bu- tynnejimui„įstatymų ir jų j.,------- .

mętai, tai yra * paskųtlųiar riio faliĮrikaišflįfei’irio plie- vo 89 Rubliai.į mbnesį laiko, mes patys turime kovoti ir su-
,?U: " °° , -g? traukyti; vergijos retežius, knk

Planas užsibrčžtA įvykinti į- gas, kuris'pakulyje užima! liai. -.Reiškią pakilo ąnt'64 J’ ,^į"daretas P.Jį. V’,^uka,raihu6i ka^
liietų ną. Pasigam’iMa bliumin- o 1931 nąętąiš jau, 146 rubt

i nuošimčiu. Vien tiktai 1931 
! metais vidutiniai Sovietų 
Sąjungos darbininkų algos 
pakelta ant 18' nuošimčių.

i joj tiktai viena penktoji da- i kiū ,Metį! Uan?> kaiP ir gy- 1931 metais vien del žemės j P.el. m-etal° industrijos dar- 
.. .................................................ap(jįr|)įmo ,puvo pagamįnta i bininkų pakelta nuo^25 iki 

70 naujų rūšių mašinų, jų 
tarpe bemotoriniai kombai
nai, ir šiaip ė 
4raktorinės rūšies mašinos.

Per pastaruosius tris me-

nes

keturius metus, ir tas sek- 13-tą vietą,r 
mingai sekasi.

Darbininkų neprieteliai
su pasiutimu pasitiko Pen-i

• - . -
70 Naujų Rusių Mašinų
Mašinų gaminimo srityje

ji-kad lis metalo išdirbystės dir-! vayimą Sovietų valdžios. Jie 
revoliu- ba, o kiti fabrikai stovi.; Prlrąse kalnus^ kyiygų 11 

Anglies kašyklbs kapitalis-1 straipsmų prieš jį. ^-7 
iLuuei jis ir mulkina dar- tinėse'šalyse dirba tik ant dabar tęsia savo priesdarbi- 

bimnkus kapitalistų naudai, puses jų pajėgų. Jungtine-,bll_ 
sa°vdoeskJty Ės’’ katalikus gamyba ba°isiai “nupuolė“ ir i davojimo darbe‘bei pasek- 

' darbininkus, meluodamas dirba ti_k vienas penktadalis1 memls kontr-revoliuciome- 
’ Jiems, būk ta kunigo Cox j°s pajėgų.

suorganizuota bedarbių de; Fina baisiausias almi ka-

Todėl “Draugas” mulkina

darbininkus, meluodamas

( > riais lAiko mus sukausčiusi kar
juos buvo sudarytas pro- pitalistinė klasė. : 
vokatoriškas suokalbis. Mo- Prie progoš turiu pastebėti, 
jmey ir Billings visai nekal-lkad ria tarp lietuvių darbiniu 
ti metime bombos San 
Francisco mieste, 1916 me
tais. Bet vistiek dar jiedu 
pūdomi kalėjime. O prie 
to, kaip dabar iškilo į vir
šų, buvo bandoma’tas ra
portas paslėpti. Tie dalykai 
numaskuoja Amerikos kapL 
talistų klasės bjauriausias 
p r i e m o nes, naudojamas 
prieš kovojančius darbinin
kus ir jų vadus. Tie daly
kai parodo, kokis teisingu
mas viešpatauja kapitalisti
nėj Amerikoj.

Prezidentas Hooveris su
manė $2,000,000,000 bilių 
“pastatymui” šalies ant ko
jų. Apie tai kalbėdamas 
atstovų buto narys, MacFa- 
dden, republikonas, iš Penn- 
sylvanijos, pareiškė:

“Tai yra skymas išlupi-

l gražus veikimas ir 
santaika. Iš darbininkiškų 
organizacijų randasi A.L.D.L. 
D., L.D.S., Lietuvių Vilijos < 

kuopelė.
D 
Choras ir L.M.D.S. 
Visos draugijos yra simpati

škai Komunistų Partijai. Visi 
draugai ir draugės veikia iš 
vien, kiek kuris išgali.

Visi rengiasi prie paminėji
mo Lenino mirties, kuris įvyks 
21 d. sausio. Vilijos Choras 
taipgi ims dalyvumą, po vado
vybe drg. Visockio iš Hartfor
do. Laiko vepeticijas ir pri
mos kelias darbininkiškas dai
nas.

L.D.S.A. draugės buvo su
rengusios draugišką vakarėlį 
pasitikimui naujų metų. Bu
vo labai pavyzdingas. Ačiū 
draugėms už skanią vakarie
nę ir už jų pasidarbavimą.

Čia yra vienas apgailėtinas 
dalykas,t tai kad randasi iš 
mūsų buvusių draugų, kurie 
atsitraukė iš Veikimo ir ban
do pakenkti veikiantiems drau 
gams darbininkiškam veikime. 
Tai yra suklaidinti PrUseikoš

gai. Teisinasi, kad* jie neirta 
prieš Komunistų* Partiją/ tik
tai ptieš nekurtuos draugus^ 
ir delei to' kenkia ’ veikimui/ 
Draugai, tas neturėtų būti. Jūs 
gerai suprantate, kad Prūsei-, 
ka yra klaidingas; sw visa sa* 1 
vo kompanija! jisai išeina 
prieš Komunistų Partiją/ ir 
prieš Komunistų dnternaciona-i 
la ir eina ranka? rankon su fa- 

nuošimčių kas metai. Jei- Novgorod automobiliij ga-1 žemės ūkio srityj padidėjo ant su daviniais, kurie, # vjei^Uj^mi5mūsų°ju^IjjSią^^S griau 
_ _ ,. , ; Draugai, tiktai pagalvokite,

musų federahų kalėjimų ką darote? Dabar svarbus-

Jie ir
30 nuošimčių, gelžkeliečiam 
nuo 35 iki 50 nuoš. ir mo

daugiausiai gojams 22 iki 25 nuošim-

so Valstijose automobilių i (]am\. kiekviena klaida bu-

dirba tik vienas penktadalis ----- , -----—- --------
I rių sabotažo. Bet socialis
tinės tvarkos budavojimasEina baisiausias algų ka-

monstracija duosianti “gra> pojimas. . Per pastaruosius ®-"* "”1Ž™Škais žinSsmais tokių įmonių. Jų tarpe to-
pasekmių.; du metus sekamai algos nu

kapotos: Jungtinių Valstijų
žiu ir vaisingų”

^darbininkai neprivalo darbininkams nukapojo 30 
pasiduoti-^ tiems mulkini- j nuošimčių, Vokietijoj ant 
mams. Kiekvienam darbi- 25 nuoš., Anglijoj ant 20 į 
ninku! šiandien būti: nuo§^ Japonijoj ant 35 nuo-' 
aišku, kad tik per .kovą be-.^m^ įr .Francijoje ant 15• 
darbiai gali kapitalistus pn-1 !

°. v1 1 nuooimcių.
versti suteikti* jiėms zmo-1 
nišką pragyvenimą?. Darbi
ninkai gali iškovoti ir iško-

- vos bedarbiams apdraudą. 
Tik darbininkai, bedarbiai 
ir dirbantieji, privalą 4^1’-? 
tai susiorganizuoti į - kovin
gas darbininkų organįziaoi- 
jas, į revoliucines’ ‘ :ddfbd 
unijas, į bedarbių tarybas.

MEfiįįį1' ♦ , 'I 1 K t l f 1 .

Kovingieji ‘Amerikos dar
bininkai rengiasi prie masi
nių bedarbių demonstraci
jų vasario 4 d. kovai už be
darbių apdrąudos bilių, už 
tuojautinę tinkamą pašalpą 
badaujantiems /bedarbiams 
ir jų šeimynoms. Visur vi
si darbininkai privalo prisi- 
sidėti prie to judėjimo.

J

Ne Blogėja, bet Gerėja
Bostono icįerikalų šlamš

tas “Darbin 
di perspausi

i” sausio 15 
iŠ. Lietuvos.v*. ■ *** f—

Idnr’kalų tokio paties šlamš
to straipsnį, šmeižiantį So-

cm.
Štai kokis yra skirtumas

J. v^JL lAvuLlUj I X JLO lllv j 1 1 • • 1 *1

tus Sovietų Sąjungoje buvo ^arPe darbininku ir kapita- 
paleista darban šimtai nau-; valdomų salių. Sovie- 
jų fabrikų, dirbtuvių, elekt- ^U • „ _ „ - ....

i ros gaminimo stočių ir ki-
i Sąjungoje—darbininkų 

sistema, kur su kiekviena 
diena jų būvis gerėja. Ka
pitalistinėse šalyse—kapita
listinio išnaudojimo tvarka, 
kur darbininkų būvis kas

pirmyn.
1928 metais SSSR, vals

tiečių tik 1.7 nuošimčiai bu
vo susijungę į kolektyvus. 

' 1929 metais jau 3.9 nuošim
čiai, 1930 metais 23.6 nuo- 
■šimčiai, o jau 1931 metais 
'kolektyvai apėmė 62.2 nuo-

kie traktorių gaminimo 
Stalingrado ir Charkovo 
fabrikai, kuriems lygių nė-
ra visame pasaulyje; elek- kartą blogėja.
įros stočių - Šterovskaja, j Valstiečio Sūnus 
Zujevska, Čeljabinskaja, Ki- l 
zelovskaja, Volchovskaja ir; 

, . - i praplėstos Kąširskaja,. Le-i
Kad pakelti kainas ir dar! ^“^tiečiu Mu? ! nin^d«a ir dau^lis ki'' 

? įva^TSsto Urejo tik me-

:,?31iad^ikčiu8 ir . Atokius taįfe, ir jam lygfqs stoties nė-
Kviečiai kor laPsetll Kukų, p 1931 metais • '' •ąroauKtus. , j^vieeiai, Kor , 70 niisi

Ji&i ir kitokie; javai naikina- • 
mi'ant laukų,. Kava išver- .. od ,, v— ----- -  . —
čia į jūras Brazilijoj ir ki-;B?lbvSki,i įKąrsįaki,

i)

Sovietų Sąjungoj
1928 qi “Dneptostrojus” bus žembs ūkio Aviacijos Penk- .

metinis Planas Išpildytas Į mui 8500,000,000 iš Jungti- ,ultlaKunM rruselKOS
1 3 Mfetuš .nių Valstijų iždo. Tai yra. Id,' sVKlalalnt‘?

Naudojimas orlaivių; žemes skymas paėmimu* puses bl-Į. ■ “ • • • - •' •• -■*
ūkio srityje katemėt vis auga, i pono dolerių pinigų ir ati-y 
Sulig penkmejmio piano P«nk-' davimui didžiausioms, ko'r- ' 
ba turėjo7 būti'apdirbta 346 tūk-i poiacijortis niekšiškam tik-

iur, pieną išpila į upeš, o į 
milionai vaikų badauja. 
IVairūs fruktai < < paliekami 
bupūti ant medžių ir t. t.

Darbininkų klasė del bai
dos bedarbės ir neturėjimo 
gyvenimo reikmenų skurs
ta, vargsta ir milionai laips
niškai miršta. Jau net dau
gelis buržuazijos vyrų, kaip 
LOtein, kuris su B. Shaw 
aplankė Sovietų Sąjungą, 
kalba, kad reikia kas nors 
daryti. Suprantama, jie 
stovi už kapitalistinio pa
saulio' lopinimą, “planingu
mą”, privatinę nuosavybę ir 
išnaudojimą' ir todėl jų vi
si “geri velijimai” eina vė
jais. Kapitalistinis pasau
lis vis labiau ir labiau* rita-

apsėtų laukų, o itMi metais ra visam pasaulyje.
jau pasięke 79 , nuoš/ * pū^ėy jj Gaminimui' blizgančių me-

S°^ajistini$ šėktėTaš ijfeu- Vdifetf! Konstanti-

i šimčius visų šalies įplaukų.1 Kalaįy, *KM^btiW if Milė ki- stančiai ha. zeriės, bet jau 1931jslui del gelbėjimo šaikos fi- 
I •„ -Pismi^kBS apdirbta .350,932 ,ha. Tokiu bū- nansipių plėšikų paslėpimui

mo planas išpildytas į 3 metus. “Tai yra skymas suteiki- 
Smarkiai išvystyta kova /u į muj, įįems finansiniams plė- 

L-------------- - .v . žalotojais orlaivių pagelba. 1
metus kilo nuo 21 iki 24 Paleista darban Nižni- 1931 metais kova su žalotojais w • •• • 1 "K T 1 i 1 !»• Z ’ . . . - t . ... ■. • •

I z *Z 7
_ .... i tų fabrikų' ir ■____  __ , . _ ... . _ v

11 amone.5 i akinimas kombinatas kurieJ gamina žemės ūkio siyincijos vysty- j^j pėdsakų. 
Pramonė Sovietų-' Sąjun-'nluininĮ^rį- frlkitus !me- 1110 ”lanas iŠDildvtas * 3 metus' c

goję per pastaruosius tris;talus. ' ;

imti domėn, kiek nusakė 
Penkių Metų Planas, tai 
pramonė pralenkė jį ant 13 
nuošimčių. Jeigu :
tik sunkią pramonę, tai ji

šikams progos apsidirbti

glausti savo spėkas į krūvą

1930 ’ būtų. dienos šviesoj' iškelti, į 
!----- v ---- 7------------c -----u ~c n.cv uaxwei avcii mu»

etm xo vcxxKo mvvuo , 1932 metais^ naudojimas oi’- ; durys atsidarytų jiems del momentas; reikia visiems su-
naimti mobiliu. Atidaryti Rostove laivlų zemčs ukyj padidės 10 į nietU; termino.”

• •• kartų. Bus apimta 16 rusių rp^. j. . Įęa]]3a apįe Hoo- ir veikti visiems išvien prieš
1 kapitalistų klasę, o jūs bando

te kenkti veikimui ir sakote, 
kad jūs nekenkiate komunis
tiniam1 veikimui. Darote klai
dą, ir didelę klaidą. Mes tu
rime visi, kaip vienas, stoti ir 
veikti išvien po Komunistų 
Partijos vadovybe, jeigu, męs 
save vadinamę klasiniai1 sūši- 
pratušiais darbininkais. ‘ ‘ ‘

Vergas. I

minimo fabrikas, kurįfe, ka-|184 nuoš./ sulyginus su 
da bus pilnai įrengta^, Sih,m- 
teiks į metus 240,000 <auto- i

ir Turecke milžiniški fabri-
pakilo nuo 24-iki 40 nuo- kai gaminimui žemėš ūkio j tu 1,800,000 
šimčių. Tokis pakilimas in-1 mašinų. Jau leidžiami Om- 1
dustrijos nėra galimas nei ski ir Saratovski fabrikai, 
vienoje kapitalistinėje ša- kurie gamins kombainus, 
lyje.

Priešakyje eina

ša- kurie
Baigiami didžiausi pasįauly- 

Priešakyje eina žibalo, I je “Uralnlašįhstrbi” mašinų 
mašinų ir technikinio į r c n - 'gaminimo, f ąb r i kas . ir • Lu- 
gW industrija. Tfaktoriujganski^-16kbihbtyvHį: ^abri-1 
gaminimo industrija jau davi kas. '

. kultūros su bendru Žemės plo- 
jtu 1,800,000 na. Pamatinis v . •
darbas bus’ kova su skėriais,— tijos Žmogus, 
392 tūks. ha. ir medvilnės žalo
tojais— 254' tūkst. ha.

1932 metų pabaigoje visuose 
krašto ir dideliuose rajonų cen
truose bus suarganizuota žemės 
ūkio orlaivių stotys ir bazės.

i Būsimų/ darbą kaina sudaro'' 25 
i milionus rublių.

Pamatinis verio skymą jo- paties par- 
, smulkiosios 

buržuazijas atstovas.
Aišku, kad tuo skymu 

saujalė turtingųjų parazi
tų, stambiausieji finansiniai 
šalių valdonai, bandys dar 
labiau apiplėšti Amerikos 

m'ases. J. S.
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ALDLD. 1930 ir 1931 Metais
palengvinus centre.

1930

sto-paro- BINGHAMTON, N. Y.
Miestas

I

Jasilionis.

Oportimistiniy Renegaty Karkimas

I

112

pra-

Jie išėjo priešmes visi žinome.

M MIMIMIW aiMM*

M

9
49

nę.
tą 
si
su 
ir

10
9

20
47

12
4 

28
4 

34

sityčiojimas iš A.L.p.L.D. vei
kiančių draugų. A.L.D.L.p. 
išauki ėjo proletarinis , aktyvas, 
o ne kokie atskiri asmenys.

Draugai, i 
nenuleisti rankas.

10
28
52

. 6 
65 
n 
12 

. 9

padėtf. Tai
Juos reikia

paliuosuotų nuo duoklių 
narius. Daugiausiai

Kanadoje. Jeigu dar kur yra

S3 i 
18 
65 i 
32 į

19
72

Štai skaitlinės, kurios 
i do, kaip mūsų organizacijos 
kuopos pakilo nariais. 
K P.

A.L.D.L.D. sausio 1 d., 19311237 kp., Poolville, N. Y.; 238 
metais, turėjo 174 kuopas ir J kp., Troy, N. Y.

Viršuj suminėtų kuopų drau- 
narius.[ gai išlaikė savo kuopas' lygio- 

pralenkėme na-'je augštumoje, kaip jos buvo

D. M. šolomskas, 
ALDLD. Centro Kom. Sekret. į11.'

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y

c/ 7 U .

linga anglų kalboje knygų, kadį 
daugiau

Nauja Brošiūra
ALDLD. išleido

Naujo Karo Gaisras.

1931[ -
U3 laikų.

jaus. _
39 į .šių metų pradėkite jas’kolek- i<1{|_PaFčloą, ?.

;143 kp., Reading,!m£5tyt* ?? jais Pasikalbėti 
’ - — apie ALDLD.

Anglų Knygas Jmanti 
Nariai

13 [
151
16
29
57

7
14

. io|
25 [ Keletas Pastabų Delei ALDLD. . buvo 151 narys, o dabar tik 

; 108 nariai. Chicago Heights 
į 1930 metais buvo 16 narių, be- j 
I liko tik 8. "

Centro Komitetu. “Dirbo” 
suniekšėję proletariato prie

šai, paleidę liežuvius prieš mū- į 5 
sų organizaciją apie jos “kriki-1 
mą”, bet jie apsivylė.

Tai nieko su tikrenybe ne- 
į turinčios skaitlinės. Tai nuo 

jum- ausi°s rašymas ir iškraipymas 
Mat, [faktų.

Be to, bandoma gauti 
gerą smuikininkę. Iš šio [

lenkė 1930 metų narių skaitlį- sugedusių elementų nieko ben-i
Kad darbas buvo sunkus, dro neturi su mūsų garbinga

„ _______ . ‘.G. ____________ Dirbo vi- organizacija. < „ .
i aktyvūs draugai sutartinai ' taisykles ir narių pastatytą C

4,774 narius. Dabargi jau turi i 
202 kuopas ,ir 4,838 i 
Reiškia, mes 
riais 1930 metus, nepaisant [ir 1930 metais. Suprantama, 
baisiausio ekonominio krizio iri tai nebuvo lengvas darbas, at-! 
oportunistų sabotažo. Bet tai j sižvelgiant į esamą į 
dar ne viskas. Jau padarius 1 Daugelis narių išvažiavo, bet 
sutrauką dar gavau nuo trijų' pasilikusieji draugai gavo nau- 
kuopų 23 narių narines duok-j jų narių į jų vietas.

, les. Aišku, .kad dar daugelio1 
duoklės bus prisiųsta į centrą Kuopos, Pralenkusios 
ir mes turėsime virš 5,000 na- Metus
rių.

Visiems juk žinoma, kiek1 
oportunistai Pruseika, Strazdas 1 
ir jų kompanijukė prišaukė 
apie “A.L.D.L.D. smukimą ir 
krikimą”. Mat, tos poniškos 
asabos mano, kad jie tai vis-; -.% 
kas. Jeigu-A.L.D.L.D. organ i-j,j 
zacija išmetė juos laukan, jei- 
gu jų jau nebėra mūsų eilėse, 
tai jie mano, .kad ir A.L.D.L. 29 
D. organizacijos nėra. Gi gy- 
venime yra kas kita. Mūsų 

r organizacija yra darbininkų Ik,' 
darbininkai tiktai stiprina sa-įl 
vo eiles ir batalionus apsivaly-’ 
darni nuo oportunistų.

Mūsų priešai šaukė ir šauks1 
apie mūsų eilių “krikimą”. Jie 
skaldo kuopas, bėga iš apskri
čių konferencijų ir ‘nešasi iž
dus. Kenkia kiek tik įmany
dami. Bet tai saujelės despe- 
ratų darbas, kurie jau negali 
ne tiktai nieką įtikinti,, bet ir 
save sukontroliuoti—pasiduoti 
organizacijos tvarkai ir milži-[^ 
niškai narių didžiumai. Mes 404 
pergyvenome daug priešų, per-[494 

įgyvensime ir juos. Mūsų jn- į-Įp 
dėjimas, apsivalęs nuo oportu-' 
nistų, tik sėkmingiau* žygiuos [ 
su viso pasaulio revoliucinio 
proletariato judėjimu.
Daugiausiai Narių Gavu-;

- sios Kuopos

161
‘ 64
67
71
72
80
81
83
85

Worcester .......
Pittston ...........
Minersville .... 
Shenandoah . . . 
Collinsville .... 
Rockford ..........
Lawrence ........
Sao Paulo ........
Nashua, N. H. 
Wilkes-Barre . . 
Chicago ...........
Monongahela . . 
Moline, Ill.........
Readville ....... 
Bridgewater . . . 
Great Neck .... 
So. Manchester 
Torrington .... 
Muskegon .......
Haverhill ........
Chicago ............
Plymouth ........
Steubenville . . . 
Chicago ...........
Rivadavia, Arg. 
Tamaqua .......
Hamilton ,Ont.
Girardsville .... 6 
Nanticoke ........
Montreal .........
Philadelphia . . . 
Chicago ...........
W. Frankfort . . 
Chicago ...........
Toronto ...........;
Linden, N. J. . . 
Sheboygan .... 
Miners Mills ... 
Aurora, 'll!. . . . 
Maywood, Ill. . . 
Chicago ...........
Auburn, Ill. . . . , 
Hillside ............
New Phila.........
Herrin, Ill. . . . 
Westville, Ill . . 
Hart, Mich. . . . 
Winnipeg, Man.
Forest City ... 14 

Southbury ........ 30
Washington .... 6

Tai šitokia eilė kuopų

Puslapis Trečias

rius, siųsdamas duokles, priva
lo pažymėti, kiek jiems reika-

Atpildykime Spragas
Nereikia manyti, kad 1 jau 

oportunistai nekenks 
mūsų organizacijai, kad Prusei
ka ir Ko. paliks ją ramybėje. 
Ne, jie kaip puolė, taip ir puls, 

; nesąmonesbrošiūrą. skelbdami visokias __ ______
J1 turi | įr . disorganizuojančius melus. I 

64 puslapius ir papuošta dange-Į vjenur kitur dar išvilios 
Į Pavey<slų. Brošiūra atsa- j mūsų narių. Todėl kiekvienos

padėtį. Į J bėgamuosius darbininkų { kuopos ir kiekvieno nario yra
klasės reikalus. [pirmoji pareiga atpildyti tas

Kiekvienos kuopos valdyba j spragas.•' Į kiekvieną išėjusį 
privalo garsinti sekamą susi-i^gj sav0 elgesiu privertusį kuo- 
rinkimą ir sukviesti kuodau-j pa ir Centro Komitetą praša- 
giausiai narių, kad ^galėtute ati- j mūsų eilių, mes turime

gaut naują narį.
Kiekvieno sąžiningo darbi

ninko ir darbininkės vįeta yi;ą 
I ALDLD. eilėse. ( Kiekvieno 
I ALDLD. nario, pareiga darbuo- 

įu i tis del gavimo naujų narių ii1 
platinimo mūsų literatūros.

I Centro Komitetas suteiks viso- 
, ant kiek tiktai mes

1 galėsime. Bet organizacijos 
auklėjimas kaip praeityj, taip

1 ir dabar yra ne atskiriu žmonių 
darbas, bet viso enervingiausio 
kolektyvo, visų draugų ii\drau-

’ giy-

Narių 
1930 

98 
21 
25 
72 
10 
54 
26 

. 9 
8 

32 
22 
12

duoti nariams brošiuraitę. Ji 
yra duodama už 1931 metus, ir 
visi nariai, esanti gerame 
vyj’e, privalo ją gauti.

Duoklių Mokėjimas
Draugai, nelaukite “geresnių 

Mokėkite duokles tuo-! 
jaus. Su pirmu susirinkimu I

tuoti ir siųsti į centrą. '
Mes jau rengiamės prie pir-j‘ 

mos knygos del 1932 mėtų. Ji ' 
bus apie Sovietų Sąjungą. Kas 
gi dabar nesidomėja apie tai, 
kaip darbininkų tėvynėje eina; 
progresas? Visi. Kapitalisti- i 
niai laikraščiai užpildyti įvai-1 
riomis žiniomis, suprantama,' 
tolimomis nuo tiesos. i

1930 m. 1931 m.!
Kp. Miestas Narių

19 Chicago, Ill. 93 92 I
29 Rockford. Ill. 54 65 i
35 So. Bend, Ind.
46 De Kalb, 111.

• 19 18
13 13 !

45 Chicago, Ill 24 17
51 Chicago. 111. 22 23 [
64 Moline, Ill. 14 15
70 E. Chicago, Ind 8 8 1

! 79 Chicago, III. 138 92
1 86 Chicago, Ill. 47 51

88 Chicago Height s, 12 8
1 92 Cicero, 111. 51 44
| 104 Chicago, 111.
I 1.23 Gary, Ind.

65 69
18 17

I 140 Waukegan, III. 17 16 •
■ 146 Chicago, 111.
i 150 Chicago, Ill.

44 51
16 15

154 Chicago, III.
171 Aurora, 111.

10 24
19 21

Maywood, 111. 12 18
187 Chicago, Ill.
205 Westville, Ill.

15 ■ 16
28 29

206 E. Cedar Rap., la. 5 5
Taigi, 1 apskritys, 1930 me-

'tais, turėjo 744 narių, 0 1931
metais yra pasimokėjusių 727

[narių. Skirtumas ant 17 na-
'■ rių. Bet 'veikiausiai dar kaip
! kurios kuopos p risiu s už per-
[eitus metus duo i<lių, nes vieš-
' pataujant tokiai bedarbei dau-
! gelis darbininkų 
Įmokėti.

negalėjo pasi-

r . .Gi melagių laikraštis sako,
būk 1 apskritys 1930 metais

sus A.L.D.L.D. narius, kad vie- idant būtų galima sutraukti 
natinis teisingas kelias, tai tik skaitlingą publiką ir visiems 
su Komunistų Partija.1 Įtrauk- bendrai pasigrožėti tąja šaunia 
ti kuo daugiausiai naujų dar
bininkų Į mūsų eiles. Sutver
ti naujas kuopas, kur dar jų

i nėra. Centro Komitetas su- 
į teiks kiekvienam naujai įsto
jusiam nariui. $3.00 vertės kny- 
Įgų kaipo dovaną.
Į ■ šių metų knygų leidimo pro- 
į grama bus įvairesnė. Mes lei- 
[ sime ne tiktai stambias kny- į 
1 gas, bet leisime brošiūrų die-[ 
i nos bėgamais klausimais. Tik I 
'visi dirbkime, o vaisiai bus ge-Į 
iri. Priešų zaunos nueis vėjais 

D. M. Šolomskas.

G Kp. Susirinkimo
4 d. sausio įvyko L.D.S. 6 . 

ikp. susirinkimas. Susirinkime! 
j dalyvavo . girna diktas būrys i 
.narių. Nesmagumas buvo tik! 
Į tame, kad nei senas kuopos 
[pirmininkas, nei naujas neat- 
Įsilankė. Prisiėjo vakaro pir- 

1 mininką išsirinkti. Juomi bu- 
[ vo išrinktas A. Pagiegala.

Koncerto rengimo komisija i nis. 
is prade-!

, 124
■ 135 
! 137 
Į141 
i 1161931 metais j A.L.D.L.D. ei-l 44g 

les įstojo darbininkų ir darbi- į 454 
ninkių 801. Jeigu imti atydon|-j62 
baisų krizį ir darbininkų nu-i-į 95 
biednėjimą, tai didelis progre- ;
sas.

167
Kuopų skaičius per pas-[470 

taruosius metus paaugo ant 28, 474 
dar keletas yra besiorganizuo- jgo 

116 kuopų gavo naujų i 187 
• Daugiausia gavo seka-'494 

Isoo

j ančių 
narių.

kuopos narių :
Brooklyn, N. Y. 16, '201 
Philadelphia, Pa. 00 
Worcester, Mass. 
Minersville, Pa. 
Shenandoah, Pa. 
Chicago, Ill.........
Rockford, Ill. . . 
Sao Paulo, Br. . 
Wilkes-Barre, Pa. 
Brooklyn, N. Y. 
Cleveland, Ohio. 
Chicago, Ill. .. 
Chicago, Ill. . .. 
Chicago, Ill.........
Montreal, Kanada 30, 
Toronto, Ont. . . 29, 
Winnipeg, Man. 25,

iškilme.
Paskaitų parūpinimo komisi

ja pranešė, jog dar yra ne
skaityta dr. Kaškiaučiaus at
siųstų paskaitų. Bet susirin
kimas nutarė, kad sekamame 

[kuopos susirinkime, vieton pa
skaitos, svarstyti naują L.D.S. 
Į konstituciją, kuri dabar telpa 
“Tiesoj.” Taigi, nariai ruoš
kitės prie to. Studijuokite 

[ konstituciją namie, ir ką rasi- 
taisytino, pasiūlykite susi

rinkimui svarstyti.
i

Į Sekamame susirinkime bus 
1 ir Pildomosios Tarybos kandi
datų nominavimas. Visi na- ' 
riai esate kviečiami imti daly-? 
vumą nomiriavime kandidatų 
ir svarstyme kitų organizacijos f 

, reikalų.
Kuopa nutarė savo komite- 

ito narius “užbondsuoti” per U. 
! D. S. centrą.

Pirmame šių metų “Tiesos” 
numery, savo korespondenci
joj, nepažymėjau, kas tąpo iš
rinktas į kuopos vice-pirminin- 
ką. Juomi yra Petras Mainio-

“turėjo virš tūkstančio narių, 1 
i o 1931 metais liko tik 582 na-- 
Iriu.” Matote, kokios jų 
Įnios. Vienų metų
[skaitlines, o kitų sumažina, na, [ tas 
[ir Prusėikos “argumentai.
į 19 kuopa turėjo 93, dabar tu-Įtainėj. 
ri 92. O “Klampynė” s: ’

Į kad ji turi tik 46 narius. __
: begėdiškas kuopos šmeižtas. [ Brooklyno (ji lankysis Bing-į 
Pruseikai ir Strazdui pikta,• hamtone pirmu sykiu) ; Stasys • 
kad toji kp. juos išmetė lauk, i Vaineikis, tenoras; K._ Kiziūtė. 1 
Ot kodėl putoja prieš ją.

Mūsų Uždaviniai 
Pruseika giriasi, kad jie ;

įkurs naują organizaciją. Nepa
vydime. Jų organizacija tiek sos keturios .ir kvartetą dai- 
į bujos, kaip Liutkaus - Grigai-. nuos).
i čio L.D.L.D. Parėkaus, pašų-[ir
[kaus, apdraskys mūsų kuopas, sąstato jau galima spręsti, kad į 
! ant kiek tik jie galės, ir galų . koncerto programa bus gana j 

L.D.L.D. 1 apskr. kuopos sto- galex susijungs su Grigaičiais

išpučia I raportavo, kad darba 
Koncertas įvyks šeštadie- i -------

111, 30 d. sausio, lietuvių sve- ■ 
vv, L.L.Zb Programos pildytojais!

ako |jau yra pasižadėję: J. L. Ka- 1 Darbininkų ir kaimo biednuo- 
TaLvaliauskaitč, dainininkė iš' menės dvisavaitinis laikraštis

“BALSAS”
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Baisa”. Atskiro ekz. 
ka’na Lietuvoj — 15 centų. “Bal
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, 
Tilsit, Pr., Memelstrasse 26, “Balso” 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky
mus galima daryt ir per paštą.

“Balso” kaina 1932 metams
Vokietijoj,, Francijoj, Belgijoj 

Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj 
metams — 2 markės; 6 mėn. — 1 
markė; atskiras eks. 10 fenig.

Amerikoj ir kitose valstybėse: me
tams—1 dol.; 6 mėn. — 60 cen.; 1 
ekz.—5c.

SSRS.: metams — 2 rub.; 6 mėn. 
—1 rub.; 1 ekz—10 kap.

.jauna mergaitė šokikė; broliai . 
■Kokalai, geri muzikantai gitą-' 
[ristai; duetai: E. žydonaitė ir;
i A. Tvarijonaitė, ir V. Zmitrai- į 
te ir J. Slesoraitienė (jos vi
sos

’ll j Oportunistai, nusigandę kla- 
44 j šių kovos, išdavė darbininkų 
z.q ' reikalus ir perėjo į buržuazi- 
29 ' jos pusę. Jiems faktai nieko 

' nereiškia. Jiems autoritetin-
19 gos darbininkų įstaigos, kaip 
“'Komunistų Partija ir Komin- 
. 1 temas, nieko" nereiškia. Mat, [faktų. Kad A.L.'D.L.D. nariai

“ ; jie gali būti “revoliucionie-1 ir skaitytojai žinotų, kaip A. 
; 9 A’iais” po Grigaičio, Vitaičio, I ut o 
51 i 
24 > 
24 ■ 
72 
27 
18 
21

9 
18

1 vienbalsiai išmetė, kaipo so-j 
' cialfašistą. Pruseikai geras, Į 
i ir jis jį gina.

Tie, kurie nunešė kelių Ą.
i L.D.L.D. įstaigų iždus, kaip 
pasirodo, darė planus traukti 
A.L.D.L.D. Įteismą, kad vald-

j žios pagelba atimt iš narių iš- ■ 
' rinkto C. Komiteto iždą. Ma- 1 
[tote, apie ką svajoja darbiniu- l 
j kų neprieteliai. Veltui, ir dar [ 
' kartą veltui! Keletas tuzinų [

44
20
10
56
25
17
19

6
12
15
14

būti
riais” po Grigaičio, _____  ---
“Vienybės” ir kitų mūsų prie- [vi, tai paduodu 1930 metų ir 
šų globa. ‘ [1931 metų narių skaitlines;

“Klampynės” No. 2, melą 
melu paremia. Pilnutėlė bjau
riausių puolimų ant komunistų 
ir A.L.D.L.D. Jie pasiipa net 
socialfašistą Novogrudskį (A. 
L.D.L.D. 217 kp.) savp glo- 
boh, kurį kuopa, dalyvaujant 
ir apie 50,simpatikųį viešai ir

. __ ........... i. • turtinga. ’Kuopos nariai pri- j
mūsų uždavinys valo pasistengti paskleisti kon- ! 

įtikinti vi- certo tikietus ir skelbimus, ■'

17;
13! [
15

8
29

5
54

mos
1

10
11
14
17
19
29
41
43
55

' 57
86 

104 
154

f 137 
' 162

217
čia pažymėjau tik tas kuo

pas, kurios gavo nemažiau 10 
naujų narių. Gal būt yra dar 
ir daugiau kuopų, bet daugelis 
draugų dar neprisiuntė mokes
tis už visus jų kuopų narius, [ 
▼r t nedirba arba del ligos negaliKuopos St y g pasimokėti duokles. Jie palai-

Sekamos kuopos turi tiek l<omi organizacijos eilėse ir i 
pat narių, kaip jos turėjo ir gauna knygas, kaip ir kiti na-; 
1930 metais. 4 kp., Portland, riai.
Org.; 21 kp., Windsor, Ont.; 31 
kp., Lewiston, Me.; 35 kp.,
So. Bend, Ind.; 40 kp., McKees 
Rocks, Pa.; 46 kp., De Kalb, 

f Ill.; 50 kp. Rochester, N. Y.;
55 kuopa *; Brooklyn, N. Y.

kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
k p., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp.,

22,
18, 
H, 
17, 
26, 
15, 
26,
19, 
13, 
42,* 

.13,
13, 
10,

204
205
207
217
219
225
236

Komitetą ir atsidūtė lauke.
Toliaus seka aimanavimas 

del “braukimo,” “braukimo” 
| ir “braukimo.” Kągi darysi, 
' jeigu Seni Vincai, Jatužienės, 
I Matulevičiai, Cibulskienės ir 

Bedarbių Eiles I dar keletąs elementų negali 
a y tat ta • • i- [save sukontroliuoti, nesiskai-ALDLD. narni yra pahuo- to su organizacija ir ja visaip 

suojam' nuo duoklių, jeigu Jie: drasko ir purvina. Kągi cent- 
nedirba arba del ligos negali ras H (] ti ar atiduoti 
pasimokėti duokles. Jie palai- tiems elementams vesti orga- 

tiek komi organizacijos eilese ir;nizaciją , oportunistų balą
T- , .. - . ± . . ' Jie sako: “Išmestas Litera-
Kada jie dirbs, tada ir įQros Draugijos įkūrėjas Pru-\ 

a^S?noliS su Pr8'anizacija. _ ’seika, Strazdas, Masys.” Tai 
ALDLD. turėjo matote> ne šimtai ir tųkstančiai 

...zxc.z. .. 467_ onergjngų darbininkų ir dar-
. . , išpuolė bininkių įkūrė A.L.D.L^D., bet

Michigano valstijos kuopose ir prUSeifca. Tai bjauriausias pa- 
Tz VA Z*! A ZA T ZA1 ■» z-J I »«w v m . . * _i ’

68 kp. Hartford; Conn.; 69 kp. I pasilikusių bedarbių darbinin- 
Pcoria, Ilh; 70 kp. East Chica- kų, kurie neatėjo L kuopas ir 
go, Ill.; 74 kp. New Kensing- nepaprašė paliuosavitno, tai juos 
ton, Pa.;! 75 kp. Naugątuck,; privalėtų aplankyti valdybų na- 
Conn.; 76 kp. St. Clair, Pa. ;| riai ir jiems dalykus perstaty- 
91 kp., Schenectady, N. Y.; 94 į ti. Mes neprivalome nustoti 
kp Kenosha, Wis.; 103 kp.,; nei vieno nario del nepajėgimo 
Hudson, Mass.; 123 kp., Gary, j užsimokėti jo duokles. Yra ži- 
Ind ’ 131 kp., Saginaw, Mich.,! noma, kad dar vis randasi dar- 
132 ’kp., Tacoma, Wash.; 134 j kurie ^armatirtasi pri-
kp„ Royalton, Ill.;. 136 kp„Ipažm^ savo blogą 
Hakison, N. J.; 140 kp., Wau-iįjogas supratimas.

x kegan, III.;
Pa.; 147 kp., Brooklyn, N. Y.;;
150 kp., ^Chicago, III.; 156 kp.,I 
Carnegie, Pa.; 158 kp., Ben-j 
ton, HL; 161 kp., So. Seattle,1 
Wash.; 180 kp., Wilmerding,; Pereitais metais 116 A.L.D. 
Pa.; 189 kp., Portland, Me. ;:L.D. narių reikalavo jiems an- 

• 190’ kp., Cleveland, Ohio.; J93 . glų kalboje knygų. Tai dar
kp Brighton, Mass.; 198 kp.,1 permažas skaičius jaunųjų dar- 
Oakland, Cal.; 199 kp., John-; binin.kų. Visi tėvai ALDLD. 
son City, Ilk; 206 kp., E. Cedar [nariai privalo'įtraukti savo pa- 
Rapids, la.; 229 kp., Lee Park, i augusius vaikus į ALDLD.
Pa.- 235 kp., Freehold, N. J.;1 Kiekvienos kuopos sekreto-

Delei Melų Apie A.L.D.L.D. j 
1 Apskriti

Mūsų judėjimo neprieteliai 
tauškia: “A.L.D.L D. krinka ir 
smunka.” Ar senai jie .šaukė, [ 
kad Chicagoj “baisiai A.L.D. 1 
L.D. kuopos byra.” Faktais 
tie išmislai buvo atmušta. Da- j 
bar “Klampynės” No. 2 ra
šo, kad A.L.D.L.D. 1 Apskri
tys 1930 metais turėjo 30 kuo- [ 
nų. o dabar tebeliko tiktai 18. [ 
Tai yra grynas melas. Kaip i 
buvo, taip ir yra 23 kuopos. 
Toliaus tas menševikų lapelis 
sako: “19 kp. (“Vilnies” kolo
nijoj) 1930 metais turėjo 90 
narių, o 1931 metais — 46. 
Cicero 1930 metais buvo 56 ; 
nariai, o pernai jau tik 36 na
riai, Roselande 1930 metais

’ v /’ C°Pr-»
t p'h®’}Mncrican Tobacco Co.

y7As apsisaogojy rOkydamcs LUCKIES
.“Aš negaliu rizikuot savo balsu,. Todėl aš apsisaugojo rūkydama LUCKIES
— jie visuomet palankūs mano gerklei. Aš jums dvigubai dėkinga už pato
bulintą Celofaninį įvyniojimą, nes jis taip lengvai atidaromas skveto 
pagalba.” t’s toasted”

Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosuli 
Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą "Spraglnlmo" Skonį Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniškų minučių m geriausiais pasaulio šokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio 
pasakojimai apie šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šeštadienį, vakarais per N-B.C. radio tinklą.

_ -t 1 ' ' ,1 ' -Z
......... 'a’1""' ........ »■■ / J



Puslapis Ketvirtas

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

TEASTON, PA ra stikle vandens. Tikrenybė- TBROOKLYN LABOR LYCEUM i 
je, tai keletą turėjo, ir tie bai
gia sudilti. ‘ DARBININKŲ ĮSTAIGA

(Tąsa)
—Sveiki, jūrų arai!—prabilo admiro

las, kuris atvyko pažiūrėti “Murenos”. Jis ; 
riebus ir sveria apie 8 pūdus, išpurtęs vei-! 
das, ilgi bakenbardai, o ant to gabalo mė- ■

—Netoliaus šios vietos.
—Argi ką pamiršai čion?
—Nieko, apart niekšystės!
—Štai kaip...
Kalba nutrūko.

Iš A.L.D.L.D. 13-tos Kuopos 
Susirinkimo

Sausio -10 d. įvyko A.L.D.L. 
D. 13 kp., susirinkimas. Narių 
dalyvavo apie 25. Prie šio, 
kaip ir prie kiekvieno susirin
kimo, Prūseikos suklaidinti 
žmonės—sklokininkai prisiren-

Laisvietis.

99

_ e . Girdisi, kaip pakalnėje gė organizuotai lermuoti. Pir
šos ir taukų plika galva, kaip jūrų nuly-, c]aužosi jūrų bangos i akmens kraštą. Mu- m\ninku buvo d. M. Urba, jr

v Antradienis, Sausio 19, 1932 
.......... ..j, ....................... ..... ■ i ”

sūbatoje, 30 d.'sausio (Jan.), 1932, 
Workmen’s ■ Circle Svetainėje, • 69 So. 
Hancock St., pradžia 7-tą vai. vaka
re.; Aidę Choras duos puikią progra
mą. Po programai bus šokiai, kurie 
tęsis iki vėlumai nakties? Taip pat 
bus skainių užkandžių ir’ gėrimų. 
Visas pelnas nuo šio parengimo yra 
skinamas užmokėjimui duoklių į 
draugiją už 7-tos kuopos tuos narius, 
kurie iš priežasties bedarbes negali 
užsimokėt. Tad kviečiame skaitlin
gai dalyvauti šiame 
tuomi pagelbėti savo draugams be
darbiam 
terims !

Salės del Balių* Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.“Partijos Darbas

LKP CK. organas paskirtas dar
bo klausimams

“Partijos Darbą” privalo skaityt j 
kiekvienas LKP ir komjaunimo są- ; 
jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz. — 25c.; Amerikoje metams 
—d dol.; Vokietijoj: metams—2 m.; j 
SSRS.: metams—2 rub.

“Komunistą” ir “Partijos darbą” 
galima užsisakyt “Balso” adresu.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3849.

parengime ir

Įžanga vyrams 35c, mo- 
r>c.—Visus širdingai užkvie-

Rengėjai.
(15-16) 

CARNEGlĖrPA.
Masinis mitingas paminėjimui drg.'lk 

N. Lenino mirties įvyks 20 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, A.P.L.A. 3-Čios 
kuopos svetainėj, 313 Center St. 
Rengia Komunistu Partijos lietuvių 
frakcija. Kalbės I drg. J. Gašlūnas, 
A.P.L.A. Centro Sekretorių^. Todėl 
visi Carnegie s lietuviai darbininkai 
dalyvaukite šiam’ci masiniam mitin-

I ge, nes dar čia! tik pirmas tekis mi
tingas bus, kur Infs plačiai, išaiškinta 
apie d. I eniną, kaipo pasaulinį, revo
liucijos vada.

Kviečia <
Masinio Mil ingę Rengimo Komisija.

“KOMUNISTAS”
LKP. CK. organas
Eina kas antras menuo 

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ;
25 cent. Amerikoje

atskiri
: metam
20 f.; SSRS.: metams — 1 

atskiri ekz

užimdamas vietą pareiškė: 
“Draugai, per ‘Klampynę’ 

kai velnias į sklokininkai rašė, kad.net tris 
13-tos kuopos susirinkimus tu- 

> pirmininką ir kad 
ščyrieji’ nepajėgė savo pasta
tyti, ir kaip žinote pirmininku 
buvau aš. Niekas daugiau, 
kaip 1 tik provokacija ir pūti
mas burbulo; nesisavinkite, ir 
šis susirinkimas nębus sklokos, 
kaip ir pastarieji... ” 

(
Eita prie dienotvarkio, svar- 

Kaip kokią aukso karūną, nusiėmiau ke- styta paeiliui bėgamieji klau- 
purę ir pasidėjau ant žoles. Kam? ir pat- simai kaip kuopos, taip ir kla- 
sai nežinau. Kietai suspaudžiau kumščius kovų. Priėjus prie Ken- 1« e Įtucky maimenų streiko rinki-
11 PUOliau> v . . . • ... jmo aukų knygutės tapo pasi-

—Mano kumštis jau senai pasiilgęs ta- į dalintos, kad parinkti finansiš- 
vo snukio! |kos pagelbos streikuojantiems

Susikibome rėkdami, kaip du įdūkę tig-1 taimeriams. Ii’ taip klausi- 
rai. Mušėmės skaudžiai. Kritome ir vėl!mas_?° kiaušiniui ėjo, bet vis 
kėlėmės. Spardėmės, smaugėme viens kitą,!

bjaurus;

gintas akmuo. Jūreiviai savo tarpe jį irį7TTJ . ’ vadino “Plikakaktis.” į chobajev n- vėl pirmas prakalbėjo:
Ateidamas jis atsivedė ir savo dukterį;! “Ko gi tu žiūri į mane, 

oficieriai ir jūreiviai tuom nepatenkinti; i v^s <uPą• 
pas mus pasklidęs prietaras, kad jeigu mo- i; • - v
teris aplanko karo metu laivą,—tai bus i žiūrėti su pasigerėjimu i tavo veidą. As 

‘ ’ ■ tavęs nelaikau nei žmogum.
—O kas gi aš, pagal jūsų supratimą?— 

! sunkiai dūsuodamas prabilo jis.
—Niekšas!

m t t i i * , _ i -j j rejo savo— rodei, kad as ne gatves merga, kad . .., i IŠLAIMeKITE
bėda.

—Tėvai, kaip čia šviesu ir švaru, tartum 
teatre! O kiek daug visokių įrankių! Tė
vai,' o čia kas per mašina?

Admirolas jai paaiškina, kad tai dyzelio 
i motoras.

—Tėvai, o kur yra periskopas? Aš no
riu pažiūrėti per jį.

—Štai komandierius parodys tau jį.
—Meldžiu, aš jums parodysiu tą žiūro

ną.
Admirolas visur žiūrinėjo, visur kyščio

jo savo nosį, ot čia ir įvyko kuri j ozas. Jam 
■ tik įėjus į oficierių butą, staiga jį užpuolė 

šuo “Lozman,” tokio dydžio, kaip teliu- 
kas; išvertęs ilgus dantis, kudlotas ir bai
sus.

—O čia kas per prajovai!?—šaukė įpy-

Ekskursiją į Sovietų Sąjun-i 
gą Dykai

k iri ekz. 
tam#—60 cent.
Vokietijoj 
ii ekz 
r u b

ats- 
me- 

ekz.—10c.; 
marke; aiški-

•20 kap.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Priešfašistinio Komiteto susirinki
mas bus antradienį, 19 sausio, Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St., 8 
vai. vakare. Visi draugijų atstovai 
susirinkit, nes turėsime išrinkti ko- *. 
miteta šiems metams. ”

Org. .1. J. Bakšys.
(14-15)

YOUNGSTOWN; OHIO
Lenino mirties paminėjimas bus 

ketvirtadienį, 21 sausio, Ukrainą sve
tainėje, 525 W. .Raven’ Ave. Prad- • 
žia 8 vai. vakare. graži progra- . 
ma iv geri kalbėtojai. Lietuviai dar
bininkai dalyvaukite. Rengia Kom. 
Partija.

Komitetas.

NEW YORK, N. Y.
A.L.D.L.D. 23-čios kuopos susirin

kimas bus trečiadienį, 20 sausio, pas 
d. T. Olek, 1517 Charlotte St., Apt. 
4 E, Bronxe. Pradžia 7:30 vai. va-

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Ši dovana bus duodama tam 
darbininkui, kuris gaus dau
giausia prenumeratų.
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas)

SKAITYKITE 
UŽSIPRENUMERUOKITE

Olek, 1517 Charlotte St., Apt. 
Bronxe.

Vis’ nariai dalyvaukit. turime 
svarbiu reikalų aptarti. 
Town važiuoti reikia šiaip: 
subway su užrašu Bronx 
xington Ave. subway su 
180th arba White Plains 
lipti ant Erecman St.

Iš Down 
: 7th Avė. 
Park; Le- 
užrašu E. 
Rd., ir iš-

Valdvba.
(15-16)

WILKES-BARRE, PA. 
KONCERTAS IR ŠOKIAI 

Rengia Liet. Darbininkų Susivieniji
mo 7-ta Kuopa, Wilkes-Barre, Pa..

-'’’j su tūlomis priekabėmis iš taip 
■ - - j vadinamų “opozicininkų” pu

lses. Reikia pasakyti, kad re- 
j tas klausimas pereina be truk- 

Jie UŽ- i dymo- VL kimba tai prie vie- 
-p , • j no, tai prie kito draugo neva 

y _ P0S I “kritikuodami,” idant kėlus 
Dėjau | SuirUtę kuopoje ir pasėjus 

visas pastangas, kad nustumti mano prie-1 kuodaugiausia nepasitikėjimo.
Prisigrūdome prie patiTur būt Prūseiką būdamas 
Po kojomis giliai ban- I Eastone davė instrukcijas, 

kaip “veikti.” Ypač lermavi- 
mu pasižymi P. švelnikas ir V. 
Unikauskas. Tai du politiniai 
kūdikiai, su kuriais vargu kas 
begali susikalbėti! Tačiaus 
dar vis laikėsi šiokios tokios 
lygsvaros ųki pVieita prie A.L. 
D.L.D. reikalų.

Pvib šio dienotvarkės punk
to priėjus, vienas draugas pa
kėlė klaųsiųią apie organiza-

raitėmės ant žolės. Kraujas ir 
koliojimasis.

—Ką jūs darote? Liaukitės!... 
muš viens kitą!—kartojo Paulina.

. kęs admirolas.—Iš karinio laivo šunų bu- kišimasis dar daugiau mus erzino.
; dą padarėte ?

Bet “Lozmanui” vis tiek pat, ar ubagas, 
:ar admirolas su auksinėmis antpetimis ir 
juodais arais ant jų; jis dar labiau puola 
jį-

Į savo kambarį įbėgo nusigandęs v}<0">pusę; jis atsilaikė, bet ir nepaleido menęs. 
mandierius. Pirmu kartu aš jį mačiau ■ tarįum kas po kojų ištraukė žemę; 
taip nusigandusį. “Plikakaktis užsipuolė; afou(įu kritome jūron..."
an^ ' Kada išlindome iš vandens bangų, tai ne

; niekšystė!... leisman atiduosiu L tikėtai vienas nuo kito plaukėme tolyn. II- 
Visus karo teismu! i gai dirbau, pakol išlipau. Einu pavargęs

Duktė šiaip taip nuramino jį. <”
•tarp jūreivių ir stato klausimus. Vienus i nei Muchobajevo.
1 užgiria, kad vedę, o kitus, kad pavieniai. I go...
2 Priėjo prie Zobovo. i *

—O tau kas yra, kąd'tokis surūgęs? . (
—Nuo kūdikystės jau tokis, jūsų vyriau- Dar taip nesenai mes išleidome povande- 

’Sybel , " ininį laivą “Rosomachą”.į jūras.
—Kas gi atsitiko?
—Nuo pečiaus į duonos tešlą įpuoliau.
—Reiškia, susimušei?

- —Visai ne, jūsų vyriausybe,—tęsia Zo
bov,—bet įkritau iš vakaro ir raugale iš
buvau visą naktį. Taip motina ir kalbėda
vo, kad, matomai, mano smegenys surū- 
go...

Juokias admirolas, jo duktė, oficieriai, 
ir net pralinksmėjo mūsų komandierius...

Prieplaukoje daug karinių ir prekybinių 
laivų. Aš žiūriu į jūrų kraštą, iš kur gir
disi orlaivių propelerių ūžimas. O viršuje 
kaip žuvėdros skrajoja mūsų vanden-orlai- 
viai, kurie nusileidžia ant vandens, paplau
kia kiek ant jo, ir vėl iškyla į orą. Iš oro 
jie mato toli, ar nesiartina kur nors prie
šo povandeninis laivas į mūsų prieplauką... 
Netoli stovi laivas “Sofija,” tai hydroor- 
laivių motina. Ji jiems taip tarnauja, 
kaip submarinams laivas “Amur.”

Kur tai išplaukia laivas “Mudrec.” Tai 
stebėtinas laivas su dviem galingais bokš
tais. Ant jo yra galingi kranai. Jis iš-1 
budavotas tiktai karo metu ir tarnauja L . 
vienam tikslui—-ištraukimui submarinų iš ’ rodosi

šininką į juras.
krašto—laikomės.
gos putoja. Paulina histeriškai" rėkia. 
Mano priešo veidas kruvinas ir dantys su
kasti. Iš visų spėkų stūmiau priešą į jūrų

Jis eina ir nenoriu daugiau susitikti nei Paulinos cijos skaiflytojus ir iždų gro- 
. Galva skaudėjo ir svai- bikus, kad kuopa privalėtų tar

ti savo žodi tame klausime ir 
pasiūlė ttio klausimu rezoliu
ciją', kuribįje' pasmerkiama prū- 
seikinė: skloka ir skaldytojus 

I .organizacijos ir kurioje užgi- 
Virš ke- riarna Cehtro Komitetas, čia 

turiasdešimts vyrų mosavo mums kepurė- ir išlindo yla iš sklokinio 
imis, mosavome ir mes, bet jau daugiau jų įmaišo. Kad jau pradės rėkti 

sklokininkai. Bjauriausiai pa
sirodė P. Švelnikas, kuris nė 
tik agitavo prieš rezoliuciją, 
bet .dergė, plūdo kiek tik jo

, nematysime.
) Sugrįžo atgal minininkai ir submarinai, 
kurie buvo pasiųsti jos jieškoti.' Niekur 
jos nesurado, ji dingo. Buvo kalbama vi- Durna bepajėgė visus tuos, ku- 
saip:saip: rie kietai stovi su Kompartija

—Jūrų dugne veikiausiai įstrigo tarp:vartojo bjauriausius provoka
akmenų." ! ęinius “argumentus” ir grasi

—Gal būti, pakliuvo į priešo tinklus ir 
eksplodavo?

—O gal ant minos užėjo?
—Nesvarbu, vis tiek jos nėra, nėra ir

komandieriaus Rakitnikovo, kuris buvo! trukšmą, bet pirmininkui su-j 
rokuojamas vienu iŠ geriausių... maniai vedant susirinkimą ir!

Žuvimas “7
paskutinis. Gal būt, greitai tas pat bus ir
sti musų “Murena”... Pavalgę einame į 
pajūrį pasivaikštinėti. Ten daug pažįsta
mų veidų, čia moterys ir vaikučiai, kurie 
taip nesenai išlydėjo tą povandeninį laivą. 
Man taip ir norisi surikti jūrai:

ANelbūk slaptinga! Pasakyk šioms ne 
lalimin^į)]

Kainos: $1.00 už metus, 60c. 
už 6 menesius, 30c. už 3 me
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialūs kainos tiems, kurie f 
užsisakys pluoštą virš 200 ko- • 
PHU-

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

amsiu

DETROITO LIETUVIŲ- DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KlSlION. Aptivkorins Savininkas

8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT. MH'II

IIOIIISIIi

/VISA GAlfc ~ 
PROLlTARIATOl!

i cimus argumentus ir grasi- Įj 
Jnimus. (Švelnikas kol kas ii 

j Partijos narys!) Jam padejob 
dar vienas kitas suklaidintas h 
darbininkas.
išardžius susirinkimą. Buvo j 

j susirinkę visi astuoni ir kele j

Darė viską, kad
S

Rosomachos” ne pirmas ir ne draugams šaltai diskusuojant ! 
už rezoliuciją, lermuotojai tu- i 
rojo apsiraminti.

Pagaliaus eita prie balsavi- į 
mo. Už rezoliuciją 14 balsų, ' 
prieš 8. Tarpe balsavusių Įj 
prieš—* P. švelnikas ir švegž-j; 
da. Šį .kartą kuoaiškiausiai H 
pasirodė, '.kokią poziciją kurie 

’užima. Iki šiol būdavo, jei 
nįhms moterims ir vaikučiams'-apie, kas pastebi kam simpatiz.avi- 
yiimų likimą, lai eina namo!—Ir man imą Prūseikai, tai pyksta, dras- 
i,f kad ant jūrų bangu ne saulės !1<osi ir tubjaus atšauna: “Pri- 

■ rodyk, kad aš su skloka; kur 
į faktai ?” Tačiaus neilgai ėmė 
ltir patys pasisakė, pakeldami 

, kuri

bangų ne 
jūrų dugno. Taip, jis plaukia į jūrą; vei-1 spinduliai žvilga, o ašaros žuvusių juręi-! 
kiaušiai kur nors submarinas nuskendo. į vių. Berniukas 7 metų; sūnus komaYidie 
' —Ei, Vlasov?—šaukė mano Mazūrin. • riaus, kreipiasi Į savo gražią motiną: 

„ —Kame dalykas? ■ 1 • £•- -■ ’ .
į —Didžianosis nusivedė tavo karalienę,' tevaį-sugrįžta, ar ne taip?—Ir 
štai ten... . ! - - ■

—Nešdinkis tu po velnių! • ....
Dar jis daugiau, ką tai kalbėjo, bet ne-' .’’ 

kreipiau domės. Nerimavau, o paskui, i SUgrįžta,_ motina
tartum laivas varomas vėjo, ėjau už mies- kūkčioja 
to. v J

Kraštas. Kur gi galėtų būti toji laimin
ga pora? Man norisi pažiūrėti jiems į i 
akis. Prasidėjo kalnuotas kraštas. Prie-! 
šakyj kas tai pasirodė, taip ir yra: eina už į 
rankų susiėmę, p ” ’ •• • ’ -•

m3

, mus, kreipiasi į savo gražią motiną: ranHą įprieš revoliucija,
zi žiūrais, oMki.: W

, _ t Jls 1QdO buržuj'ai; tai natūralu, tai jų
: rankute ten, kur matosi manevruojantis,reikalas, bet kuomet sunkaus 
i sargyboje minininkas.
I —Taip, taip, mielasis, tai gal būt tėvas 

; springsta ašaromis;
verkia.

—Tai gerai! Tėvas papasakos mums 
apie tai, kas buvo jūroj...—tęsia kalbą 
vaikutis.

_ , Einu į šalį. Sunku. Žinau, kad šios ne-
Paulina pirmoji pastebėjo laimingos moterys ir vaikučiai dar daug

mane, atšoko į šalį, tartum Muchobajev at- (dienų čia stovės ir lauks. Veltui, nieko 
' jiems nepasakys jūra. Nesvarbu, ar jistūmė ją. Jis apsidairė... •

Susiėjome. Noriu būti ramus, piktumą prielanki bus ir žvilgės nuo saulėj spindu- 
* stengiuosi paslėpti. Paulina nežiūri, į ma-jių, ar ji bus pikta ir jos bangos ūš ir dau- 

Muchobajev žysis į kraštus. Taip, ta jūra jau sudaina
vo jiems laidotuvių giesmę, sudaipuos dar

ne, stovi, galvą nuleidus...
pirmas prabilo:

—-O, Simas! O kur gi jūs taip skubina- daugeliui ir iš mūsų, 
tės? (Bus daugiau)

I darbo žmogus eina prieš sa
vo Partiją, reiškia prieš save; 
remia • revolicinio judėjimo 
priešUŠ-skaldytojus, j Prūseiką 
ir Ko., tuo pačiu kartu pade
da viešpataujančiai klasei 
smaugti darbininkų judėjimą. 
Didesnė dalis tų, kurie pakėlė 
ranką prieš Komunistų Parti
ją šį kartą, veikiausia atitaisys 
tą klaidą, permatę Prūseikos 
demagogiją, žinoma, yra du- 
trys ir nepataisomi ; ■ jie pasi- 
spjaudys ir vėliau ųutūps už
miršties liūgyne, nes ką gi 
reiškia saujelė sugedusio ele
mento prieš milionines pasau
lio minias revoliucinio judėji
mo.

Per “Klampynę 
giriasi su

A.OILMAN

DAR TURIME 1,400 KOHjy IŠPLATINIMUI
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERANUOLAIDA PLATINTOJAMS

Prūseiką
Eastonu. Tar aud-

< ' i > ’

kad.net


A. L. D. L. D. ŽINIOS
12lh St.

te-

Pažarskas

Delei dingimo tų dviejų

Turi “Laisvę” už Organą

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

215—17th

III.,

Nauja ALDLĘ. brošiūra
tru cimento ir plieno.

s. 121
i j A.L.D.L.D. kuopas.

v.
B.

Brooklyn, N. Y. Pradžia i
- lies St/ Kasos globėjai:

I

COMSOMOLS

situation to us:

which ėxists in the coalfields,

patar- 
ir už 
kainą,

OVER THREE MILLION 
CHILDREN FORCED TO 
WORK IN THIS COUNTRY

siasm for the great project Of 
building socialism and a new 
life for all.

A.L.D.L.D. 1-mo Apskričio 
Pildomas Komitetas nutarė dė
ti visas pastangas sUstiprini-

Westville, Ill
Cedar IR

KIT "LAISVĘ”

kurį 
Par- 
1 d. 
pre-

Suvažiavimas bus laikomas

gave assistance to tue iy nun . . x *:• *,.•1' ii
mob by refusing to protect | Taip pat JI leikalaus 
the two youths now arė mak- i kad devynių valstybių pa-

kp., Cicero, 4.
kp., Garfield Park, 2.
kp., East Chicago, Ind

kp.,
kp.,

1.
kp., Town of Lake, 2
kp., Melrose Park, 2

228
i

255

Youth News Service,
35 E. 12th St., 

New York, N. Y.

YOUNG GIRLS in ENGLAND . class are also “rugged 
UP AGAINST IT ' dualities.”

ing a hypocritical gesture of; 
punishing Greenbier, county 
where the lynching occuTėd 
by talking of “penalizing” the 

which am-

draugais susirinkimus apkal- 
' bėjimui geresnio veikimo.

Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės (“Laisvės”) 

dalininkų suvažiavi
mas įvyks 14 d. vasario (Feb-

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

dasi streiko lauke’. Reikia

London. — Untold misery ’ 
befalls the young girls of En
gland whose parents are not 
of the “upper class.” The de-' 
pression drives them

Visus dalininkus prašome

$5,000 A LIFE
Lewisburg, W. Va. -— The

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai: 

Pirm. Poškus, 211 First St. 
Pirm. pag. 

Clark PI.
Iždininkas 

Clark PI.
Nut. Sekr. 

r j Pine St.

Bell Plionė, Poplar 7545

k. F. STANKUS
GRABbRIUS-UNDĖRTAKER

. (ifiKlaaiwuojhi (r įnirtoji nuwilruaina ant 
riaokbj JcanlnlM NariAv*’1 ««-»>»-'- n*, 
tarnavljao Ir kairią nnliadlmo

I valandoje larikltia' paa Mane. P»a wane 
i galite gauti lotus ant visokį# kapinių kua 
< carlanaloia vletoas ir ui i»t» kaina. —

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

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

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

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

like

Antradienis, Sausio 19,1932
j u •' i i » , • I. ' i J.

Puslapis Penktas

DINGO KENTUCKY MAINIERIU ORGA- tatas-j* Centraii-
' M711WHI. VFIIflAIKIA RIIC "ės E»r»P»s Valstybes

A.L.D.L.D. 1-mo Apskričio Pil- j kite ir išpildykite. 
dome Komiteto Protokolas
A.L.D.L.D. Pirmo Apskričio 

įvyko posėdis sausio 4 d.; / 
me dalyvavo visi nariai naujo 
komiteto ir seno komiteto kai 
kurie nariai dalyvavo,—tai bu
vo sėkmingas posėdis.

Pirmiausia paimta svarstyti 
nutarimas A.L.D.L.D. 1-mo 
Apskričio buvusios konferen
cijos, kad gauti naujų narių 
į Komunistų Partiją.

Konferencija nuskyrė gauti .
40 narių į Partiją ir tą narių 
gavimą išdalinome sekančiai: j" Kiškis.

A.L.D.L.D. 79 kp., Roselan- 
de, 5 narius.

19
45
29
35
86
88

III., 2.
92
51
70

NIZATORIAI; VEIKIAUSIA BUS 
NUPLAKTI IR NULINČIUOTI

ja' 'mui silpnesnių kuopų, kaip A. 
L.D.L.D. 70 kp E. Chicago, 
Ind., 125 kp. Harvey, Ill., 46 
kp. DeKalb, Ill., 207 kp. St. 
Charles, HL, 171 kp. Aurora, 
HL, 182 kp. Melrose Park, 
Ill., ir kitas kuopas, kurios ne
pasirodo aktyvės darbininkų 
judėjime. < 
stiprinime kuopų apsiėmė rū- Į 
piptis org 
Petronis,

kp., Bridgeporte, 5.
kp.,- West Side, 1.
kp., Rockforde, 5.

k p., South Bend, Ind.; 3.
kp., North Side, 4.
kp., Chicago Heights,

kp., Moline, Ill., 2.
; kp., Gary, Ind., 3.
i kp., Harvey-, Ill., 1. 

Brighton Park, 3. 
Marquette Park, 3 
18-toj apielinkėj, 3 
Aurora, Ill., 1. 
Waukegan, 2. 
West Pullman,

64 1
123
125
104
146
154
171
140
150

1.
205
206 

Iowa,
187
182
Narius viršnurodytom skait

linėm reikia gauti į Partiją 
neatidėliojamai; kuo 
darbuokitės išpildy 
kvotos. Aldiečiai, p 
te į Partiją!

kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp.,

PINEVILLE, Ky.— Jau tinimas valdžios ir bosų 
kelinta diena dingo Nacio- noru, 
nalės Mainierių Unijos or-' ....
ganizatorius d. Joe Webber; 
ir streikierių šelpimo komi-! 
teto pirmininkas mainierysi 
Bill Duncan. Kur jie yra, i

Draugai Webber ir Dun- 
1 organi

zuoti- mainierius į konfe- 
! renciją, kuri šaukiama sau- 
; šio 24 d. delei streiko plėti- 
! mo. Tas varo į desperaci
ją anglies baronus. ,

r . ! Prasidėjo masiniai areš-ir anglies baronų |

—j----------

VIENA. — Vengrija jau 
Įjaskelbe, kad ji nepajėgia 
išmokėti skolų užsienio ka
pitalistams. Čia kalbama, 
kad tą patį tuoj aus padarys 
Austrija,' Bulgarija, Jugos
lavija ir Graikija. Jos ir
gi eina prie bahkrūto. Pas
kui kitos centralinės Euro
pos valstybės. Gi jose 
Amerikos valdžia ir Ameri
kos bankieriai turi sukišę 
$600,000,000.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E.____
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

. Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

LIETUVIS GRABORIUS

?XapsSe rū-1 niekas nežino. Dr-go Web-
K Apolskis, P. J. | bėrio jau senai j ieškojo vai-i

ir Tr iV- ^UeS barOnU^ai. Puolami visi mainie- SKAITYKlF IR PLATIN 
Minėtas vietas jie chuliganai. Gal jiems ir pa-; - i ' '

apvažiuos ir turės su vietiniais > vvi<0 u «učiunt susnnnKnnai.. Uesimts
• JĮ oiicuųjL. tūkstančių maimenų ran-į.-

Delei dingimo tų dviejų dasi streiko lauke'. Reikia L .. . .
darbuotojų eina didžiausias skubinti jiems su pašalpa, I Dl'augljll Adresai, KuHOS 
judėjimas visoj apielinkėje.
Mainieriuose auga pasipik-

Apkalbėjus drg. R. Mizaros 
maršrutą pavesta sekretoriui 
išdirbti planus, paskirstyti , die

nias ir kolonijas; paraginti 
Įkuopas, kad jos dėtų visas 
j pastangas išgarsinimui prakal- 
I bu. I l

nes tūkstančiai jų neturi 
pavalgyti nė tai dienai.

Biznieriai, Garsinkitės 
Laisvėje.

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki- 
tža pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So; Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Nutarta raginti visas kuopas 
i ir narius remti naują besiku- 
Iriantį savaitinį laikraštį, 
I pradės leisti* Komunistų 
jtijos 8-tas Distriktas su 
| kovo. Išeis Chicagoj, jo 
Į numerata bus $2.00 ir pavie- 
I nis numeris 5 centai. Aldie- i 
čiai turėtų paremti aukomis ir | 
prenumeratomis.

j minti prie automobilių in- 
žinų šniūrai. Jie yra geros 
rūšies ir jais jau aprūpina 
Nižni-Novgorodo ir Stalin
grado automobilių gafhini- 

; mo fabrikus.

esančių gazų, surado jų 34 
vietose Sovietų Sąjungos. 
Dviejose vietose jie jau nau 
dojami.

LENINGRAD. — Gruod
žio pabaigoj Leningrado el- 

lektros gaminimo stotyj No.
MASKVA. — Gruodžio | 2 įrengta antra turbina. Ji 

28 d. Sovietų Sąjungoje pa- turi 48,000 kilovatų pajėgos, 
gaminta 184,531 tonų ang
lies, 249 traktoriai, 131 trak- 
torinių motorų, 26 automo
biliai, 2 busai, 30 motorų 
autobusams ir automaši-

! noms.

Visa pagaminta iš sovieti
nės medžiagos ir,sovietinės 

' konstrukcijos.

Valdyba išrinkta sekanti: 
Org. K. Apolskis, 10531 Ed- 

brooke Ave., Roseland, Ill.
Sekr. V. V. Vašys, 3116 So. 

Halsted St., Chicago, Ill. •
Ižd. J. Urmonas, 10560 Ed-

ečiai, Į brooke Ave., Roseland, Ill. 
savo' Kiti 6 Pildomojo Komiteto 

stoki-! nariai užima vietas į komisi
jas.

Nutarta laikyti komiteto po-
Taipgi 1 Apskričio konfe-Į sėdžiai kas trečias pirmadie- 

rehcijoj nutarta raginti visas I nis kiekvieno mėnesio ir rei- 
A.L.D.L.D. kuopas, kad prisi-Įkalui esant sušaukti nepapras

tą posėdį.
Mes į spaudą paduodame 

tik svarbesnius tarimus; siun-I 
tinėjimas rezoliucijų ir rinki- 1 
mas parašų atšaukimui “kri- ! 
mįnalio sindįkalizmo,” — 1

dėtų prie Bedarbių Tarybų su 
mėnėsine ar metine mokestim 

f ir kad nuolatos turėtų atstovus 
iš kuopų Bedarbių Tarybų su
sirinkimuose bei konferencijo
se. šis klausimas apeina kiek
vieną darbininką ir darbinin
kę; todėl artimiausiam kuopos 
susirinkime šį klausimą iškel-

SVIRSTROI. — Būdavo- 
j imas S virst rojo elektros 
gaminimo stoties eina sėk
mingai. 1931 metais buvo I 
sudėta 226,000 kubiškų me- i

i “Naujo Karo Gaisras” jau 
! gatava ir siuntiAėjama. Ji 

me_, yra 64 puslapių, papuošta

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ. 

MOLINE. ILL.
Valdybą 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Ave., Mo-1 
line, BĮ.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
i 25th St., Moline, III.
| Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th
i , Avė., E. Moline, Ill.
' Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & oth
! Avė., Moline, III.
Iždininkas i M. Jonaitis, 

Avė., E. Moline, III.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St. į 

& 5th Ave., Mdline1, III.
Maršalką J. Kairis, 2435—33rd St., j 

Moline, 111

A.L.D.LD. Brošiūra 
“Naujo Karo Gaisras” i

Jau Siuntinėjama

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD- CONN.

Valdyba 1931 Metams:
i
j Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. j 
i Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple i 
i Avė.
j Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud-
I son St.
i Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

St., West Hartford, Conn.
i Tžd. A. Klimas, 36 Russell St.
I Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
I Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Draugystės susirinkimai atsibū- 

na kas antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lvceum svetainėj. 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

' LENINGRAD.—1932 me-i Vra puslapių, papuošta 
tas I tais Sovietu Sąjungoje bus i 13 paveikslų ir įdėtas Man- 

viskas yra pasiųsta laiškuose | paleista daitban naujų elek., džurijos Žemlapis. ALDLD.
1 Sekr"v?v Vasv- tros pajėgas gaminančių! kuopos gaus tiek jos, kiek 
__________ ' I stočių su 1,500,000 kilovatu ! turėjo narių 1931 metais.

. ’ “I pajėgos. Fabrikas “Elek-' Brošiūros kaina 20 centų, |

Youth News*
____ i kilovatų.
I the utter impossibility of ever? ---------
finding work near home, | LENINGRAD. — Perei- 
sends thousands of young girls į tais metais specialės rkomi- parduoti jpo 10

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
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
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—aMain 1417

i ' ■ u

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška . PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Pinkevicius,

Paulauskas,

Barkauskas,

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 
144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J, Krakauskas, 300 First St..

Organo Sekr. V.. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeįna, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no tnėn., L. L. svetainėje 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare.

Fabrikas “Elek-
,____  suteiks 19 genera- bet centras kuopoms par-
; torių po 24,000 kilovatų ir duoda po 10 centų. Taigi 
į11 "generatorių po 12,000 j gavę brošiuraitę ir atsižvel- 

I giant į bedarbę, parduokite 
i pigiau, negu jos' yra kaina. 
Centras pataria kuopoms 

ir nebran-
. Nesi-

Į rūpinkite/ draugai, pasidar- 
i i’yti 
kuo

Irom South Wales, Scotland, Į sijos del tyrinėjimo žemėje iglau, kaip 15 centų, 
and other places ■ to London, j " ’ 1 “ 1
Many of them become wait-' ~ ~
resses at very low rates of i PraŠOIUO įsitCIPyti! 
pay and terrible conditions, | 
long hours, money docked for 
overalls, etc. Thousands mo
re enter domestic 
where they are treated 
slaves, and paid miserably low ruaryL 1932 m., Brooklyn, N. 
wages.” ...........

children from 7 to 17 years I The paper then prints let- dalyvauti suvažiavime.
of age are on the labor mar-1 tors sent by the girls in the- Suvažiavimas bus laikomas 
ket. He claims this condition !se predicaments, which, to say Grand Assembly, 318 Grand 
is one of the weaknesses of j the least, are heart-rending. St., ,

One girl, who signs the let- 1 lO val. ryte. j
ter “Ruby,” writes to her mo-i 
ther, among other complaints:* 

“Mrs. E. does not think I 
am what she requires, and 
>can’t afford to pay me 18 

(less than 
$4.50), and I am to have 12s. 
6d. (around $3.00) a week 
until the uniform is paid for, 
and God knows when that will Į 
be. I wish I were home. J 
feel sick and cannot eat. 
am going wrong in my mind.’

Evidently, the British ruling Southern landlords added two j 
indivi- niore negroes to their toll on i 

75 lynchings, and misled work 
ers killed two negro youths in 

! their twenties on December 
•! 10th. The officials here who 
i gave assistance to the lynch

Chicago. — America, “land 
of opportunity,” gives plenty 
of opportunity to millions of 
young children to stunt and 
warp their lives in industry, 
helping poor millionaire ca
pitalists get along. According 
to Courtney Dinwiddie, secre
tary of the National Child La
bor C o m m i 11 ee, 3,326,152

our social order in desperate 
need of change. Of course, 
the Child Labor Dept, does’nt 

' mean a change where the ad
ult workers will earn enough 
to support their children, be-* • . 7 I
cause that would lessen the j shillings a week 
profits of the employers. Just 
take the children out of indus
try, give the parents the 
same starvation wages as now 
—and let the children starve 
at home.

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 mokesti^ labai
pinigų, bet rūpinkitės 
plačiausiai paskleisti j LlKTUV0S sūnų ir dukterų 

j DR A UOSTĖS NAUJOS VALDY- 
ALDLD. Centro Kom. į B0Siowk?L mass?SAI’

I Pirm. A. Palubinskas
; Belle Grove, Sox 108, Dracut, Mass.
j Vice-pirmininkas M. Butkienė

480 Concord St., Lowell, Mass.
I Prot. rašt. V. Mikalopas,

973 Central St. 
Fin. rašt. A. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, S. Paulenka

12 Chase St. 
_____ o___J. Kąrsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunąs, 98 Cha
pel 1 St.

• Savo susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldionį, 
2'-rą- vai. po pietų. Italų svetainėj,. 
19 Union St. Lowell, Mass.

Geležinkelio Nelaimėj
Užmušta 10 Žmoniy

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

PARYŽIUS.
Po suvažiavimui, toje pačio-! Just en Chaussce stotim 

je svetainėje bus vakarienė, traukinys nusirito, nuo jbė- 
koncertas ir šokiai.

L.K.S. Bend. Direktorių Sekr
E. Bimbienč.

The youth of the Soviet Un
to the ion are flocking to the ranks 

choise of starvation or a jub ..of the Leninist Young Com- 
that keeps them barely above . munist League or < Comsomols 
the line of starvation. The ■ as they are called in Russia, 
following item in the Wo-[Seventy percent of the Soviet, 
man’s Section of a militant pą-: youth noW follow the leader- county $10,000, 
per in England pictures the; ship of the Communist Party, bunts to $5,000 a life.

6,000,000 belonging to the Y.
“The poverty and distress Communist League, giving 

their young enefgy and erifhu-

gių ir nelaimėje dešimts 
žmonių užmušta,o labai 
daug sužeista. Manoma, 
kad bėgiai .buvo sugadinti. ■ 
Nelaimė; įvyko ■ sausio 17i d.

ChinijaVėlPrėtestaiija 
prieš Japoniją

CHANGHAI. -^Nankin- 
go. valdžia vėl nutarė pro
testuoti Tautų Lygai prieš 
Japonijos žygius !Mandžuri-

sirašyta sutartis -būtiį* “ger
biama”. 0 ta, sutartis ,lair 
du o ja Chini'jai neprigulmy-

Paryžius. P'ėr 1931 
metus Paryžiaus .pramonė 
sumažėjo*ant’ 15 nuoš.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
linius, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTV1NAS

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

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia/ Pau

MwaiMGiimMffliMiiiiiiiMiiiionw
| VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

• AUTOMOBILiy TECHNIKOS MOKYKLA
S2B E..14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

Hardy*!*.*, *ųtąl«y*in», *v«talyi«a*, >apra»t eloktrlk* Ir Magnetism*. Ir vallavlm*. 
U planą autos* bailio j wiokjnam dienom!* Ir vakarai* lietuvių ir anglų kalboaa. 
Mokytojai* yra lymū* ekspertai—L. TICHJNIAVI0IU3, B. J. VAITKUM A3 Ir kiti. 
Leidin»4 (Llėerirt)' ir Diplortiii gvarahtnojnme ui ruaią u£moke«t|. Me* phdedam 
kiokvienam prjė pirkimo karo. UŽriraiyma* | mokyklą kiekvieną dien< nuo 0 ryte 
Iki 9-tai valandai vikaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 val. no pietų. . <

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
Iii K. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone', Algonquin 4-404t



Puslapis šeštas .

Lenino Minėjimas ir Kova prieš Badą irVIETINĖS ŽINIOS Prieš Imperialistinį Karą

girną užpult Sovietų Sąjungą;
kuopa, i kuriomis galėtų bent gyvybę atsižvelgkime į kylantį revo

į Williamsburgo sekciją pa 
iškirta kuopos iš šių apielinkių 
i Greenpointo lenkų

Tarptautinio Darbininku Apsigynimo Nauja Sek
cija Įsteigta Williamsburgo

Paminėjimą astuonių metų 
stikaktuvių nuo Lenino mirties 
turės New Yorko darbininkai 
šį kartą sausio 21 d., Bronx 
Coliseume, ypatingose sąlygo
se. Vien šiame didmiestyje 
yra virš milionas bedarbių, o ■

tus visus sukišt į kalėjimus. 
Kad atitraukt bedarbių mases 
nuo komunistinės vadovybės, j 
“tėvai” Coxai ir kiti tokie su-1 
vedžioja darbininkus 
“sorkėmis.”

__ __  ______  ______ .c, Pridėkime prie to Japonijos i 
šalyje išviso 12 milionų bedar-j imperialistų užgrobimą. Man-! 

Ibių, nepriskaitant jų šeimynų. | džūrijos, Lenkijos, Francijos, | 
! Kentucky mainieriai veda mir-i Amerikos ir kitų šalių besiren- 
. tina kovą už tokias sąlygas, girną užpult Sovietų Sąjungą;

mos dalyvius publika priėmė I 
labai entuziastiškai, taip kad 
sunku būtų paskirstyti, katras 

j patiko daugiau, o katras ma
žiau.

Koncertan atsilankė ir dele
gatas nuo streikuojančių Ken
tucky mainierių. Pasakius 

I jam kelis žodžius apie ligšio- 
| linį Aenaitinių angliakasių pa- 
i vergimą ir apie dabartinį 

savo [ streiką, tapo suaukota $28.30.• j “ *

Antradienis. Sausio 19,1932 •'

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

j Williamsburgo rusų, ukrainų, palaikyt.
: lietuvių ir amerikonų kuopos, niM P.er
| taipgi East New Yorko kuopa mėnesių

kams algos ne sykį, bet kelis, 
neretai iki. 50 procentų. Fa- 

_______ ______ j didėja,

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI ,
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
LAIKRODŽIŲ, AUKSŲ 

IR DEIMANTŲ 
KRAUTUVĖ

Dovanom ar patys sau norėda- j

s 

9

I
’ - - I| mi pirkti 'laikrodžius, daimantus j
| <11 Ml 
į nokite, kad 
į sipirksite.a
I ĮVAIRŪS

j RODŽIAI
I JAUSTOS
j UŽ PRIEINAMĄ 

KAINĄ

bucinį judėjimą kolonijose ir 
aštrėjančias klasių kovas pa-

Daugumoj pramo- 
paskutinius dvyliką 
nukapota darbiniu- čioše kapitalistinėse' šalyse, iš i 

, vienos pusės, ir Sovietų Sąjun-! 
■ gos žygiavimą pirmyn iš' ant-' 

ypač ros pusės,—tai ir bus nors la-į 
l’ aplamas, vaizdas tų i 

nepaprastų sąlygų kapitalisti-( 
nio krizio ir kapitalizmo prie-, 
šingumų, kuriuose šiemet bus į 
apvaikščiojama sukaktuvės Le-1 
niuo, didžiausio pasaulinės re
voliucijos vado.

Visi tad į Lenino minėjimo 
demonstraciją k e t v i rtadienį 
vakare, sausio 21 d., Bronx 
Coliseum svetainėje! Demon
struokime ten už Sovietų ap
gynimą nuo imperialistų, už 
Kentucky streikierių rėmimą, 
už tuojautinį žmonišką bedar- 

i “tik-Ibių šelpimą ir už socialūs ap- 
ruosius amerikonus” komunis-1 draudos įstatymą.

per f ar bi ką iš auksinių 
I pas mane

• ir Jamaica, N.
Buvo pakelta klausimas kas | šistinis teroras

T.D.A. Į prįeš ateivius ir negrus darbi- bai dar

Brooklynas yra pusėtinai di- I liamsburgo ir apielinkės T.D. 
dėlė darbininkų kolonija, ir ■ A. kuopų, ir šiame posėdyj ta
iki šiam laikui Brooklyne | po išrinkta komitetas naujai 
Tarptautinio Darbininkų Apsi-į sekcijai, 
gynimo buvo tik viena sekcija 
su savo centru South Brookly
ne,. tad ir sekcijos atstovų su
sirinkimai turėjo įvykti centro 
apielinkėje. Kaip Williams
burgo, taip šios visos apielin
kės atstovai T.D.A. labai retai 
kada ;atsilankydavo į sekcijos
posėdžius, tad ir žinių negau- į 
davo iš abelno T.D.A. veiki-; link suorganizavimo T“ 
mo; ;del to šioj apielinkėj ir, kuopos Maspethe, N. Y. In- i nįnkus. Pereitą sekmadienį 
Įteikimas T.D.A. kuopų buvo | struktuota sekcijos atstovam i New Yorke‘atsidarė juodžiau- 
silpnokas, o kas dar, tai ir tų • surast draugus, iš kurių gali-[sį.ų spekų suvažiavimas stačiai 
kuopų tvarkymasis “tautiškoj” , ma būtų suorganizuoti ten j prješ komunistinį ir abelnai 
formoj. Kuomet T.D.A. augs-1 kuopą. Nauja sekcija susi- j klasinį darbininkų judėjimą, 
tesni vienetai permatė Wil- tvarkius taipgi stengsis ir ki-iyjGnas į0 suvažiavimo inži-
liamsburgo ir apielinkės kuopų į tose kolonijose šioje apielin- 
atsilikimą, T.D.A. distrikto ko- kėje suorganizuot kuopas.

Kitą kartą gal parašysiu 
suorga-, apie reikalingumą persiorga- 

rn*!nizavimo T.D.A. į grupes, nes 
kol kas persiorganizavimo 

j darbas eina labai lėtai visose 
l kuopose.

mitetas nusprendė, kad šioj 
apielinkėj reikalinga !
nizuot naują sekciją. Todėl 
trečiadienio vakare, sausio 13 
4., “Laisvės” svetainėj per T. 
D.A. distrikto komitetą buvo 
sušaukta posėdis nuo Wil- M. Stakov

nierių, M. Woll, vice-preziden- 
tas Amerikos Darbo Federaci
jos (jis pats ir prezidentas fa
šistinės kapitalistų Piliečių 
Federacijos) paskleidė savo 
kalbą per radio, reikalauda
mas visus ateivius komunistus 

į išdeportuot, kad ir atėmus iš 
| jų pilietystės popieras, o

Iš Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo Metinio

A. Kundrotas Buvo Suturėjęs i džiaj knygas peržiūrėjau ir ra- 
Kliubo Auką, Skirtą 1 dau viską surašyta knygose,

Mainieriams | kas tik kur buvo pirkta ir kiek
Sausio 15 d. buvo Amerikos! už, ką . mokstfa' Kiekv.ienas 

Lietuvių Piliečių Kliubo meti-i VA' "Y“ ™ą ‘r J'S Ve' 
nis susirinkimas ir gana skait- ] fla' knyga% kalp, jam Po
lingai susirinko narių. Iš patįk!ausla' Tlk svarba tame, kad 
pradžios susirinkimo atrodė 1 vlskas knygose butų jrasyta; 

'kokia tai keistenybė. A. Kun-Į 0 as,su komlsl->a perziurejau 
drotas atidarė susirinkimą, A. j 
Deikus perskaitė užrašus ir vis Į 
tiek Kundrotas nekviečia už-; 
imti M. Bieliauską pirmininko i 
Vietą,- nors pereitas pHešmeti- j 
nis' susirinkimas jį išrinkę! ., ,* . .v. ~
šiems metams pirmininku. 'O l._ Skaityta laiškas nuo Opere- 
Ą! ' Kundrotas, i- —Įtes Choro> kad J,e rengla Lle’ 
|;ad jis jau ne pirmininkas, ve-!

IK susifinkimą tbliau. Nariai 
|Uždasi vienas kitam, kas čia 
Ib nauja forma, kad nelegališ- 
'|iš pirmininkas sau veda su- 
ijHnkimą ir nieko nepaiso, 

Kdd yra išrinktas kitas, kuriam 
jis turi vietą užleisti tuojaus 
po, protokolo perskaitymo

i ir viskas ten yra. Tai ko kam 
I daugiau reikia?

Po diskusijų liko priimti se- 
i kretorių raportai, taip kartu ir 
j knygų peržiūrėtojų patvirtini-

it pamiršęs,, vuwv’ '■«' j.vAJtuvos neprigulmybes 16 metų 
; paminėjimą ir kviečia A.L.P.
Kliubą prisidėti prie to paren
gimo. čia jau “socialistas” J. 
Žaltys'su išdidumu duoda įne
šimą, kad kliūbas pasiųstų at
stovus ir prisidėtų prie to pa
rengimo. J. Buivydas pareiš- 
kią, kad Kliūbas susideda 99pu, piuLVAUiu peiuiu. . v. .v . , . . , ...

, Žukauskas padaro pastaba : [ nuosuireių is darbininkų ir kai- 
<<an atrodo, kad Kundrotas | P° jokl®ms- m'n,etl
elgiasi savotiškai. Jo prieder- jlr vau°mA, leru.v?-
mS atiduoti pirmininkui M. j n®P’lk „/YU
Bieliauskui urėdą, o ne pačiam 
tvarkyti ,nes jis jau ne pirmi
ninkas.”

Keletas surinka: “Tegul ve
da Kundrotas šį susirinkimą!” 
Kundrotas, nekreipdamas do« 

ftlės, eina susirinkimo vedėjo 
pareigas toliau. Kyla vėl pro
testai, kad taip negali būti, 
kad naujas išrinktasis pirmu 
pinkas turi užimti tą vietą ir 
vesti susirinkimą. Matyda
mas, pagalios, kad visi uja, tai 
Kundrotas užleido vietą pirm. t, .... - - • v •M. Bieliauskui, bet vis tiek vi-!tų’ susinnklmas 37 P"es 26 • 
są vakarą sėdėjo i 
demonstravo, kaipo “pirminin- i 
kas,” savo didelį “žinoji-j

Per šį susirinkimą prisirašė 
11 naujų narių į Kliubą. Kliu- 
bac dabartiniu laiku .smarkiai 
auga nariais. Taip ir reikia.

Kada A. Buzas smulkmenin- 
gai išduoda raportą apie Kliu- 
bp biznio stovį,, tai J. žaltys 
užpuola Deikų. šalčiui esą 
neaišku, kam Deikus sąskaito
je mini, kiek verti Kliubo du- 
pianai, ir kitas smulkmenas 
draugijos sumaišo sąskaitoje 
su namo inventorium. Atrodo, 
Kad J. šalčiui būtų geriau, kad 
Kliubo daiktai nebūtų sužymė
ti; o kai sužymėti, tai jam ne
tinkama sąskaita. Ir J. Drau
gelis del to pažymėjo: “To
kiems, kaip .šalčiuj, Akucevi- 
čiui ir kitiems, tai kaip 'tu: ne
dirbsi, vis bus negerai. O ka
da reikia kur technišką darbą 
organizacijos dirbti, tai jie ne- 
apsiims. Bet kad kitas dirba 
iy gerai dirba, tai jie susirinki
mą trukdys ir priekabių jieš- 
Jjo8.” | t j f J j ' * ‘

• Karvelis, kaipo knygų per
žiūrėtojas, pridūrė: “Aš aty-

gėda. Jis nurodė, kad mes jo
kių atstovų neturime siusti ir 
nieko bendro su tuo parengi
mu neturėti.

Kilo karštos diskusijos. Vie
ni nurodinėjo, kad Operetės 
Choras laiko Kliūbe susirinki-

■ mus, tai mes turime prisidėti.
• Kiti tvirtino, kad mes esame
Į lietuviai ir turime remti. Tre-1 

. Yi keikė J. Buivydą, kad jis!

daiktų ži- J 
pigiau nu- Į

LAIK-
NAU-

MADOS

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Geriausia Studija Hrooklync. A'etktt Persitikrinti

g

'■ Taipgi taisau visokius laikrod- į 
į žius ir kitus papuošalų daiktus. Į 
| Taigi kreipkitės pas mane, o aš? 
? stengsiuosi pilnai patenkinti. J 
| Williamsburgieciams, kuriems Į 
| pertoli pas mane atvežti pataisy- į 
j mui laikrodžius ar kitus auksiniu.- 
į daiktus, palikite '“Laisvės” ofise, i 
I Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs i 
į atvešiu Į “Laisvę. ’ Jūs užsimo- Į 
I kėsite “J 
s 

g 

I 
g

Laisvėje.”
VIKTORAS JANUŠKA

127-17 Liberty Avė
Tarpe 127 ir 128 gatvių

Richmond Hill, N. Y.
■ llll ■ ' ■ IHi ——fili
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INCMATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM I.. KUlt KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARĄ DIENA^ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Koncertui p i r mini nkavo 
drg. V. Januška. Programą 
atidarė Aido-Lyros Mišrus 
Choras su Internacionalu ir 
trimis kitomis revoliucinėmis 
dainomis, vadovaujant H. Re- 
tikevičiūtei.) > -

Baritonas Višniauskas iš I 
Bayonnės dainavo dviem atve-1 
jais, bent 7 dainas išviso.

Eunice Valatka sykį pati 
viena, o antru syk su savo 
drauge artistiškai pašoko.

L. Kavaliauskaitė dviem at
vejais išdainavo, turbūt, virš 
pustuzinio dainų. Kaip Viš- 
niauską, taip ir ją publika ne
paleido nuo steidžiaus ir ga
na. Tai darbininkų mylimi 
dainos ^artistai. .

Įspūdingas!'buvo Aido-Lyros | 
Choro Merginų Seksteto sūdai-1 

; navimas alkanųjų bedarbių į 
maršo-—jos dainuo’damos vaik-; 
ščiojo su obalsiniais plakatais 
ir nuskurusiai apsirengusios, j 

Aido-Lyros Vyrų Choras 
griausmingai sudrožė tris dar
bininkų kovos dainas.

Aido-Lyros' Choro Teatrališ
ka Grupė suvaidino gyvą vaiz
delį, perstatantį šių dienų iš
naudojimą—uždarbių kapoji
mus, skubinimo sistemą; strei-, 
kus ir streikų laužytojus, pra-1 
dedant vadais Amerikos Dar-; 
bo Federacijos ir baigiant 
dvasiškiais. Galėtų būt Me
no Skyriuje išdėstytas to vaiz
delio “Skubink” turinys.

Stebėtinai gražiai Aido Ly-1 
bis William Schlassberg, 40 ros Merginų Sekstetas sūdai-į1 

navo Raudonosios Armijos 
I Maršą ir keturias kitas revo- 
j liucines dainas. Mergaitės 
i buvo pasipuošusios raudono
mis jekutėmis prie baltų sijo
nų su Kūjo ir Pjautuvo ženk- į 

jlu.’
Vokiečių Vyrų Choras buvo 

išvažiavęs kitur, todėl negalė
jo programoj jdalyvaut. Kon- 

! certas užbaigtas Aido-Lyros 
jį Choro dainomis.

Dainininkams akompanavo 
i H. Retikevičiūtė'.
i Taigi koncerto ’dailiškos spė- 
i kos buvo, taip sakant, saviš- 
i kiai-riaminėš; ir visus progra

Atidaryt Šelpimo 
Stotis

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
ęas, 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.

X
X

pašalpos stotis, kurias

Pereito penktadienio nepap
rastai smarki bedarbių demon
stracija prie City Hali pavei
kė į miesto ponus; ir jie jau 
žada atidaryt 79-nias greito
sios
New York o valdyba buvo už
darius keletas dienų atgal; ke
tina paskirt milioną dolerių 
bedarbių šelpimui. Ęet ką tai 
reiškia milionui bedarbių ir 
dar su šeimynomis?

Dėkitės į Bedarbių Tarybas. 
Mobilizuokitės bendram di
džiajam i šst o j i m u i - d e m o n str a- 
cijai už bedarbių reikalus va
sario 4 d., Union Square. Be
darbiai, 
nių šelpimo 
reikalaukite 
sitenkinkite 
žadėjimais, 
mus užmirš 
į valdžią 
spaudimo.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

Į Nė* 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

156

rinkitės prie miesti- 
i stočių ir tuojaus 

pašalpos. Nepa- 
vien politikierių 
Jie tuos žadėji- 
jeigu nedarysite 

nuolatinio masinio

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Avė.
Tarpe 12 ir 18 gatvių 

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS 

papraatamos dienomi* nuo 
po pietų. Vakarais nuię 6 

’kmndieniais, nuo 11 ryto 
pietų.

ALGANQIHN 4-8294

Valandos, 
ryto iki 1 
8 vai. S 
2 vai. po

Tele f.

ii 
iki iki

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riains. kad perkėliau savo studiją

Bedarbis.

Bedarbis Tėvas Garsi 
naši Parsidavimui

MARION, Ohio.—Bedar

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV
223 2nd Avė. &

Room 15, New
Gydau įvairias

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7097

14th St. 
York 

ligas:

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St,Brooklyn, N.Y.
^-SPINDULIŲ DTAGNOZA 

GAZ.O ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

kad perkėliau savo studiją 
naujon vieton, 

• po numeriu.
512 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta^ 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marioa Si., kampas Broadway 

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

metų amžiaus, tėvas trijų 
I kūdikių, garsinasi parsida
vimui. ų Jis sako: “Visus 

“parsidavęs ruskiams ir nei-Į būdus išbandžiau darbą 
gia Lietuvą.” ‘ J gauti, bet negaunu. O šian-

I Neveizint tų visų argumem j dįen esu pasiryžęs parsi- 
^vų i^luoti bi,le kam’ >?d iš®elb5- 

4 J paminėjimą nesiųsti ir, kaipo J1 save n savo šeimyną nuo
Kliubui, nieko bendro siu tuo i bado.” 
neturėti.

Iškilo klausimas, kad Kliu- 
bas senai buvo nutaręs pasiųs
ti angliakasyklų streikieriams i Choro Koncertą •1 
25 dolerius aukų. • Mainie
rių. ” streikas ’ ‘Pennsylvanijos j 
valstijoj pasibaigė, o p. Kun-1 
drotas jiems aukų dar nepa
siuntė. Jis pasiaiškino, kad 
jis “tyrimą darė” pas Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentą Greeną, ir tas atsakė, 
kad tokiam streikui priešin
gas, ir jam patarė nesiųsti pi
nigų, ir jis nesiuntęs. Tame 
klausime J. Buivydas murodi- 
nėjo, kad Kundrotas pasielgė 
labai bjauriai. Juk jis turėjo 
žinoti, kad atėjo ne iš Darbo 
Federacijos komitetas prašyti 
aukų, bet iš National Miners 
Unijos, kuri vedė tas kovas ne 
tik prieš kasyklų savininkus, 
bet kartu ir prieš Amerikos 
Darbo Federacijos viršininkus.

Baigdamas kalbėti, J. Bui
vydas pasiūlė, jog kadangi da
bar eina mainierių kova Ken
tucky valst., 
pasiųsti ten. 
tuom sutiko.

Telephone, Stagfc 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Greenpoint 9-2320

Apie Aido-Lyros

Kai del programos, tai Aido- 
Lyros Choro koncertas pereitą 
sekmadienį, Labor Lyceum 
svetainėje, buvo vienas, iš .la
biausiai pavykusių. Bet publi
kos buvo permažai; trečdalis 
didžiosios svetainės buvo tuš-. 
čias. Visaip žmonės tatai aiš
kina. Vieni sako, kad pasku
tiniais laikais buvo perdaug 
koncertinių parengimų ir va
karėlių; kiti nurodo į bedar
bę. Bet, tikriau pasakius, tai 
abidvi priežastys buvo kaltos 
u-ž nepakankamą publikos 
skaitlingumą. •

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
JONO ARBA

PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Graborius
„ UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti "M arę j Avenue) Į

BRQ(^KLYNį \ B
..... d.i , i, H i „1

SKAITYKIT, TPLATlNKIT
“LAISVŲ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS

• (11-16)

tai šiuos pinigus 
Visi susirinkę su 
Tik dabąr Kliu-

|aaniQHiaiiiaiiiaiiiaiiiūmaiiiBiiiaiiioiiiaiHBiiiomsmomsiiioiitsiiioiiisiiiaiiiaiiiaiiioiii

J. Buivydas. : N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pačios^Marijonos 

Pąulaųskienės, kuri suvirs 2 mėne
siai paliko mane su 5 mažais vai
kais. Manoma, kad ji išvažiavo su 
italu. Abu vienodo didumo virš 5
pėdų, jinai smulkąus veido, tamsiai | 
geltonais plaukais, mėlynomis akim. : 
Jei kas, žinote kur1 ji randasi, malo- i 
nėkit pranešti, duosiu $10 atlygini
mo.

ANTANAS PAULAUSKAS, 
Box 550, Sag Harbor, L. L, N. Y.

(13-18)

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTRS
Petras NaujokasSavininkas Cli.ARAJ

IOmMh

bo komitetas tegul “netiria” 
tris mėnesius, kol streikas pa
sibaigs, bet tegul pasiunčia 
Kliubo auką kuo greičiausiai.

Nutarta trumpoje ateityje 
turėti specialį Kliubo susirin
kimą vįen apsvarstymui vidu
jinio bįžnio. '

PARDAVIMAI
PARSIDUODA užeiga — Cafe, ge

roj vietoj, geras biznis, apgyventa 
vokiečiais. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. Kreipkitės po 
No. 552 Forest Ave., Ridgewood, 
Brooklyn, N. Y.

į (12-17)
• , n ./-------------------- -----

PARSIDUODA valgyklos vieta. Grei- 
tam pirkikųi parduosiu labai pi

giai. Gera proga, pasinaudokit. 
Krpipkitės no No. 157 Roeblipg St.

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio- 
ję 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

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir'aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus. \

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261




