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KRISLAI
Bijo Darbininku Teismų. 
Reakcionierių Paveikslai. 
Tarnauja Fašizmui.
Bedarbė ir Mūsų Spauda.
‘Vilnies” Popieros Fon

das.
Darbininkų Kalendorius.

Rašo P. Bukvys

Renegatai bijo darbininkų 
teismo. Spiegia Pruseika, spie
gia visa jų klika per savo ' 
“Klampynę”, kad nedaleisti sa
vo šalininkams išgirsti, kokių 
žulikysčių jų vadai yra pridarę 
darbininkiškose draugijose. Pa-' 
sirodo, jog renegatai jaučia, ! 
kad darbininkų teismai tai bus 
skaudi jiems rykštė.

Paskutiniame “Klampynės” 
numeryje sklokininkai daug 
braižo apie Leniną. Bet pa
veikslą įsidėjo kongresmano 
Fish, to aitraus komunistinio 
judėjimo priešo ir ateivių dar
bininkų ėdiko.

Pernai arti šiuo laiku buvo 
susektas sklokos suokalbis už
grobti “Laisvę”. Tuomet But
kus ir jo šalininkai labai purk
štavo, kada Komunistei Parti
jos Centralinis Komitetas su
mezgė juos su Fišės komitetu. 
Gi dabar jie savo gazietą puo
šia Fišės snukiu! O kiek čia se
nai jie toje pačioje “Klampynė
je” glamonėjo Hindenburg’o ir 
Chiang Kai-sheko paveikslus.

Bando. laipsniškai pripratin
ti savo sekėjų akis prie fašis
tų paveikslų, o vėliau, tai, vei
kiausia, pradės piršti jiems ir 
pati fašizmą. Tai bent gudry
bė vėlesniųjų mūsų renegatų: 
prisidengę leninizmu, puikiai 
tarnauja fašizmui.

išrinkti 
Spaudos

A.L.D.L.D. Centras išsiunti
nėjo laiškus visoms savo kuo
poms, ragindamas 
spaudos komitetus, 
komitetų svarbiausia užduotis
bus aprūpinti komunistiniais 
laikraščiais bedarbius ir pagel
bėti tiems darbininkams, kurie 
dirba tik po dalį laiko ir turi 
dideles šeimas. Turime rūpin
tis, kad iš priežasties bedarbės 
nenukentėtų nė vienas mūsų 
spaudos skaitytojas apšvietos 
atžvilgiu. Sunkiai besiverčian- 
tiem darysime ant prenumera
tų nuolaidas, o esantiems dar 
sunkesnėse ekonominėse sąly
gose duosime dienraščius vel
tui.

Dienraštis “Vilnis” skundžia
si sunkia finansine padėtim. 
Rytai turime* stoti jai į pagel- 
bą. Brooklyne jau renkama 
aukos “Vilniai” į popieros fon
dą. Lai tas būna pašaukimu 
visų rytų į pagelbą vakarų dien
raščiui.

Jei aukomis sukeltume nors 
$1,500 į popieros \ fandą, tai 
tas užtikrinti} “Vilniai” egzis- 
tanciją apskritiems metams.

-i-
Šiemet tingiau platinamas 

Darbininkų Kalendorius, negu 
pernai. Dar dūrime jo virš 
tūkstančio kopijų. Būtų skriau
da “Laisvei”, jeigu neišleistu- 
me viso ir būtų taip pat skriau
da darbininkiškai publikai, ku
ri negaus progos pasinaudoti 
tajži svarbia knyga. Tegul li
teratūras platintojai pagalvoja 
apie tai#. ■ ; ’

Sovietų Sąjungos
Pasėliai 1932 Metais

MASKVA. — Pagaį pa
vasarinį planą, šiemet ‘So-r 
vietų Sąjungoje bus apsėta 
12,162,500 akrų žemės dau
giau, negu buvo 1931 m., 
šiemet bus apsėta viso 255,- 
875,000 akrų.

MASINIAI AREŠTAI 
LENKIJOJ

VARŠAVA. — Dobrovo- 
je tapo suareštuota dvlBka 
darbininkų ir kaltinam^įpri- 
klausyme prie nelęgalės 
Lenkijos ĮComunistų Parti
jos.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Sudarė Naujus Kaitinimus, 
Kad Nužudyt Negrą

BIRMINGHAM, Ala.— 
Juodveidis Willis Peter
son kaltinamas buvo nu
žudyme dviejų baltveid- 
žių moterų. Bet jokių 
įrodymų nėra. Prisieku
sių posėdininkų teismas 
nesusitaikė ir valdžios 
planai iširo. Dabar vals
tijos prokuroras sudarė 
naują skundą prieš 
terson. Jį 
“užpuolime 
žiu moterų 
išžaginti.”

Pe- 
dabar kaltina 
ant baltveid- 
su tikslu jas 
Su šituo nau

ju kaltinimu bus bando
ma nekaltą darbininką 
pasiųsti mirtin.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p< r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! *

ŲETUVOJ SMARKIAI AUGA BEDARBE;' 
SMETONA KRUVINASIS TERORO PA

GELBA BANDO UŽSMAUGT KOVAS

Lenkijos Policija
Nušovė 3 Mainierius!”'^“’

I tos.
Tabako fabrikai dirba 3— 

Pilsudskio valdžios teroras įiel}as per savaitę. . 
visur didėja. Štai sausio I Ryšy su i darbo sumazim- 
22 d. miestelyje Rybnik, 
Silezijoj, mainieriai suren
gė demonstraciją prieš pa
skelbtą algų kapojimą 21 
nūoš. Dalyvavo 700 mainie
rių. Juos užpuolė kruvino
ji Pilsudskio policija ir tris 
mainierius ant vietos nužu
dė, o daugybę sužeidė.

Miestelyj Oho j nice be
darbiai surengė demonstra
ciją ties miesto svetaine. 
Jie reikalavo pašalpos. Po
licija padarė brutališką puo
limą, daug darbininkų su
žeidė ir daug suareštavo. ‘

VARŠAVA. — Klasių ko
va verda . visoj Lenkijoj.

Japonijos Karo Laivy
nas Traukia Chinijon
SHANGHAI. — Dar še

ši Japonijos karinio laivy
no laivai pribūna į Chinijos 
vandenis. Jie bus pastaty
ti Shanghajuje ir kituose 
uostuose, idant kietai paim
ti už gerklės visą Chiniją. 
Amerikos ir Anglijos vald
žios reikalauja, kad Japo
nijos karinis laivynas ne
liestų užsienio šalių koloni
jų Chinijoj, bet jos nesi
priešina grobimui ir plėši
mui pačios Chinijos.

WASHINGTON. — Vald- 
žios • spaustuvė sueikvojo 
554,000,000 svarų popieros 
išleidimui kongreso rekor
dų 1931 hietais. Lėšavo $2,- 
500,000.

27,326 Tėvai Reikalauja 
Gelbėti Juos iš Bado

Ekonominis krizis, ( kaip Smetona griebiasi teroro 
kokiomis replėmis, smaugia prieš proletarų išstojimus. 
Lietuvos darbininkų klasę. Kauno^ klerikalų 
Pastaraisiais laikais Lietu
voje pradėjo plėtotis nepa
prastu tempu bedarbė.

Štai net Smetonos vald
žios agentūra “Elta” duoda 
tokį pranešimą:

“Liteks” vietoj 6 dienų 
dirbs 3 dienas per savaitę, 
“Diana” —vietoj 6 dirbs 4 
dienas, “Brolių Šmitų” fab
rikas—vietoj 6 d. dirbs taip 
pat 4 d., “Audimas”—vietoj 
6 d. tik 3 dienas. Tik “Dro
bės” fabrike vietoj dabar 
dirbusių dviejų darbininkų

“Aušra” 
praneša apie naujus suėmi
mus Klaipėdijoje. “A.” sako: 

“Kariuoritenės teismo pro
kuratūra jau baigė tvarky
ti ir persiuntė kariuomenės 
teismui žymaus Klaipėdos ko
munistų veikėjo Saliam. Gold- 
bergo (slaptav. Jakovo Kū- 
gelmano) bylą. Prokura
tūroj šiomis dienomis gau-

BROOKLYN. — Tik 
keturiasdešimts vienoje 
valdžios šelpimo biuro 
stotyje bėgyje kelių die
nų atėjo ir užsiregistra
vo 27,326 šeimynų tėvai. 
Jie sako, kad jie ir jų šei
mynos atsidūrė prieš ba
dą. Išsibaigė jų paskuti
niai pragyvenimo šalti
niai. Neturi maisto, dra
panų, nei iš ko randą už
simokėti. Taip pat jiems 
uždaromas gazas ir elek
tra. Tuojaus jų šeimynos 
atsidurs gatvėje.

ta kitų jo 5 draugų byla, n ■ i i v *
Jų tardymų pravedė Kau- uSKO, kSU 1x301101116116

KOVOKIM PRIEŠ KENTUCKY VALDŽIOS
TERORĄ; REMKIM STREIKUOJANČIUS

MA1NIER1US IR JI) ŠEIMYNAS :.į

imu ir kai kuriais darbinin
kų atleidimais iš darbo, 
darbo inspekcija tiria, kiek 
šios priemonės turi realų 
pagrindė ir ar neskriaud- 
žiami darbininkai.”

O kairiųjų darbininkų 
leidžiamas “Balsas” prane
ša sekamą dalykų stovį 
apie bedarbę Lietuvoje:

“Tautininkai nuolat rė
kia, kad Lietuvoj bedarbių 
nėra. Yra vien tinginiai ir 
valkatos. Bet štai Kauno 
savi valdybė paslapčiomis 
padarė bedarbių surašinėji
mą, ir pasirodė, kad Kaune 
jau yra 1,200 bedarbių! Bet 
tai dar ne visi bedarbiai. 

I Pavyzdžiui, tik tarnautojų 
bedarbių skaitoma apie 3,- 
000 žmonių. Visų bedarbių 
Kaune bus iki 5,000, jei ne, 
daugiau.

“Visoj Lietuvoj bedarbiu 
armija didėja. Nemažai

apyg. teismo svarb. by
lų tardytojas p. Cygleris. 
Suimti ir kaltinami už ko
munistinių atsišaukimų pla
tinimą šie klaipėdiečiai: 
Maša Zelda Gadenaitė, Mi
na Berlavičaitė, Cvija Se- 
gelaitė, Henr. Kuprys ir 
Oskaras Tycas.”

Kitas pranešimas sako, 
kad:

“Kauno karo komendan
tas uždarė tarnautojų pro
fesinę sąjungą, “kairiųjų” 
siuvėjų profesinę sąjungą 
“Adatą” ir maisto tarnau
tojų profesinę sąjungą.”-

no Sutriuškino Sukilimą
MADRID.—Valdžia skel

bia, kad pasiųstoji kariuo- ( 
menė į šiaurinę Ispanijos 
dalį pilnai sulaužė mainie
rių ir šiaip darbininkų su- 
kilimą^ kurie buvo paskel
bę “Sovietų Respubliką”. 
Daug darbininkų nužudy
ta, o šimtai sugrūsta į ka
lėjimą.

Smetona Miškus Grąžina 
Ponams, o ponai Parduoda 
ir Naikina

KAUNAS. — Vien per
nai Smetonos valdžia su
grąžino dvarininkams 4,000 
hektarų miško. Gi dvari-

Komunistų Partijos or-j va” šalis! Tai darbas su- 
ganas “Daily Worker” įdė- žvėrėjusių barbarų, 
jo paveikslą, paimtą iš pa
čios buržuazijos laikraščio 
“The Knoxville News Senti
nel.” Ten parodoma drau
gas Webberis, Nacionalės 
Mainierių Unijos organiza
torius, kurį Kentucky vald
žios razbaininkai išsivežė į 
laukus ir nuplakė. Baisus 
tas paveikslas. Tas jaunas 
darbininkas kovotojas taip 
sumėsinėtas, jog ant nuga
ros matosi baisiausi rykš
čių ruožai.

Tai Amerika! Tai “lais-

. Lietuviai darbininkai, ši
tas barbariškas Kentucky 
bosų žygis prieš Nacionalės 
Mainierių Unijos darbuoto
jus turi vieną tikslą: sulau
žyti mainierių streiką. Drg. 
Webber ir kiti draugai ran
dasi kovos fronte. Jie savo 
gyvastį stato pavojun, idant 
padėti mainieriams laimėti 
kovą.
( Prisidėkime ir mes prie 
tos kovos laimėjimo. Gel- 
bėkime kovingus mainie- 
rius iš bado.

HOOVERIS PASIRAŠĖ BIUŲ DEL PA
AUKOJIMO KAPITALISTAM 2 BIDONŲ

WASHINGTON. — Hoo 
verio mašina dirba <kapita 
listų naudai. Ji jokios aty 
doš nekreipia į dvylikos mi 
lionų bedarbių reikalus. Te 
gul jie badauja. Tegul ba 
du miršta milionai darbi 
ninku kūdikių. į '..

ir Hooveris pasirašė biUų, 
pagal kuri tuojaus sutve
riama $2,000,000,000 korpo
racija, iš kurios bus teikia
ma pagelba “vargšams” ka
pitalistams! Hooveris savo 
pareiškime sako, kad tie 
pinigai bus duodami gelžke-ĮVAIRIOS ŽINIOS

MADRID. — : „
Komunistų Partijos dien-j

št* lt* t “į REIKALAUJA MIRTIES JAUNUOLIAMS
krastis kaltinamas kritika-j
vime buržujų-socialistų > val
džios.

y. Bet štai be didelių cere- lių kompanijoms, fabri 
Ispanijos ynonijų kongresas priėmė kams, bailkams ir 1.1. .

BERLYN. — Miestelyje

MONTGOMERY,-. Ala. — 
Valstijos prokuroras Kni
ght prieš Alabamos Augš-

rodinėjo, kaip buvo bjaurus 
suokalbis nekaltus jaunuo
lius nužudyti. Iškėlė į vir-

hektarų miško. Gi dvari- ... , r? . V čiausį Teismą savo ugninėj ž f k H . Ala.
ninkai, pasak spaudos, sku-i Wolline dvylika, darbininkų prakalboj reikalavo, kad į ‘ ‘

- įstojo i Komunistų Partiją. §cottsborJ0 jaunuoliai’ būtu ^mos Įstatymus pirmasisreikalavo, kad
ba tuos miškus išparduoti 
ir hektarą geriausio miško 
siūlo po 1200—1500 litų, kai 
tuo tarpu miškų departmen- 
to normali kaina nustatyta 
3,000 litų. Dvarininkės Na
ry škinaitės įgaliotiniui jau 

. n

Jie visi priklausė prie so
cialdemokratų taip vadina
mos “kovos organizacijos.”

darbininkų atstatė įvairios j grąžinta 600 ha miško
įmonės. Pasibaigė lauko 
darbai, melioracijos darbai, sta 
tybos darbai. Paliko be darbo 
10,000 statytojų, 4,000 melio
racijos darbininkų. O kiek 
buožės atstatė, tai ir ne
suskaitysi. Šią žiemą Lie
tuvoj bedarbių bus ne tūks
tančiai, o keliasdešimts tūk
stančių, o gal ir arti šimto 
tūkstančių, jei skaityt vi
sus žemės ūkio darbinin
kus.”

Žinoma, darbininkai vi
sur pradeda bruzdėti prieš 
alkį. Už tai kruvinasis

Naujas Valdžios Planas 
Prieš Darbininkus į

STOCKHOLM. — Per 
1931 metus Švedijos Komu
nistų Partija gavo 1,300 
naujų narių ir suorganiza
vo 99 naujas kuopas.

teismas neturėjo teisės teis
ti jaunuolį Williams, kuris 

j tėra 15 metų amžiaus. Jis 
1 tebeskaitomas vaiku ir to
dėl jį turėjo teisti vaikų 
teismas.

Augščįausias teismas dar 
neišnešė savo nuosprendžiu 
delei apeliacijos. Paprastai, 
praeina mėnuo laiko, t kol

SOVIETAI VĖL KELS GENEVOJE KLAU 
SIMĄ VISUOTINO NUSIGINKLAVIMO

BERLYN. — Hindenbur- 
gas ir Brueningas sugalvo
jo naują planą panaikini
mui prezidento rinkimų. 
Jie tariasi su socialdemo
kratais ir fašistais, kad rin
kimus atidėt vieniems me
tams. Mat, rinkimai išpuo
la šią vasarą. Gi per tuos 
metus, esą, visos partijos 
turi prižadėti nesipešti, o 
gelbėti Vokietiją. Reiškia, 
bus gelbėjimas Vokietijos 
buržuazijos' darbo 
lėšomis.

JACKSONVILLE, Fla.— 
Plėšikai įsiveržė į vietinį 
banką, surišo penkis tar
nautojus ir pasiėmę $12,000 
paspruko.

nužudyti elektros kėdėj e. 
Vėl ir vėl jis šaukė, kad,tie! 
jaunuoliai užsitarnauja mir-| 
ties bausmės ir kad pirmas j 
teismas padarė “teisingą” 
nuosprendį. Jis keikė tuos 
protestus, kuriuos siunčia 
darbininkai į teismo kam
barius.

Drg. Brodskis ir ; kiti'
T a r ptautinio Darbininkų• nuosprendis būna paskelb- 
Apsigynimo advokatai nu- tas.

žmonių

United Press žinių agen-į laivynus. Paregėsite, impe- 
turos korespondentas rašo 'rialistai vėl griežtai atmes 

i Sovietų pasiūlymus tuo
jaus eiti prie nusiginklavi
mo.

Tas pats korespondentas 
pripažįsta, kad Sovietų val
džia nenori karų ir yra 
griežtai nusistačiusi už tai
ką. Iš to išplaukia jos po
litika delei sudarymo visos 
eilės nepuolimo sutarčių

iš Maskvos, ■ < 
valdžia siunčia delegatus į! 
Genevos “nusiginklavimo” 
konferenciją, kuri įvyks va
sario pradžioje. Sovietų 
Sąjungos atstovai vėl griež
tai reikalaus tuojaus eiti 
prie nusiginklavimo. , Jie 
reikalaus, kad ne žodžiais, 
bet konkrečiais žygiais nai
kinti armijas ir karinius

TOKYO. — Japonija at
siunčia Amerikon aukso už 
$18,000,000. Tas auksas ga
benamas užmokėjimui už 
Amerikoj perkamą amuni
ciją.

NEW YORK. — KatalL 
kų bažnyčios kardinolas 
Hayes išvažiavo į Bahamą 
Salas ant “good time”. Tas 
parazitas praleis tūkstan
čius dolėrių pasivažinėji
mui, kuomet tūkstančiai pa- 
rapijonų kenčia badą.

Masės Dalyvavo Lenino 
Mirties Paminėjime

Teismas prieš Du 
Šimtu Darbininkų

PRAGA. — Freivildau 
mieste tapo pastatyta prieš 
teismą 200 darbininkų. Tai 
aukos policijos. < Tūlas lai
kas atgal darbininkai laikė 
demoųstraciją, policija už
puolė ir kelis darbininkus 
nušovė. Dabar tuos darbi- darbe nustūmė juos į pačią 
ninkūs pasodins į kalėjimą gyvenimo bedugnę. Kai ku- 
už surengimą tos demons- rie iš jų išgyveno Porto Ri- 
tracijos!

SAN JUAN, Porto Rico.- 
Jungtinių Valstijų karinis 
laivas Kittery išgabena į 
Jungtines Valstijas 400 
elgetų bedarbių. Jie\ yra 
šios šalies piliečiai, bet be- 1 1 <■» i M M • •

Komunistų Partija pra
neša, kad jos rengiami Le
nino mirties paminėjimo 
susirinkimai visur buvo ne
paprastai skaitlingi, šie
met darbininkų nusistaty- 
pias daug revoliucingesnis, 
negu pernai.

New Yorko Bronxo Coli
seum buvo sausakimšas. 
Chicagoj publika netilpo į 
Ashland Auditorium, buvo 
paimta kita svetainė, bet ir 
nuo šios turėjo grįžti šim
tai darbininkų, nes nesutil
po.

M i nneapolyje dviejose 
svetainėse netilpo publika. 
Pittsburghe taip pat buvo 
užsikimšę dvi svetainės.

Tas aiškiai parodo, kad

GUATEMALA CITY. — . 
Kartu su žemės drebėjimu 
pradėjo veikti vulkanai. Per 
dvidešimts mylių aplinkui 
storai, pelenais tapo apklos 
tį laukai, kaimai ir mieste
liai. • ■ n

KAUNAS.' — Klerikalų 
agentė nuėjo į Šapkevičie- 
nės kepyklą paagituoti dar
bininkus balsuoti už krikš
čionių surašą į ligonių ka
sas. Bet darbininkai tą po
niutę paėmė už kalnieriaus 
ir išdrėbė laukan.

• *: •
Del Spalių Revoliucijos Su

kaktuvių Pravedimo *

LIETUVA.;— Kaune būi 
vo sušaukti pasitarimai, bu
vo keli mitingai įmonėse, 
platino atsišaukimus, iškėlė 

Komunistų Partijos įtekmė ran donas vėliavas. Pane- 
masėse smarkiai paaugo vėžieciai išleido saVo atši- 
šiais metais.co j iki 30 metų. šaukimus.

■■NHNNHHHHEI



MM

Puslapi^ Antras Pirmadienis, Sausio 25,1932

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
•> Published by LAISVE, Inc.

Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, (Brooklyn, New York

Baisus Pasityčiojimas iš Bedarbių

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year.............. $6.00 United States, six months...... $3.00
Brooklyn, N. Y„ per year........ 08.00 Brooklyn, N. si* months... .4.00
Boreigh countries, per year.... $8.00 Foreign countries, six months.. $4.00 
Canada and Brazil, per year. ...6.00 Canada and Brazil, six months. $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1379.APŽVALGA

Sprogo Priešę Blofas apie 
Dr. Matulaičio Ištrėmimą

Socialfašistas Grigaitis, 
kuris baigia save sueikvo- 

’ ti bandydamas kasdieną 
bjauriausiai šmeižti Sovie
tų .Sąjungą ir. komunistinį 
judėjimą, “Naujienose”' sau
sio 7 d. ; ant Į pimp pųsįąpio 
dideliu antgalviu paleido 
blofą: “D-ras Matulaitis Iš
trenktas ŠoloVecko salosna.”

Na, ir pasisėmęs melų iš 
Lenkijos fašistų spaudos, 
tasai socialfašistinis gaiva-

- Jas toliau sako:
“Minske suimtas ir’ ištrem- 

* tas į Solovecko salas lietuvis 
komunistas Dr. S. 'Matulaitis.

Daktaras Matulaitis prieš 
.kelis metus emigravo iš Lie
tuvos į SSSR.” *

O kad pagelta to blofo 
išniekinti Sovietų Sąjungą, 
Tai tis sako:

“D-ro Matulaičio liūdna is
torija pfagaliaus turėtų pra- - 
blaivinti protą kai kurių mū
sų įvairių partijų ponų, ku 
rię be. atodairos giria sovieti 
kultūrą ir tvarką ir tuo pa
deda Kominternui.”
“Naujienų”: blofą pakar

toję fašistu “Vienybė”. Ne-, 
atsiliko huaUp ir , Prų'sei- 
ko^putHąus Į | ^ĘU^pynė^.; 
Visi, lietuviški reakcionie
riau‘staugė, rėkė: ^Žiūf-nki- 
te,.jį)r. Matulaitis buvo kQ-> 
mupistas, dirbo, veikė, o da^ 
bar ištremtas į Solovecko 
salą. Tai štai kokia žiauri ta 
Sovietų valdžia.”

Ir> tuo blofu darbininloi 
judėjimo priešai, priešai So
vietų Sąjungos, bandė sude- 
moralizuoti lietuvius darbi
ninkus, pritariančius Sovie
tų Sąjungai ir komunisti
niam judėjimui.

Bet jų tas blofas greitai 
-sprogo. Vakar dienos “Lai
svėje” ant pirmo puslapio 
tilpęs Dr. S. Matulaičio lai
škas, rašytas drg. Mizarai, 
parodo, jog drg. Matulaitis 
kaip buvo Minske, taip ir 
tebėra.

I *

Taigi, tuo blofu socialfa- 
šistąi, fašistai ir pruseikiniai 
sklokininkai skaudžiai užsi
davė sau per nosį. Bet, žino
ma, tas mažai ką reiškia to
kiems niekšams-iki lietuviai 
darbininkai baigs j 'pamiršti 
jų tą-&JaurU olofą^ tai jie iš
galvos kokį nors kitą, dar 
bjauresnį blofą prieš Sovie-;

• tų ' Sąjungą.

Kol Saule Užtek€s,
Rasa Akis Išės

Rymo Katalikų Susivieni
jimo organas “Garsas”, 
kaip ir kiti klerikališki lai
kraščiai, varo kampaniją 
a p g a u dinėjimui lietuvių 
darbininkų.

Net ir pačių katalikų (}ar- 
bininkų vis daugiau ir dau
giau pradedą nebetikėti pre
zidento Hooverio blofams 
ir skymąmš, pradeda ne
kaip žiūrėti į pačią kapita
listinę sistemą/ l$uri neša 
darbininkų klasei dar dides
ni skurdą. Klerikalų spau
da visokiais būdais bando 
sumulkintj darbininkus, kad f

I I

NEW HAVEN, C 
Viena dirbtuvė, priklausanti 
U. S. Plieno Korporacijai, per 
vasarą buvo uždaryta. Prieš 
kalėdas pradėjo po dieną kitą 
dirbti, bet po naujų metų ir 
včl užsidarė neaprubežiuotam 
laikui.

Viena didžiulė dirbtuvė Win
chester RepeAting Arms Co. 
kelios savaitės atgal pasiskel
bė, kad atsidaro po nauja ad
ministracija ir reikalauja daug 
darbininkų. Susirinko tiek 

! daug vargšų siūlyti savo spė-' 
jie tikėta Hooverio blofui! kas _už duonos kąsnį, kad net 
apie šalies “išvedimą iš sun- ■ ?eik.e/° Vsf P°hcip su“ .i t y, m j i an saukti, kol isblaske alkanusikios padėties.” Todėl Gar^i.ve G 
sas” Nb.- 3 sekamai muilina. nos dešimtys" 
savo skaitytojų darbininkų j 
akis: v

“Prezidentas ir 
rodo gerų norų išvesti šalį iš ! 

• susidariusios sunkios padėties. 
Reik tikėti, kad tos pastangos 
duos pageidaujamų vaisių.”
Bet kol tos “pastangos duos 

gerų vaisių,” tai jūs, darbi
ninkai, kurie neturite dar
bo, kurie neturite iš ko gy
venti, neklausykite komu
nistų, nesiorganizuokite, ne
kovokite ; būkite ramūs ir

j ku, jog nėra kito būdo pa-* 
? gerinimui padėties, kaip tik 
ką mes siūlome. Ant galo 

“Nežinau, ar ašConn. — kapitalistų dienrašty  j, kad pridūrė:
Hartfordo majoras ketina nu- gerai, ar klaidingai supran- 
kirsti sau jilga 10 nuošimčių, 
ir kitiems didesniems miesto 
valdininkams tas pats būsią, 
bet tik vieniem metam.

žinoma, jie tą blofą leis po 
visą apielinkę, kad mulkint 
darbininkus. Mat, jei dar ku
rie dirbate ir jeigu jums už
darbį mažina, o darbo užduo- indiškai 
da daugiau padaryt, tai tylė- 
kite, nes ir valdininkai ir kiti 
ponai patys sau algas “maži
na.” Bet jei ;jie taip ir pada
rytų, tąi dvigubai atsiimtų vi
sokiais graftais ir suktybėmis.

j . u Beveik kasdiena, pažvelgęsO darbą gavo vos Re- j kapitaIistų didiapius> rand\ 
- ’ kad tai vienas, tai kitas dar-

žmogus pasidarai pilnas pa- bininkas nusižudė, nepakelda-

.... 1 1 . i i

Atsakymas į Sklokos Iš Donorą, Pa., 
Lietuvių KliuboŠmeižtus
Sausio 10 d. nuvažiavau į 

minėto kliubo susirinkimą už
simokėti duoklių. Priėjus prie 

ka drg. J.. Rušinskas, pra-1 G., kad L.D.S. 1-moj kuopo- J^Štočku“11 parašo

“Naujojoj Klampynėj”
No. 2 šių metų rašo vienas

Minutę.,^ kitą,jtykul Pašo- pisorius, pasivadinęs S. S.

šo balso angliškai (prezi-|je nebuvo skaitytas proto-1 balso* ir sako: 
diumas anglai) ir pasiūlo kolas, nes sekretorius ne- galima užtylėti apie suarešta- 
kalbėti lietuviškai, įvardini pribuvo ir iždininkas ne- vim$ drg. Lekavičiaus spalių 
damas kleboną perversti j pribuvo. O kiėno tie fren- 

Balsą gauna!.tai—sekr. ir iždininkas, ar
Kalba 10-12 minučių. Jis‘ne pisoriaus? Kodėl nesa- 
nurodo, kad šis jų su many- į kyti teisybė? Visada reikia 

pasisakyti tą, ką paty^ da
rote, tai būsite vyrai; jūs 
patys tą padarėte ir dalį 
narių suklaidinote. Štai 
kad ir K. Briedis. Kol dar 
nebuvo sklokoj ir prigulėjo 
prie L.D.S., tai kalbino 
žmones, kad prisirašytų 
prie L.D.S. ir būdamas or
ganizatorium prirašė nau
jų narių. Bet kaip tapo 
sklokininku, pats išsibrau-

mas darbininkams netikęs 
Viena, kad kompanijos nuo
savybę mainieriai
siūlinti pardavimui. Jeigu 
savininkai neranda r* 
daugiau anglių parduoti, tai

negali

progų

'giežos, žiūrint, kaip (tie niek- mas vargo ir bado. Tik kelios kaip mes galime rasti? Ant- 
Kongresas šai tyčiojasi iš alkanų. ‘ -- 1 ......

tėmiju—ant visų gatvekarių iš 
priekio ir užpakalio uždėta iš
kabos su atsišaukimais, kad 
visi piliečiai padėtų surast dar
bo bedarbiams. O ta pati gat
vekarių kompanija metai at
gal išmetė daugiau kaip pusę 
savo .darbininkų, paleisdama 
visus konduktorius ant visų U-. darbių Tarybas ir organizuo- 
nijų po visą Conn, valstiją, tik [tai reikalauti tuojautinės pa- 
palikdama motormanus. žino- šalpos. ................
ma, šie turi atlikti darbą ir už 

laukite “pageidaujamų vai- paleistuosius. To
Kasdieną meta laukan r vis darbiams o ne saužudystė. 

’ daugiau darbininkų, įvesdami 
skubinimo sistemą ir kitokius 

j pabūklus, 
j ja nori pasirodyt “nekalta ir

kompanija ir taip jaudienos atgal vienas jaunas be- pa.
Kartą stoviu centre miesto, darbis, įpuolęs desperacijon, įg darbininkų milionus dol. 

suvarė sau kulką į krūtinę ir - - - - - -
kovoja su mirčia ligonbutyj 
Šiuos žodžius rašant, manau 
jau mirė, žinomą, darbinin
kai daro klaidą, taip elgda
miesi. Bedarbiai kapitalistų 
nenugąsdins žudydamiesi. Vie
toj to, reikia organizuotis į Be-

Tiktai tvirtas organi
zuotas darbininkų kumštis pri- 

negana. vers ponus duoti pašalpą be-

prisiplėšus, o dabar šiuomi 
sumanymu ir paskutinį kvo- 
terį siekia išplėšti! (Dauge
lis neturi nei centą, ne tik 
kvoterio.—Iš publikos įkir
to). Trečia, anglių tik tiek 
galima parduoti, kiek vi
suomenė sunaudoja. Tad 
šiuo būdu, jei ir pavyktų 
kiek daugiau suteikti dar
bo Pine Knot kasyklai, tai 
tiek atimtum *iiš kitos ka-šių”, o kol jų sulauksite 

tai ne vienas gal iš bado ir 
į “dangaus karalystę” nu
važiuosite. Bet ką kunigai |
ii Jb paKalikai paiso. Jie mielasirdinga, iškabas vėžio- . j^gįgko nuo komisijos sužinoti, I vęs tąsysis ir grims dar J 
puikiai parazitiškai gyvena, daina prie gatvekarių : “Gelbė-

A.L.D.L.D. 32 kp. yra nuta- Syklos ar lokalo. ' Anie pa-
rus rengti prakalbas apie be-

Ir štai ta Lompani- darbę trumpoj ateityj, kad su- 
* va nlr o I t o 11’ . . . . ...organizuot bedarbių komitetą

sutę gal ir tą patį darys. 
Tai darbininkai tik tarp sa-

Draugai,- ar

Kunigai sako, kad kitaip ne
gali būti: kapitalistinė sis- 
ema turi gyvuoti, nežiū- 
int, kad ir milionams dar- 
jįnink’ų reikia* skursti, bą
lanti. Nepaisykite žemiš
ko “rojaus”. Kentėkite ant 
iio svieto, nes po mirties 
galėsite “puikiai gyventi.” 
į ’ Ret. ąr silpai jūs,’ kata-| 
įkai» darbininkai, Uisite sa-

: "Gelbė
kit surast darbo bedarbiams.”

Ar reikia bjauresnio ironiš
ko pasityčiojimo iš darbinin
kų ? Patys mėto darbininkus 
laukan ir patys rėkia: “suras- 
kit darbo bedarbiams!”

Aną dieną skaitau vietiniam

kaip greit tos prakalbos 
įvyks, įjet pareiga visų lietuvių 
bedarbių ir dirbančių, pasiro
džius apgarsinimams, juos pla
tinti, kiek tik kur galima, ir 
raginti darbininkus dalyvaut 
tose prakalbose.

J. Šukaitis.

Akių Monijimas Mainieriams
MINERSVILLE, Pa.-Jau nei

/e‘ išnaudoti ’ir mulkinti vi- kvailiausių priemonių nesi- 
>oįdems religinių burtų.gedi griebtis kūnigai ir jų 
įgentams, kapitalistų tar- sumulkinti pasekėjai, idant
namš?

Lietuviai Darbininkai Stoja
I Kompartiją

Drg. A. rašo “Vilnies” 
No. 18:

<4

nors kiek apsaugojus be
griūvantį supuvusį kapita
lizmą. Jie visaip mėgina 
užbovinti skurstančius-alks- 
tančius mainierius, kad tik 
jie neitų ir nesidėtų su ko- 
m u n istais-tikrais kovoto-

I ’ ’ I ' J
prižadų, gerjau, dirbti, apart 
paaimanavimų, vienok jie 
sugrįžę savo pasekėjus ra
mino, ypač lietuvių kun. 
Daumantas. Girdi, šie “kal
nai” dirbs: darbų bus vi
siems gana, tik nešokinėki- 
te-nesidėkite su komunis
tais! Bet jo tas blofas bu
vo lygus prez. Hooverio, 
būk už 60 dienų bus “pros-

mėnesį už rinkimą aukų del 
bedarbių ? Del jo suareštavi
mo pasidarbavo kliubo narys 
V. Ribinskas, kuris ir dabar 
randasi tarp narių.”

V. Ribinskas gauna balsą ir 
pradeda pasakoti apie D. Le
kavičių. Girdi, jis visada grio- 
vė lietuvių judėjimą; dirbo del 
caro nuvertimo, po tam prieši
nosi prieš Smetaną. Jam, mat, 
viskas netinka, tik kelia triuk
šmą tarp lietuvių. Jis mane, 
girdi, užpykdė, tai aš jį °su- 
reštinau.”

Taip pat jisai grūmojo J. 
Stočkui už pavadinimą jo šni- 

jpu. Girdi, aš pažiūrėsiu, ar 
kė ir vėl tuos pačius narius Jūs galėsite mane išmesti iš 
atkalbinėjo, kad neprigulė- į kliubo. “Aš greičiau jus išdė
tu, sakydamas: “Nemokėk, [portuosiu,” pareiškė jis. 
drauge, nes L.D.S. bankru-; Dar keh nanai užtarė 
tys.”

Tie žmonės ir paklausė, tuvių darbininkų ir yra daug 
• t., -y pasidarbavęs.

Gauna balsą Lekavičius. Pa
aiškino, kad Ribinskas šnipiš- 
ką darbą atliko ir kad jis tuo- 
mi jau senai užsiima.

•Bet kliubo valdyba, suside
danti iš fašistuojančių parapi
jonų, nedavė niekam daugiau 
kalbėti. Girdi, Ribinskas Le
kavičių “sureštinęs” ne kliube, 
bet ant “stręeto,” tai nieko ne
galima padalyti. ' Taigi, visą 
dalyką paleido niekais.

Kliubo nariai, tik pagalvo
kite. Mes suorganizavome 
kliubą darbininkų naudai, o 
dabar tūli gaivalai bando par 
naudoti kliubą prįeš darbinin
kus. Darbininkai turėtų žiū
rėti, kad kliubas visada tar
nautų darbinihkams, kad sud
rengtų darbininkiškas ■ prakali- 
bįas, darbininkiškus parengei d 
mus. ; t t w

kavičių ir prirodė, kad jis dir
bo visą savo gyvenimą del lie

nes jis juos prirašė. Ir is- 
sibraukė apvilti ne kieno ki
to, bet sklokos. Sklokinin- 
kai varė tą pragaištingą 
darbą ir manė, kad bus 
jiem iš to nauda. Bet da
bar jau permainė savo vei
kimą. Štai ir pavyzdis. A. 
Matulevičius buvo sustojęs 
mokėti ir man pačiam sakė: 
“Aš jau nemokėsiu.” Bet 
aš, kaipo sekretorius, vis 
pildau konstituciją, pasiun
čiau laišką, paragindamas 
mokėti, kada buvo trečias 
mėnuo nemokėta. Ant1 to 
laiško jis neatsiliepė ir ne
mokėjo. Bet kada jūu bu
vo šeštas mėnuo, atsiunčia' 
man Matulevičius laišką, 
klausdamas, ar dar gali į)a- 
simokėti į L.D.S. Aš prane
šiau, kad yra paskutinis 
mėnuo ir kad dar gali pasi- 
mokėti; jau ‘buvo po susi
rinkimo, tai aš jam para
šiau, kiėk reikia mokėti, ir 
gavęs nuo manęs laišką at
bėgo į stubą ir paliko pini-

k

Chicagoj ALDLD. 19 kp. jais už teises darbininkams 
kvota net 15 narių Partijai, gyventi. Žemiau matysime, 
Teko patirti, kad jau gauta kokius jie kvailus, net juo- 
apie 10 narių-reiškia du treč
daliu. Teisybė, šiai kuopai 
tuo geraį, kad čia yra geras 
skyrius Bedarbių Tarybos. 
Šis skyrius vis geriau veikia 
ir labiau rūpinasi Partijos 
kampanijomis, bet ir kuopai 
reikia duoti daug kredito.”
Jau gavo naujų narių į 

Komunistų Partiją ir kitos 
ALDLD. kuopos, kurios tik
tai stengėsi rūpestingai toj 
srityj pasidarbuoti. Pasi
rodo, kad dabar nesunku 
gauti naujų narių Kompar
tijai, tiV reikia daugiau dar
buotis, reikia raginti klasi
niai sąmoningus darbinin
kus, kad jie taptų Komu
nistų Partijos nariais.

Dabar vėl kunigai su U. 
M. W. A. pardavikiškos ma- 

sumanė 
mainie- 
į skur- 
p radėjo 

sukelt 
Tam ir 

atsispausdino ir

FINLEYVILLE, PA.
Darbininkai Pradeda Atbusti; 
Prie Kompartijos Prisirašė 78 

Mūsų apielinkės tūlos ang- 
liakasykloš dirba po 3 dienas 
į sayaitę. Q kitos visai nedir
ba. J Daug mainierių badauja.

Darbininkai pradeda atbus
ti. . Mūsų mažam miestely tik 
į tris mėnesius prie Komparti
jos prisirašė 78 darbininkai 

• įvairių rautų.
r f f * v ' '

Susiorganizavo m a i n i erių 
moterų pagelbinė organizacija. 
Yra suorganizuota bedarbių 
Uryba. Ji jau yra surengus 
protesto demonstracijų. Taip
gi Nacionalė, Mainierių Unija 
turi dikčiai narių ir vis rašosi 
daugiau. Laiko susirinkimus 
kas savaitę. Renka drapanas 
ir įvairius kitus daiktus del 
Kentucky stręikierių.

D. P. Lekavičius.

Ringus skymus sumano. ginos klapčiukais
Reading Coal kompani- į skymą užbovijimui 

jos čia liko tik viena ang-' rių,„ begrimstančių 
lialaužykla, kitos uždaryta! dą. Jie susitarę 
visiškai. Bet ir ta tiek ma- j v r y t i 
žai tedirba, kad 1931 metais ] iš mainierių $500. 
išdirbo tik 77 dienas. Ki- i tikietus ;
tuose miesteliuose visam 9- anot jų, kitus $500, užtikri- 
tam Distr. 9-10 lauž. dirba na duot kompanija. Už 
gana gerai. Iš tų kelios tuos pinigus partrauksią ek- 
dirba net visas dienas. Vi- i spertus-inžinierius, kurie iš- 
so šios komp, 9-tam Distr.! egzaminuos Pine Knot ang- 
yra dar neuždarytų apie 24. lį ir pripažins, jog yra ge

riausia. Tas bus skelbiama, iVUlwvJ 
per spaudą ir žodžiu. Prie karšta! 
to pasamdysią “sėlsmanus” 
(pardavėjus) suradimui rin
kų ir tt.

Toks mulkinimo darbas 
pradėta jau apie 3 mėn. at-, 
gal. Bet nesisekė, daugelis 
net pajuokė. Vienok jie tą’ 
varo tolyn;

Sausio 7 d. sušaukė susi-

a g itaciją

didesnę pragaištį. Tuo pa
čiu sykiu ten kokius agen
tus ir šaip nutukusius pa
penės!

Per visą salę delnų ploji
mas. Kalbėtojo balsą už- 
glūšino! Po to, dar kelio
lika žodžių pasako ir užbai
gia.

Toks publikos pritarimas 
veidmainių biznį taip nu
bloškė, kad nei vienas iš ku
nigų,' aparb;kup. .Dauman
to, pasirodyt neišdrįso! Be 
abejo, jie čia buvo prisiren
gę darbininkus mulkinti. 
Vienok kun. Daumantas d. 
Rušinsko kalbą, perkalbėjo 
angliškai—nors trumpoj su
traukoj, bet teisingai—nuo 
savęs nepridėjo nieko.

Kalba vienas kitas para-j "y*w * 
pijonų, bet vistiek prieš jui * 
tą sumanymą! Trn dabar pasakykite, kas

Prezidiumui besiraivarit, 11s1sl1bra.l*tl. n;“?
prašo balso drg. K. Armi-1 P-a> sklokmmkai atkalbi- 
nas. Veikiausia jie nežino-^0 "arlus> ° da,?a1,' rel??’ 
jo, kad jis komunistas, kad' :ac daug nauų issibiauke. 
balsą.davė. Kadangi jau- Kail/S«

KLAIDOS ATITAISYMAS
PITTSTON, Pa. —• Klaida 

yra “Laisvoje” 13 d. sausio,

buvo aišku, jog mainieriai i 
tuos jų veidmainysčių pie
nus pasipiktinančiai atme- ____ _____________
ta, tai d. K. A. atsistojęs j kad ačiuojarna A.L.D.L.D. 12- 
prieš publiką norėjo paro-1 tai ir 29-tai kuopoms už gė
dyti, ką darbininkai turi'les- Turi būti A.L.D.L.D. __ 

tai ir 219-tai kuopoms.

WATERBURY, CONN.

Tokiu nelygumu darbo 
čia didelis pasipiktinimas. 
Todėl pereitą vasarą / susi
darė komisija iš kelių kuni
gų bei jų mulkinamų pase
kėjų, kurie lankėsi pas tos 
komp. prez. Melon, maldau
dami, katį šis Pine vKnot 
“kaleris” > geriau djrbtų. 
Tad gauta atsąkymasį jog 
jis negali, todėl, kad šio ka-, 
Jerio anglį mažai perka, rinkimą į lietuvių bažny- 
Bet mainieriąi gana dirbę i tinę salę. 
visur:\jie gerai pažįstą ang- nierių bei kitokių, 
lį ir žino, kadjžio kalerio i virš 300. Buvo apie pustu- 
nei kiek neprastesnė, kaip ■ zinis ir kunigų. Pirmsėdis, 
anų, kur dirba pilnai. O i perskaitęs programą, kvie- 
kompanija tai daro tik to-1 čia kun. Daumantą kalbėti, 
del, kad anuose pigiau at- ‘ Kalba angliškai apie 15 mi- 
sieina išimti, ir per tai turiinučių, lietuviškai trumpiau, 
didesnius pelnus. Lewisine I Iškalba sunki! Giria tą už- 
Unija, kuri operatoriams i manymą, ragina dėtis su- 
parsidavus, jiems leidžia kėlimui tų pinigųv ir priši- 
tai daryti, nors ant sutar- mena apie jų lankymąsi pas 
.ties abieji pasirašę del dar- kompaniją. Girdi, tada ,ne- 
bo padalinimo lygiai (Eqū- žadėjo leisti Pine Knot dau- 
alization). 'giau dirbti, jei nepąrduęs

Nors minėta komisija nuo daugiau angjių, tą pakarto- 
kompanijos negavo jokių jo ir dabar. Tai, girdi, aiš-

Prisirinko mai-
rodos,

Pasirodė Bailiais, Nestojo j
• Diskusijas

Lietuvių darbiniu kiškos 
draugijos surengė 3-čias disku
sijas svarbiais dienos klausi
mais. Pirmos diskusijos įvy- 

jko 3 d. sausio, 1932 m.; antros 
i 10 d. sausio, trečios 17 d. sau
sio. Diskusijose priešingos 
pusės nesimatė. Pasirodo, kad > 
socialistai, sandariečiai ir ka
talikai bijo stoti ir diskusuoti, 
o kalbėt kalba, kad darbinin
kų gyvenimas kasdieną blogė-* 
ja ir kad jisai reikia taisyti. 
Bet kaip jis reikėtų taisyti, 
tai nepasako, ir kad sueiti ir 
bendrai išdiskusuot tuos šių 
dienų gyvenimo blogumus, tai 
neina. Tos diskusijos aiškiai 
parodė, kad socialistai, sanda
riečiai ir krikščionys demok- * 
ratai moka tik niekinti komu- 

. , j .. . . . 'nistus, kad jie toki ir dar kilo
tai,. kad jie nepalyginamai jr būdavo reikalauja /eng- 
pigiau parduoda, negu kom- ti diskusijas, o kada surengė- 
panija,

Kun.

12-
daryti, idant prašalinus 
šiandieninę kritišką padėtį. 
Bet vos kelias minutes iš
kalbėjus jie pajuto, kad bus 
____ 1 Pirmininkas meta 
žvilgsnius tai ant kunigo, 
'tai ant kalbėtojo. Paga- 
liaus pradėjo koja į grindis r, 
vis labiau trempti. Publi- j Kun. Daumantas, nors 
ko j per tai darėsi betvarkė: čia visiems po akių buvo pa
vieni ploja už kalbėtoją, ki- sakęs abiejose kalbose, jog 
ti prieš tuo pačiu sykiu.'jis nežino, ar .gerai ar klai- 
Kadangi salė kunigo, d. K. dingai tą suprantąs, vienok 
A. nusileido. Kad ir tokioj prie pabaigos ir vėl tą sa- 
padėtyj, jis visgi spėjo nu- vo sumanymą gyrė ir ragi- 
šviesti, ką turėjo užsibrė- no pirkti tikietus. Girdi, 
žęs—tuojautinės iš valdžios jiems (suprask komunis- 
pagelbos ir bedarbių ap-tams) niekas negerai! Ta- 
draudos valdžjos ir kapita-, čiaus aš kalbu tik savo žmo- 
listų įškaščiu. Taip pat tuo nėms. iB et kada jis paėmė

Draugiškai
Mariona Gudišauskienė.

kasa-parduoda, bet tik už

ti diskusijas, o kada surengė
me, tai į diskusijas nesirodo.' 
Tas parodo jų baifnę sužinot 
arba supratimą, kad negalės 
atsilaikyti. Na, tai jūs reng- 
kite, o bolševikai stos, nesibi
jos jūsų argumentų.

—o—
Vilijos Choras rengia mar- 

gujnynų bei juokų vakarą, 
Kūris įvyks 31 d. sausio, 103 
Green St., Waterbury. Visi 
lietuviai darbininkiško nusista
tymo žmonės turėtų būt šia
me Vilijos Choro parengime.listų įškaščiu. Taip pat tuo 

klausimu pasiūlė rezoliuci
ją! Jie rezoliuciją paėmė ir 
peržiūrėjo, bet publikai nes
kaitę grąžino atgal.

Jie smerkė tuos, kurie ne
perka iš komp. anglių, taip 
pat ir tuos, kurie patys ka
sa. ir parduoda. Bet kada 
iš pačių parapijonų buvo 
smarkiai atmušti, tai veidą 
permainė, Sako: Aš but-j 
legerftį nesmerkiu, kad jie

x.. . , . _. Kadangi choras visada patar- ,
tlkietų ir ėjo per salę par-Įnauja darbininkiškiems paren- * 

gimams, tai jam reikėtų atsi
mokėti, atsilankant į jo paren
gimą.

davinėti j tai visi urmu su
kilo ir ėjo link durų. Veid
mainių biznis suiro!

Tas parodo, kad jau ir ti
kinti darbininkai pradeda 
protauti ir permatyti, kad 
kunigams ne “dievai ir vel
niai” rūpi, o tik gyvenimas 
ir palaikymas išnaudojimo 
sistemos.

A. Arbačauskas.

Darbininkas.
> . ■■ ... — ’

WILLIAMSON — W. 
Wa.—Prie taisomo gelžke- 
lio buvo palikta bačka pa
rako, kuris ekspiodavo ir 
užmušė du darįįninku. Trys 
sunkiai sužeisti.
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Provokacinis Socialfašistų Geltonlapio
Pasitarnavimas Žvalgybai

džia” kapitalistiniam surė-1 cialfašistai susieina vienon j
dyme mes matėm Anglijoj, įgeimynon su tamsiausiai^bininkų klasės, mažinama 
Vokietijoj ir kitur. Ką vei-; reakcionieriais, intervene!-i 
kia Prūsijos socialfašistų • jos prieš SSRS, ruošėjais ir 
atstovai valdžioj ?

ion pitalistų puolimas ant dar-1 Socialfašistų pro v o k a t o- 
riams nėra vietos darbinin
kų eilėse!

V. K. Varnėnas.
Gruodis, 1931 m.

CAMBRIDGE, MASS.
A.L.D.L.D. 8-tos kuopos susirinki

mas bus trečiadieni, 27 sausio, pas 
S. Vinckevičių, 181 Clark St., 8-tą 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ren
kama kuopos valdyba. Gausit naują 
knygą. Tat nepamirškit ateiti laiku.

Sekr. P. Andreliūnas.
s (20-31)

uždarbis,, ilginama darbo 
diena, trumpinama darbo 
savaitė — socialdemokrati
ja užįdomauta klasių kovos 
švelninimu, jos ardymu ir, 
tarnavimu kapitalistams.

Ji dabar, labiau kaip ki
tados, įtempus visas jėgas 
tarnauja buržuazijai. Ji ar
do darbininkų streikus, sy
kiu su buržuazija ir kapi-

Jie to- policija bei šnipais—tai Vi
liau tarnavimo buržuazijai, siškai natūrali ir logiška 
leidimo ypatingų dekretų kontr-revobucinio jų darbo 
darbininku uždarbio maži- išdava.C / I •
nime, skurdo didinime, ir j 
jų * teisių varžyme neįsten-! • 
gia eiti. Ką veikė Anglijos

Paskutiniu laiku ypatin- “Naujienų” socializmas nei
na toliau buržuazijos tar- 

! navimo, darbininkų klasės 
Jėgų silpninimo ir žvalgy- 

nuo 'juT AmerikošVocIai-1 !’os Pr0™kacijų platinimo, 
fašistų geltonlapis ‘‘Naujie- Į Kompartija niekuomet ne- 
•nos.” 'Doram darbininkui fslsakcj lr, nuo i Makdonaldu priešakyj? Gali
tiesiog šlykštu tas geltoniu- i i/U‘Xšimo! bent per nag0 Juodym?
pis į rankas paimti; Perpn- i darbinfnku klasės del ka -J prisidėjo prie darbininkų 
dytas įvairiais šmeižtais i ‘c P. j klesos gerovės pakėlimo, gal
kaip pnes SbRS, taip n, . . r -ji kiek suvaržė kapitalistu
pnes komunistus. Socialia-, nxiblv;(JV;mn apetitus darbininkų įsnau-
sistai n jų Naujienos jau irlcnnlinis nroletorb-! dojime’ gal PnsldeJ° Pne 
nesitenkina streikų ardy- ‘ c j kolonijų išsiliuosavimo irmu ir šmeižtų prieš kom-!t?ls rnosiasl nrip S1U 1 -- - - -
partiją ir SSRS platinimu, | 
—jie griebiasi šlykščių pasi-1 
tarnavimų policijai ir x"’ ‘ 
pams įvairių į 
pagelba, kad tuom prisku- 1

gai sustiprėjo socialfašistų1 
puolimas, šmeižimas ir pro-, 
vokavimas komunistų visa-l 
me pasaulyje. Neatsilieka!

MONTELLO, MASS.
Daugeliui darbininkų dar 

I ir šiandie nesuprantama ši 
. UTA . „ 2.. „ . !socialdemokratijos rolė da-
1 “Darbo Partijos” valdžia su i b ti • nflvqn/in trnniinn Movusia., r<oi iDaiumo pūvančio, tiumjan-

I mo ir proletariato diktatu- j 
ros užkariavimo. Revobu- 

i cinis pasaulinis proletaria- 
i tas ruošiasi prie šių spren- j 
: džiamų mūšių..
• kas, kad šiandie dar nėra! .... . ,. , .
:visu tu naerindiniu salvių. zlja H' !mPei'iallstai ne_tam 

?au- 
. rinei revoliucijai š. Ameri-! aus’. ^Donaldus, ir pan.

. Ir todėl Kompartija L socialistus,” kad jie rupm- 
!š. Amerikoj šiandie dar ne-ll-1S1 rūkalais, o

J tam, kad apgaudinėtų dar
bininkus. Kasdieninės laik
raščių telegramos apie da
bartinius Vokietijos val
džios dekretus puikiausiai 
rodo kam tarnauja tas so
cialfašistų mokslas ir kieno 
naudai jis eina.

“Naujienoms” nerūpi dar
bininkų klasės reikalai — 
joms rūpi trūnijančio kapi
talizmo gelbėjimas. Joms 
nerūpi darbininkų klasės 
kova—jos visas jėgas įtem
pę tos kovos kliudymui ir 
ardymui. Socialfašistai 
prieš revoliucinę darbinin
kų klasės kovą, prieš darbi
ninkų klasės mobilizavimą 
del kapitalizmo nuvertimo, 
—jie visomis išgalėmis ko
voja prieš tą revoliucinį ju
dėjimą, prieš tos kovos 
avangardą kompartiją. Ir 
jeigu šiame bendro buržua
zijos fronto puolime prieš 
revolicinį proletariatą so-

Kitas daly- i '-evoliucinio judėjimo stip- 
; -L rinimo' Ne! Nes burzua-

ini ir <ni ‘*->4 pagrindinių sąlygų, i / y , ;,v.£ „v. o.mlvoLeii^ kal'i('s reikalingos prL15a->k leldzla valdzlon Br 

paguiua, nuu luuiil puonu- j . 
binti Amerikos Komunistų ! jj°b 
Partijos uždarymą, komu- 
nistu areštus, sustiprint g^1 saukti prie ginkluoto 
buržuazijos puolimą prieš ' . ■ v. .. .7 ..
visą kovojantį revoliucinį šariatas siandie^gah tik 
proletariatą.

Amerikos “žydėjimo” lai-1 
kai baigės, ten šėlsta eko
nominis krizis, milionai be-: 
darbiu. Socialfašistų side- i 
pijama “klasių taika” byra 
į šipulius. Darbininkų ma-; 
siu skurdas didėja, klasių 
.prieštaravimai gilėja, kla
sių kova diena iš dienos aš
trėja ir vis r 
save jaust. Štai kodėl da
bar aštrėja represijos prieš 
vadovaujančią tai kylančiai 
revoliucinei darbininkų kla
sės kovai—kompartiją, štai 
kodėl įvairūs buržuazijos 
talkininkai, tame skaičiuj ir 
socialfašistai, ir jų “Nau
jienos” taip įtemptai kovo
ja pačiomis šlykščiausiomis 
priemonėmis prieš komu
nistus.

Paskutiniu laiku vieną iš 
ryškiausių ir šlykščiausių 
tokių faktų turėjome fakte 
Amerikos kompartijos var
du žavlgybos išleistų lape-i 
lių, šaukiančių prie ginkluo-! 
to sukilimo. “Naujienos” ■ 
gavę dar šiltus tuos lape- i 
bus, veikiausiai tiesiog iš j 
žvalgybos (špikų) rankų, 
pradėjo visokiais budais 
pro vokuo t kompartiją'.

• “Naujienos” 8 gruodžio jau 
♦trečiu kart pakartodamos 
tas provokacijas, jau po 
Amerikos Kompartijos pa
reiškimo, iškeliančio provo
kacinį lapelių turinį, rašo: 
“Tai yra užsigynimas ir 
daugiau nieko. Reikėjo pa
rodyt, kad tų lapelių turi
nys visiškai nesurinka su 
Komunistų Partijos nusi
statymu. Bet kuomet skai
tai lapelių tekstą, tai randi, 
kad jisai beveik perdėm su-1 BINGHAMTON, N. Y. 
sideda iš tų žodžių ir saki-; --------
nių, kuriuos nuolatos var- Suorganizuotas Tarpt. Darbi- 
toja savo spaudoje ir savo ! ninku Jaunuolių Choras 
prakalbose komunistai.” J Sausio 17 d. Lietuvių sve- 

' Jau suspėjo tuos lapelius painėje 1 _
ne tik “Naujienos” įvertin- JDarbiriinkų Jaunuolių Choras, 
ti—juos panašiai įvertino ir I j5Fa™^vimą jaunuolių pra- 
burzuazme spauda, veikiau-; į§rinkusi komisiją tam darbui

sukilimo, revoliucinis prole-

ruoštis prie jo. Bet buržu- 
• azija su pagelba socialfašis
tų stengiasi užbėgti už akių! 
Kompartijai, išprovokuoti 
ją, kad tokiu budu patei- 

isint kruvinas represijas 
.prieš ją ir visą revoliucinį 
t proletariatą. Socialdemo
kratija ir čia, kaip nereik 

! geriau, moka parodyt bur- 
v, . , , zuaziiai savo patarnavimą,

d • i j,-, i 1 Socialfasistai mokina, kad
darbininkai valdžia gali 
įgyti nesunaikinus buržua
zinės valstybės aparato, ne
sutriuškinus ginkluoto su
kilimo pagalba savo klasi
nių priešų galybės, nenu
ginklavus policijos ir kitų 
kapitalistinės valstybės gy
nimo ir saugojimo organų... 
per buržuazinius parlamen
tus. Kaip išrodo toji social- 
fašistu “darbininkiška” val-
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čio kapitalizmo laikotarpy
je. Daugelis darbininkų dar 
ir šiandie mano, kad social-
demokratija vis tik gali ko- talistais planuoja kapitabs-
voti už darbininkų reikalus, 
kad jai rūpi darbininkų kla- tinės sistemos gelbėjimą
sės reikalai, tik, esą, social- P«keliant visus krizių sun- 
demokratijos kova už dar- kuinus ant darbininkų pe- 
bininkų reikalus nėra tokia i čių. Šitam kapitalizmo gy- 
aštri, kokios reikalauja ko-! dymo darbe socialdemokra- 
munistai, bet vistik yradar-jtija ypatingai dega neapy- 
bininkiška, tik, esą, nerei- į kanta prieš SSRS ir komu-
kalauja tiek daug aukų, ji 
eina taikiu budu. Bet iš tie
sų socialdemokratija jau se
nai nustojo būti darbininkų 
partija, ji senai pardavė I 
darbininkų interesus. Jau 
laike 1914-18 m. imperialis
tinio karo socialdemokrati
ja iš II Internacionalo atsi
sakė nuo darbininkų klasės 
interesų ir perėjo į kariau
jančios buržuazijos ir impe
rialistų pusę. Ji atmetė 
Markso obalsį: “Visų šalių 
proletarai, vienykitės” ir 
ir aktingai stojo rėmime 
savo kariaujančios buržua
zijos. Ypatingai šitas so-į 
cialdemokratijos tarnavi- j 
mas buržuazijai ir imperia
listams pasireiškė laike ir 
po Spalių revoliucijos, kuo
met Rusijoj proletariatas 
paėmė valdžią į savo ran
kas. O dabar, kuomet visas 
kapitalistinis pasaulis dusi
namas ekonominio krizio, 
kuomet desėtkai milionų be
darbių išmesta gatvėn, kuo
met siaučia negirdėtas ka-

SHENANDOAH, PA. 
-Vietos ir Apielinkes Liet, 
i Darbininkams

Lyros Choras rengia gražų kon
certų ketvirtadienį, 4 vasario (Feb-

Sausio 10 d., 1932 m., L.D
S.A. 22 kp. surengė “Tea Par
ty, taikydamosi daugiausiai j ruary), Mainierių svetainėj,'kampas 
jaunimui. Prie to buvo ir.j Main ir Oak Sts. Pradžia 8-tą vai.
koncertas Vaiku Žiburėlio 1 vak^re-. B?s šauni programa. ĮŽan- -koncertas. vaikų z iu e ggc ypataE Kviečiame
choras sudainavo kelias dai- ....
nas. Frank Jacobs ir Peter 
Gavin griežė “banjo” solo. 
Buvo iššaukti po kelis-sykius.
Tas publikai labai patiko. Pia
no solo Libia Zabarauskaitė 
atsižymėjo puikiai. Lillia Mos-

vietos ir apielinkes lietuvius darbi- * 
ninkus rengtis dalyvauti tame paren- • 
gimė.

Komitetas.
. (20-21)

SO. BOSTON, MASS. • - Z
A.L.D.L.D. 2-ros kuopos susirinki-

—j . ---------------  i masinas bus • trečiadieni, 27 sausio,
teikaitė pasakė tinkamas eiles. Į Kliubo svetainėj, 376 W. Broadway; 
Buvo: ir daugiau dalyvį ku-

daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

. ■ ; {Sekretorius.
(19-20)

siai panašiai “įvertins” ir 
renegatai Pruseikos, But- 
kai, Strazdai ir panašūs 
“Naujienų” talkininkai.

“Naujienos” sako, 
Kompartijos 
“neįtikinantis”, 
neatsirubežiuoj a m a 
ginkluoto slikilimo idėjos. 
Štai kas “Naujienoms” rū
pi! “Naujienos” sako: atsi- 
sakykit nuo revoliucinės 
klasių kovos, atsisakykit 
nuo kapitalizmo nuvertimo 
—tuomet mes jums patikė
sim.

Su “Naujienomis” vesti 
,polemika nėra reikalo.

kad 
pareiškimas 

nes jame 
n u o

rių nenugirdau vardus, prašau 
atleisti.

Po tam kalbėjo Sylvia 
Sheaves iš Bostono- Pasakė 
tinkamą prakalbą jaunimui. 
Publikos buvo pusėtinai. Au
kų surinkta $11.11. Pirminin
ku buvo F. Strupinis.

Parengimo gaspadinės buvo 
E. Beniulienė, O. Turanienė,M. 
Gutauskienė ir kitos. Geisti
na tokių parengimų daugiau. 
Šitaip galima būtų pritraukti 
daugiau jaunimo.

Montello Komunistas.

nistus. Socialfašistai nega- j 
Ii ramiai žiūrėti į sėkmingą' 
SSRS socialistinę statybą, 
kur jau sumūryta stiprūs 
socializmo pamatai. Socia
listinė SSRS statyba žings
nis po žingsnio užkariauja 
vis naujus ir naujus laimė
jimus. SSRS nėra ne tik 
kad bedarbės, krizių,—ten 
darbininkų stoka, ten kelia
mas darbininkų uždarbis, 
ten kyla pramonė, persibu- 
davojo ant socialistinių pa
grindų žemės ūkis.-.. So
cialfašistai, kaip aktingas 
kapitalistinio surėdymo 
ramstis, mato šiuos SSRS 
laimėjimus ir todėl visiškai 
nepripuolamai jie taip 
šmeižia ir purvina SSRS, 
nepripuolamai Rusijos men
ševikai, Vokietijos socialfa
šistai ir visas II Internacio-

4 ’ ’ -J

nalas susijungę su “Prom- 
parrijomis” stojo ir stovi 
imperialistų intervencijos 
pusėj prieš SSRS ir viso
kiais budais ruošia tai in
tervencijai dirvą. Socialfa
šistai negali ramiai žiūrėt, 
į kylantį revoliucinį judėji-l 
mą ir besiartinantį kapita
lizmo . žlugimą, kurį turi 
įvykint sukilęs revoliucinis • 
proletariatas sykiu su skur
stančių darbo valstiečių 
masėmis po kompartijos 
vadovavimu.

Socialfašistų s u v i 1 i o tų 
darbininkų pareiga pa
smerkt šituos kontr-rėvo- 

I bucinius socialfašistų dar- 
i bus ir provokacijas, atsaky- 
1 darni masiniu išėjimu iš jų 
I partijos ir organizacijų ir 
prisidėjimu prie tikrai re
voliucinės kovos, kurią ve
da ir kuriai vadovauja Ko
munistų Internacionalas. 
Nei vienas doras darbinin
kas negali ramiai žiūrėti į 

[šias policijos agentų ir jos 
i talkininkų — socialfašistų

kad būtinai stotų į šį chorą, provokacijas, kurių prieša- 
Sausio 16 d. įvyko pasilinks- kyj Amerikos lietuvių tar- 

minimo vakaras, kurį surengė pe atsistojo “Naujienos.” i 
Kompartijos skyrius. Kadan- 1 j j

gi buvo gana skaitlingas bū- [ 
rys simpatizatorių, tai turbūt, i .pHTTPTTTF 
kad ir pelno liks keli doleriai ||ę 
del partijos darbų. Draugai 
simpatizatoriai leido linksmai

MENININKU ŽURNALAS
Lapkričio Laidos 

NEW MASSES Jau Gatavas
Tai specialis leidinys apie

Sovietų Sąjungą
Daug straipsnių yra žymių 

rašytojų, kaip tai:
■ Joshua Kunitz, Louis Lozow-

PRANEŠIMAI Iš KITUR ickDLeo.n Rosen>

WINDSORO IR DETROITO 
LIETUVIAMS

Pranešame, kad A.L.D.L.D. 21-ma 
kuopa, Windsor, Canada, rengia šau
nų vakarą šeštadienį, 30 sausio, Uk
rainą Darbininkų svetainėj, 967 Dro- 
nillard Rd. Pradžia 7 vai. vaka
re. Bus sulošta dviejų aktų drama 
“Tarnaite.” Vėliau bus šokiai prie 
geros muzikos. Kviečiame vietinius 
ir detroitiečius atsilankyti, o mes už
tikriname smagų pasitenkinimą. 
Įžanga vyrams 25c, moterims 15c.

Burck, Gellert, Gropper, 
Bard ir kitų

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

Jo kaina 15c kopija
Prenumerata Metams $1.50

NEW MASSES
63 W. 15th Street 

New York City
Rengėjai. Į

(20-21) I
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NAUJO KARO GAISRAS
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PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS 
KAINA 20 CENTŲ
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Tūkstančiui Ypatų Vištienos Vakarienė
Dirbantiems už $1.00, Bedar biam už 50 Centų

Dienraščio “Laisvės” Bendrovės'metinis suvažiavimas

Įvyks Nedėlioj, 14 d.-Vasario-Feb, 1932
PUIKIAI ĮTAISYTOJE GRAND ASSEMBLY

318 Grand St., kampas Havemeyer St., Brooklyn, N. Y

Po suvažiavimo, toje pačioje svetainėje bus gera vakarienė už labai žemą įžan
gą : dirbantiems doleris, o bedarbiams tik pusė dolerio. Taip pat bus ir graži pro
grama, iš dainų, visokių muzikalių kavaikų ir prakalbų. Kadangi svečių suvažia
vime bus iš kitų miestų, tai turėsime svečių dainininkų ir kalbėtojų.

Iš anksto įsigykite bilietus
Šokiai prasidės 7-tą valandą vakare irtęsis iki 12 vai. nakčiai. Grieš Retikevi- 

čiaus orkestrą. Vien tik ant šokių įžanga 50 centų ypatai.
:Tm?inF>irIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBmBHIBIIIBIIIBIIIBIHBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIHBIIIBI MIIDIIieiĮIBIIIBIItPIIIBIIIBĮnBniBIHOlllBIIIBIIIBmBi

L.D.S.A. 23 kuopa jiems suren
gė. Del įvairumo buvo at
nešta ir “grab bag” “dovanų 
maišas.” Už 10c. kiekvie

nas iš svečių gavo dovaną. Vė- 
tapo suorganizuotas liau buvo išleista laimėjimui
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graži išsiuvinėta staltiesė, ku
rią laimėjo d. E. Žemaitienė.

Darbininkų Jaunuolių Cho-i laiką prie šokių, kurie buvo1 
ras suorganizuotas pastango- j paįvairinti šį sykį, kaipp “Leap i 
mis L.D.S.A. 23 kuopos keliui year” šokiai. Taipgi didžiu- > , . , . , . . 1 „„ „ ‘2. ______  _ _ „U U__■>atlikti

Choras tapo suorganizuo
tas iš 18 narių, didžiuma lie
tuviai ir Ukrainai jaunuoliai. 
Vėliau, laike pasilinksminimo 
įsirašė apie 10 narių. .
ra pradžia. Choras, išrinko 
savo valdybą iš sekančių as
menų : pirm. J. žemaitis, vice- 
pirm. J. Kaminskas, sekr. J. 
Sasterniutė, fin. rašt. S. Ta
boka (ukrainietė), ižd. A. Mai 
nionis, choro mokytoja H. Žu
kaitė.

Pirmos pamokos įvyks ne
dėlioję sausio 24 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių Kliu- 
belyje. Kliubiečiai suteikė 
vietą už dyką. Po susirinkimo 
nauji choristai praleido link-, 
smai laiką prie šokių, kuriuos Į kalbinti savo sūnus ir dukteris, i

Tai ge- į ijus

draugių, bet dabar yra visų 
darbininkų ir draugijų priecĮer 
mė dėti pastangos, kad tą cho
rą palaikius, kad tuos jaunuo- 

i ”„j užinteresavus. O tokis 
choras yra labai pageidauja-- 
mas šioje apielinkėje, kuris 
galėtų pasitarnauti užpildyme 
programos tarptautiškuose pa
rengimuose ir. taipgi lietuviš
kuose arba kitatautiškuose 
darbininkiškuose parengimuos. 
Nors jaunu’oliai parodė ener
giją ir pasižadėjimą šį chorą 
palaikyti, bet jiems parama 
bus reikalinga iš kitų draugi
jų ir suaugusių susipratusių 
darbininkų. Taipgi kiekvienų 

i darbininkų tėvų yra priedermė t K ’

ma užsiiteresavo su ‘gpb bag’ j 
žiūrėdami, kuris kokią dova- [ 
na galės gauti. '

Visiems Kompartijos rėmė- ' 
jams tariame ačiū už atsilan
kymą į šį parengimą ir pa-' 
rėmimą finansiniai, kadangi ! 
Kompartijai finansai yrą rei
kalingi.

Svarbios Prakalbos
Vasario 3 d. įvyks prakal

bės su krutančiais paveikslais. 
Paveikslai bus rodomi iš So
vietų Sąjungos darbininkų gy
venimo. Kalbės d. Baliam, ku
ris- nesenai sugrįžo iš Sovietų

B. Zmitraitė.
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Pereito karo metu, rusa; kareiviai nuodingų gazų sferoje.

Kaina 20 centų. A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 centų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapį. Padalinta į 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eitą karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karan prieš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbė ir ar bus jai galas. Prie ko 
veda Mandžūrijos įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Prūseika priešakyje. Žodžiu, brošiūraitė da
bartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.J). 
L.D. Centro Komitetui.

D. M. ŠOLOMSKAS 
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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Darban, Išbaigi Platint 
Darbininku Kalendorių

Kur tik pasiūloma, visur darbininkai noriai perka tą svarbu moksliniu straips
niu ir istorinių informacijų šaltinį. Aišku, jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūsų dienra štiš išleido taip svarbią knygą

VIS DAR YRA VIRŠ 1,000 KOPIJŲ IŠPLATINIMUI
Pernai Trūko Dąrbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS
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Puslapis Ketvirtas ■.

.50

.50

.50*

.20

.50

75

.5 '

.25

5

5

.2

.2

r

i

5*

•j

.15
.2
.2

i 
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DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAI

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:

Dabar
2.00

2.50

2.00

.25

1.00
.75 .25

1.50

.501.50
ŽLUGIMAS 1.^5

.501.25

.10.20
1.001.50

.15
.20 .10

1.00

.15.502.00

1.50

1.50

3.00 -

.10

2.25

1.00

os.
.75.1.75

F?

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N.46 TEN EYCK ST
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1.00
.35

suteikia pa- 
Pusl. 336.

1.00
.50

.50

.35

.50

.35

.50

.35

1.00
'.10
.10

R
H

1.50
1.00

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

.35

.10

\2
$10.-

KAINA
Dabar

Pirmadienis, Sausio 25,1932

SUBMARINAI A. S. Novikov-Priboj
Vertė D. M. šolomskas i
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(Tąsa)
—Judošiai! Ką jūs padarėte su mani

mi? Jūs pragaišinote mano dūšią!—šaukė 
nesavu balsu jūreivis, kurį vedė linkui lai
vo keturi jo draugai.

Jis kramtė iki kraujo savo lūpas, vartė 
akis, rankos jo surištos.

—Krikščionys,—tęsė jis savo riksmą.— 
Aš... aš žmogžudys... Aš nužudžiau sa
vo brolius... aš bjauresnis už Kainą.

Visi žiūrėjo į jį, ir norėjo sužinoti, ka
me dalykas.

—Viešpatie, kas jam pasidarė?—karto
jo kpkia tai moteris.

—Skirstykitės, skirstykitės! Ko susi- 
grūdote? Argi nematote, kad pamišėlį ve
da?—piktai kalbėjo žandaras.

Jūreiviai nuvedė savo draugą ant laivo, 
paguldė ant denio ir surišo jam kojas. Jis ’ Raudonojo laivyno jūrininkų, išaugusių 
daužėsi galva į denį, kramtė sau lūpas, 
šaukė ir verkė... O jo draugai stovėjo ir 
su didžiusiu nusiminimu žiūrėjo.

—Kur jūs jį vežate?—klausė priėjęs lai
vyno oficierius.

—Į ligonbutį, jūsų vyriausybe,—atsakė 
jūreivis.

—Kas jam pasidarė?
—Iš proto išėjo, tai jau antras šiandie

ną. 7* * ..........
dęs, į nieką nežiūrėjo.

—Kodėl, kame dalykas?
—Jau, veikiausia, taip turi būti, visa ka

reivių kuopa nepanaši į žmones. Nevalgo. 
Pajuodo. Nieko jie nekalba, tartum lie
žuvių neteko, o žiūri tiktai iš paniūrų ir 
baisiai.

—Bet tu sakyk tvarkiau, kas jiems atsi
tiko ?—pyko oficierius.

—Taigi aš ir sakau jums, jūsų vyriausy
bė. Dvi savaitės atgal jie sušaudė sukilu
sius jūreivius ir tas į juos baisiai paveikė.

Oficierius pašoko ir apsisukęs nuėjo ša
lin.* Proto netekęs jūrininkas vartėsi ir 
šaukė:

—Už ką aš juos šaudžiau, už ką? Kam 
žudžiau? O paskui durtuvu. Jis atsisto
jo ir sako: “Aš gyvas, aš dar gyvas,” o aš ninkus daugelis oficierių žiūrėjo, kaip į 
jį durtuvu tiesiog į pilvą. Rotos koman- i kokią paniekintą rasę, su kuriais galima 
dierius man įsakė... Aš žmogžudys!

—Štai, draugai, ką reiškia šaudyti, — 
kalbėjo vienas iš jūreivių.

—Prikąsk dabar savo liežuvį, žinai, kas 
už tokias kalbas,—jam pastebėjo kitas.

♦ 4 *

r ma numanyti, kad dabar ir kapitalistinėse 
šalyse, kurios nuolatos seka mūsų spėkų 
augimą, apsiginklavimas ne prastesnis. 
Bet tokių santikių tarpe jūreivių ir ko- 
mandierių, kokie yra pas mus, nėra niekur 
kitur. Pas mus yra jūrininkų ir koman- 
dierių tarpe santikiai tokie, kad be jokio 
veidų daužymo, be nusižeminimo ir panie
kinimo komandieriai pajėgia perduoti 
augštą kvalifikaciją, neribotą žinojimą ir 
sugabumą jūrininkams.

Pas mus nėra daugiau eilinių jūrininkų j 
nuolankavimo prieš jų komandierius. 
Kiekvienas žino, deį ko jis tarnauja ir ko
kius politinius reikalus atstovauja Raudo
nasis laivynas.

Prisižiūrėdamas prie dabartinio gyveni
mo ant karo laivų, aš su kartumu prisime
nu tuos laikus, kada tarnavau caro laivy-i 

| ne. Taip gaila, kad daugelis dabartinių1 
i « v v <-> 3
proletarinės revoliucijos gadynėje, nežino ; 
caristinio laivyno sąlygų.

Štai keletas pavyzdžių iš caro laivyno. 
Laike vienos šventės, iš eilės ketvirtadalis 
jūreivių rengėsi apleisti krūizerį “Minin” 
ir eiti į miestą. Jūreiviai susirikiavo ant 
laivo denio. Vyresnysis Oficierius, žiūrė-■ 
damas į surašą jų vardų, iššaukė juos nu-! 
meriais. Staiga jis pribėgo prie vieno jū- 

. reivio, kuris jau rengėsi apleisti laivą, ir' 
Pirmesnysis vaikščiojo, galvą nulei- surjR0.

—Palauk! Tu kalėjime buvai?
—Ne, jūsų “blagorodije.”
—Tai kodėl tavo snukis panašus į kali

nio?
—Negaliu žinoti, jūsų “blagorodije.” 
—Meluoji! Neisi nuo laivo, būsi čion! 
Sekama eilė apleisti laivą šiam jūreiviui!

bus tiktai už mėnesio laiko, nes ant krašto: 
išleisdavo tiktai šventadieniais ir ne dau
giau, kaip vieną ketvirtadalį jūreivių.

Savo laiku antroji Baltijos jūrų eskadra 
išplaukė iš Baltiko į tolimus rytus kariau
ti prieš japonus. Net tokiu laiku, kada 
ant kiekvieno laivo ir nuo kiekvieno jūri
ninko buvo reikalingas kiekvienas energi
jos lašas pasisekimui žygio, nebuvo jūri
ninkų ir komandierių tarpe ryšio. Į jūri-

NESIvELINKITE PASINUDOTI PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

apsieiti, kaip tiktai patinka, kaip tiktai 
ateina į galvą vienam ar kitam komandie- 
riui. Ant vieno laivo, kada jis stovėjo jū-! 
roję įleidęs inkarą, jūreivis atsitolino nuo 
sargybos vietos. Suprantama, jis tuom1 
prasikalto ir sulaužė discipliną, užsitarna-| 
vo pabaudos. Bet kaip jį nubaudė? Ofi-: 
cierius, pereidamas visas ribas išniekino jį, iTaip, sunkus kelias. 1905 metų revoliu

cija ir jos nuslopinimas. Reakcija ir pa- uždėjo jam ant kaklo kilpą ir pririšo prie 
siutęs puolimas ant darbipinkų judėjimo, laiptų grotų. > . į
Karas 1914 metų, mūšiai, jūrų dugne gulė
jimas, per torpedų vamzdžius gyvasties 
gelbėjimas; badavimas ir vargas,—visa tai 
sujungė mases po bolševikų partijos kovos 
vėliava.

Nusirito caras ir jo valdžia, bet pasiliko 
kapitalistai ir dvarponija. Neilgam. Iš
sisiūbavo dar galingiau dirbančiųjų masės; 
kaip korkas iš bonkos, buvo iššauta buržu
azija ir dvarponija. Užpuolė viso pasaulio 
draskantis smakas. Draskė, kaukė, plėšė,1 
dėjo pastangas grąžinti senąjį išnaudojimo | 
ir pavergimo režimą — veltui. Proletarų 
masės ir biednieji valstiečiai sekė Zobovų 
partiją. Mūšį po mūšio, pergalę po perga
lės laimėję, revoliucijos pergales ir užka
riavimus apgynė.

* * *
Naują darbininkų tvarką būdavo j a. 

Priešai iš visų pusių skalina. Gyvavimo 
užtikrinimas tai prisirengimas apsiginti ir 
vienybė su .pasaulio proletariatu. Mūsų ar
mija; laivynas—viso pasaulio dirbančiųjų 
armija ir laivynas. Sovietų Sąjunga—visų 
dirbančiųjų tėvynė.

1931 metais kelias savaites laiko išgyve
nau ant Juodųjų Jūrų mūsų karo laivų, o 
rudenį buvau ir Baltijos jūroj ant karo 
laivų laike jų manevrų. Kas teko matyti, 
padarė j mane, kaip į seną jūreivį, gilų įs
pūdį. Aš lyginu Raudoųąjį mūsų laivynu 
su buvusiu carišku laivynu. Pasidaro di
delis skirtumas. Pirmiausia, dabartiniai 
karo laivai yra nužengę be galo pirmyn 

. technikoje, visi skyriai mechanizuoti ir 
tiek prikimšti įvairių įrankių, kad net aky
se darosi marga.

Bet ne tiktai tame skirtumas, nes gali-

—Štai dabar, tu, niekše, niekur negalėsi- 
atsitraukti iš vietos!—išdidžiai pareiškė 
karininkas. i

O štai kaip jūreivius mokino karinių rei
kalų. Tai buvo ant šarvuočio “Seniavin,” 
taipgi laike ilgos kelionės į karą prieš ja
ponus. Leitenantas Roščakovski sumanė 
išmokinti jūreivius gerai irkluoti valtyse. 
-O kadangi laivas plaukė ir nebuvo galima 

i valtis nuleisti ant vandens, tai suvaryda- 
| vo jūreivius į valtis, kurios kabojo ant 
Ispecialių kriukių abiejuose laivo šonuose 
ir priversdavo irklais irtis, tiktai orą ka
binant. Patsai Roščakovski atsisėsdavo 
priešakyje, laikydamas lazdą rankoje. j

—Na, irkitės!—piktai šaukė jis ant jū
reivių.—Turite plačiau kabinti! Nesigai
lėkite, kanalijos, savo nugarą lankstyti!

Ir laikas nuo laiko lazdos smūgiai nusi
leisdavo ant galvų tų, kurie, leitenanto su-' 
pratimu, neganėtinai kabiųo orą irklais.

Taip, galėčiau privesti daugelį tokių pa-, 
vyzdžių, bet ir šių jau pakaks. Mūsų var-' 
gas buvo ne tame, kad buvo piktų ir neti-j 
kusių komandierių. Mes žinojome ir gerų! 
žmonių jų tarpe. Bet visas blogumas bu
vo netikusioje tvarkoje, mūsų beteisėje — 
nebuvo kam pasiskųsti.

Ar galima prileisti mintį, kad dabar ga-! 
lėtų kas nors taip tyčiotis iš raudonųjų 
jūreivių? Proletarinė revoliucija nušlavė 
visas liekanas vergijos sistemos, kuri nai
kino laivyno spėkas. Jūrininkas dabar 
kalbasi su savo komandierium, kaip sų va
dovaujančiu draugu.

(Bus daugiau)

R n

Pirmiau
RELIGIJA. Mokslinis veikalas. Reika

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

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

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašė 
d. V. Kapsukas. Gera ir naudinga

'knyga. Turi 128 puslapių. Apdaryta $ .75
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

‘ JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Petriką.
Pusi. 128. Apdaryta

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

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

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

SOCIALDEMOKRATIJOS
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. Tai rinkinys raštų: R. Lux- 
enbųrg, Lenino, Radeko, K. Zetkinos 
ir kitų. Tai istorija Vokietijos socia
listų išdavysčių ir revoliucinių prole
tariato kovų. 280 puslapių. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė.buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 90

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

L1UD. BONOPARTO BRIUM. 18-j i ir
- FRANCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Tai dvi knygos: vie
noje, labai naudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus Komunos. Puslapių turi 
360. Apdaryta

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

• rializmo. Turi 192 puslapių. Apdr.
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik

“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi
386 puslapių. Apdaryta

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

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

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

JE. Parašė d. A. Bimba. Skaitydami 
šią knygą kaip veidrodyje matysite 
kokiais kryžiaus keliais ėjo ir eina 
Amerikos proletariatas. Tai istorija 
kovų. Organizavimosi unijų ir par
tijų. Knyga jau yra išversta į rusų 
ir anglų kalbas. Turn 608 puslapių. 
Gražūs apdarai , "

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams už
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 

Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po

RUSIJOS ISTORIJA Parašė M. Po- 
krovski. Tai knyga, kuri kaip rak
tas patarnauja ne tiktai susipažinimu 
su Rusijos istorija, bet suteikia žino

jimą abelnos teisingos istorijos. Ji turi 
820 puslapių. Apdaryta

Pirmiau
LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR- • 

B AI. Parašė M. Jaroslovskis. Šioje 
knygoje nušviečiama netiktai Lenino 
biografija, bet suteikiama revoliucinio 
judėjimo istorija ir komunistinis moks
las. Knyga būtinai reikalinga per
skaityti kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei. Turi 432 puslapių. Ap
daryta $

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams
PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 

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

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

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

Taipgi dar galite gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime

NAUJO KARO GAISRAS. Parašė D. M. 
Šolomskas. Brošiūra tik iš spaudos. 
Kiekvienas privalo perskaityti. Turi 
64 puslapius su paveikslais i

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

Yra dar V. Kapsuko knygos “CARO 
KALĖJIMUOSE”, ir d. R. Mizaros 
“ARGENTINA”, bet jos bus parduo
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms už kny
gą po

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaigšnoras. Tai pamatinis 
politiniai ekonominis vadovėlis. Kny- 
^a turi 256 pusi. Gražiai apdaryta.

BROŠIŪROS IŠ LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

mas. 16 pusi.
JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 

poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR, KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

ŠVENTRAŠČIO PASLAPTYS. Knyga 
. apie religiją. Turi 196 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi,
K. Markso “KAPITALAS”.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ.

L. Andrejev.
sakymas iš 
Knyga turi

32 pusi.
Parašė

Tai labai užimantis ap- 
kruvinojo caro laikų.
56 puslapius didelio for-

.20

mato. .35
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi. .35

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

karo ir re-
.5

PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. .10
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė B.

Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės- 
tą jos gyvenimą, karą su Versailium 
ir pralaimėjimą. Turi 66 pusi.

NAUDOTOJŲ TIKYBA. ' šioje knyge
lėje faktais įrodoma kam.religija tar
navo ir kam ji tarnauja 32 pusi.

TAUTŲ LIUOŠUOTOJAI. Apie impe
rialistų politiką ir tautų pavergimą. 
Brošiuraitč turi 18 pusi.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už 
OO iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuo-s pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygoj, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

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

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

W WM tftftf M tftf VM tfM tftf MM MM tflį MMMM MM MM Irti MM MM MM MM MMMM MM MM tfM MM MM MM MM MM MM VU tfu MM KM MM HM MV WW MM VM MM MM MM VM MM MV VM VM VM M.
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Pirma šeimyna buvo M. susiinteresavę apie Sovietus.
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Ten Buvęs.

CARNEGIE, PA

kad čia pat

nūs negrų neleidžia; nors tu ir

BINGHAMTON, N. Yklasę, kur

su

it- griauja darbininkiškas orga-

—o—

CARNEGIE, PA
Tarptautinio

MONONGAHELA, PA

šalis, kurią patys darbininkai 
valdo, kad ten.nėra paskirsty
mo j tautas ir rases, ne taip,

kokia 
yra vi- 
pasau-

---- O-----
Sekmadienį, sausio 3 d., tu

rėjome trijų draugijų susirin
kimą, kur buvo išrinkta trys

miau buvo labai sukilę prieš 
Centro Komiteto nutarimą 
apie vienybę su L.D.S.

tarinę tėvynę. Ir dabar jau 
visi eiliniai paprasti darbinin
kai, ypatingai Akrone, labai

. Lenino mir
ties paminėjimo, kaipo viso 
pasaulio revoliucijos vado.

•surinkta $1.83, ką ir pasiunčiu Į kaip čia Jungtinėse Valstijose, Iri__ 1,
: čekiu.-'' \ , j kur darbininkai yra paskirsto- gatvekariuose,

I 4 1 n r, • J_______________  _ .

Čiulevičiaus laiškutį, 1 
me vien savo kelionę aprašė 1 ronictei.

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

Aukavo $1.00 Ig. žvir- 
j: iZmitra, J. 

Vėžys ir V. 
Kaminskienė; po 25 centus:
Linionis, Bonis, Slesoraitis, Poš

j Buvo daug klausimų apie Danielius, Degutis, Judi- 
p-—1— -i - -j-- ’ -----
jas gerai atsakė; ir taipgi bu-į Krasauskas,

Near 1st Avenue NEW YORK. CITY

Darbininkų^
tai nariai apsiramino, o pir- Apsigynimo Masinio Mitingo

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET,

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.60. Spe-
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

kia, tai tie “likučiai

Ir visa tai rei-j Po šiai dainai dar jis pakal- 
atitaisyti bei Į bėjo maldelę už šią šalį, kad 

■šita šalis esanti geriausia, 
kalbėtojui • kad čia didžiausia laisvė bei 

(lygybė visiem. Paskui pa-

Visi senosios valdybos j norėtu

eiti ir 1932 m.
John Adomaitis, 

A.L.D.L.D. 61 Kp. Sekr

Pirmadienis, Sausio 25,1932

AKRON, OHIO sas kapitalistinis pasaulis pa
skendęs krizyje, bedarbėje, ir 
pati aukso šalis, Amerika, tu-

OMūsiškiai Sovietų Sąjungos ri 12,000,000 bedarbių.
Priešai Į tuom pačiu laiku Sovietų šalyj

Pirmiau čia fašistai ir social- dar darbininkų trūksta, ir ki- 
fašistai, ypatingai draugijų su- tose šalyse organizuoja gru- 
sirinkimuose, tankiai mus pul-i ?es ir apmoka jom kelionės Jo
davo ir rėkdavo, kodėl mes čia pas> •<a(I tik greičiau galėtų 
būnam ir nevažiuojam į “Ru- pastatytą ant kojų savo prole-
sijos Rojų.”

1931 metais iš Akrono išva
žiavo 4 lietuvių darb. šeimy
nos. 1 
Bulevičiai. Kaip tik jie išva
žiavo, tuoj visi škaplierninkai 
rėkė, kad Bulevičius “ į Lietu
vą nuvažiavo”; girdi, Bulevi
čius mokėjo tik kitus agituoti, 
o patį tai nei su kuolu į Rusi
ją nebūtų galima nuvaryti—

zaros atsakymo, kaip dabar So- čia ką tokio naujo, nes labai jaunuolių bylą, kaip kapitalis- 
vietuose budavojama fabrikai, daug baltų darbininkų suėjo į'tai padarė suokalbį prieš tuos 
kolektyviai ūkiai ir t.t. Antru jo bažnyčią, ir tuoj sukoman-1 
kartu kalbėdamas, jis nurodė, |davo dainuoti “My Country.” 
kaip seniau buvo prie caro ir Iš baltųjų niekas nepradeda 

į kaip laike karo buvo viskas iš-' dainuoti, tai antru sykiu smar- 
į griauta, išnaikinta, kaip Sovie- i kiau suriko, kad dainuotų.
i tų priešai ardė fabrikus, sprog i Tūli jo nugąsdinti parapijonai 
I dino tiltus, vandeniu užliejo bei parapijonkos užtraukė, 
kasyklas ir t.t. T——* 1 
kėjo Sovietams ; 
atstatyti.

Buvo duodama ______
klausimai, kuriuos jis tinkamai _____ ,

| atsakė. (kvietė'šio mitingo pirmininką
Drg. Mizaros kalbos pertrau , d. S. Kreisbergą.

• I 1 L ' 1- Y Y T • Į I •vi* • i •

9 nekaltus vaikinus, ir nori 
juos visus sudeginti elektros 
kėdėj; taipgi prisiminė apie 
kitus politinius kalinius, apie 
bedarbę ir darbininkų mulkin
toją Father Cox. Beje, dar pla
čiai išaiškino, ką reiškia N.A. 
A.C.P., tai yra negrų fašistinė 
organizacija, kuri stengiasi 
padėti bosams tuos 9 jaunuo
lius pasiųst į elektros kėdę.

Drg. Peterson nurodė, kaip 
Kroi'RhPrtJ' kapitalistai tamsina ir mulki- 

g [na darbininkus: mokyklose,
Vietiniai fašistiniai klapčiu- Į

kai manė, kad, toms 4 lietuvių ;
darb. šeimynoms iškeliavus į i koj kalbėjo negras drg. Wil-1 paaiškino mitingo tikslą; per-! . ,v.
Sovietų Sąjungą, bus Akrone sonas, organizatorius Natio- bėgo trumpai politinių kalinių ~
palaidotas- į kapus darbiniu- nal Mainierių Unijos, iš New kankinimą šioje šalyje; prisi- 
kiškas judėjimas, bet kaip rei- Eagle, Pa. Jis nurodė, kaip minė Mooney, Billings, Scotts- 
—, ------ 26 d. turi mainieriai organizuotis ir (boro jaunuolius, Kentucky į

YmrTna® a nfru črimv_ i lapkričio (“padėkavonės die- Į kad tik per organizuotą veiki- mainierius ir kitus kalinius, 
natai buvo P Kaciulevičiai in0J su drau#ais rusais su-j mą tegalėsime išsikovoti ge-i kuriuos kapitalistai kankina

(rengė tokį koncertą, kad buvo Iresnes sąlygas. Wilsonas pri-(nekaltai. <
Kada P.‘ Kaciulevičius išva-j publikos daug skaitlingiau, ne- siminė ir apie Kentucky vals-jdrg. Lillian Lynch, kuri tik ką 

žiavo, tai ir vėl visi nesusipra-1 gu kada nors pirmiaus būda- tijos mainierių streiką, pas- yra sugrįžus iš Sovietų. Drg.
Lynch yra negrų rasės ir gera 
kalbėtoja. Ji pabrėžė, kad

ir bažnyčias. Šis visos įstai
gos nei vi&na nepasako teisy
bės. Kuomet d. Petersonas ši- 
Itaip kalbėjo, tai kunigužis tik 
I raukėsi ir sėdynę trynė į šuo- 

jfsTieAtatė'kAbėt“ |lį-1- mat- d- p- kalba baisiai

ir pasakė sekančiai: “Aš vis 
tiek į Rusiją nevažiuosiu, ir 
man jos aukso nereikia, o kita 
dar, aš važiuodamas per van
denį, galiu prigerti, tai aš ir 
nevažiuosiu; ir jeigu Rusijoj 
tokia gera tvarka, tai mes tu
rime ir čia padaryti taip, kaip 
Rusijoj padarė.” Drg. Peter
sonas pasakė, kad mes su pas
kutiniais to pamokslininko žo
džiais tai sutinkame; ir tuomi 
užsibaigė mitingas.

Buvo priimta dvi rezoliuci-, 
jos: viena už paliuosavimą 9 Į 
Scottsboro negrų jaunuolių; 
kita už paliuosavimą visų poli
tinių kalinių.

Puslapis Penktas

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar- 

ir už 
kainą,

Davimo 
žemą 

nuliūdimo va
landoje tauki* 
tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

žiavo, tai ir vėl visi nesusipra-! gu kada nors pirmiaus būda- tijos mainierių streiką, pas- 
----- .-y. i_._ pirmiausia reikia tarti di- kelbtą nuo sausio 1 d. š. m.;tėliai rėkė, šaukė, kad sugrįš jvo. Pirmiausia reikia tarti di- kelbtą nuo sausio 1 d. š. m.; 

Amerikon ir jau grįžta. įdėlį ačiū Cleveland© artis-Į nurodė, kaip reikalinga jiems

d

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 antrašui

nervavo.
Toliaus d. Petersonas nuro

dė, kad Jungtinėse Valstijose 
darbininkų klasė neturi jokios 
laisvės ir lygybės, o ypač ne
grai ; negrai gauna prasčiau- 

Įsius darbus ir mažiausia apmo- 
ikamus, taipgi yra visur atski
riami, kaip tai, traukiniuose, 

, viešbučiuose, 
mi į amerikonus, ateivius ir j restoranuose ir kitur. Sako, 
negrus. Ir negrai darbininkai į daug hotelių ir valgyklų ne- 
Amerikoj yra už visus labiau grai yra visiškai neįleidžiami, 
persekiojami, neturi jokios Jai- Ar tai tas yra laisvė ir lygybė, 

delegatai į bendro fronto kon- svgs neį lygybės. Taipgi ji pa- kaip mūsų dvasiškis pradžioje 
reiškė, kad Sovietuose yra la- šio mitingo sakė? Kalbėtojas 
bai gražių bažnyčių ir daug, taipgi pabrėžė, 
bet jos veik visos tuščios, nes ant vietos, Carnegie, į restora- 
darbininkai i jas neina dėlto, 
kad jie netiki, bet ten darbi- tris dienas būtum nevalgęs, bet 

įninku niekas nestabdo nuo tu čia restorane valgyti negau-
• bažnyčių; jie galėtų eiti į baž- si, jpi tu esi negras.-- Ar tai 
inyčias ir poteriauti, kiek tik ’čia yra lygybė?

i. Kuomet d. Lynch ’ 
! kalbėjo ir gyrė Sovietus ir
• kalbėjo apie bažnyčias, kaip 
j jos dabar yra ten tuščios, tai į 
'šitas kunigužis labai susirau- 
i kęs šnairai žiūrėjo į d. Lynch, 
Į bet nieko nesakė, nepertraukė 
į kalbos.
į Antras kalbėjo drg. Peter- 
json, taip pat negrų rasės. Drg. 
Į Peterson yra vienas iš geriau- 
‘ šių kalbėtojų, kuris, yra K. P. 
Pittsburgh o distrikto mokyk
los agitatorių bei propagandis- 

! tų mokytojas.

Aš buvau gavęs nuo P. Ka-itams, kurie pildė programą; Į pagelba, kad jie galėtų pasi- Sovietu Sąjungą yra vienintelė 
. .... . .. . . ___ i .. x:., i? i---- ~ t..™ v .. t . .kuria- taip pat ačiū E. Sidariūtei, ak- laikyti kovos lauke. Jam kal- 

..p. včC ' Jinai jauna mergina, • bant, buvo parinkta aukų
ir kaip laimingai nukeliavo į bet programoj puikiai pasiro-• politiniams Lietuvos kaliniam;

• ■ ” '• • Tndnl niokn ’ dė. Tai ir mes, akroniečiai , |—-’-i-*-- <>• < oo -......miestą Kušbai. Todėl nieko į dė. lai ir mes, u----- -
tikro nebuvo galima spręsti, ; turime talentingų^ žmonių, 
kaip jiems ten sekasi ar nesi-! 
seka. Bet kadangi P. Kaciule- J 
vičiai buvo A.P.L.A. 40 kp. na- i 
riai, tai laiškutį prisiuntė kuo-; 
pos sekretorei A. Kirtiklienei, 
sveikinant visus kuopos na
rius; ir aprašo savo gyvenimą; j 
sako, I

20 d. sausio čia buvo masi- 
kad apie Ameriką ir | nis mitingas, surengtas Komu- 

Amerikos darbininkų gyveni- luistų Partijos lietuvių vietinės 
mą tai nei pamislyti nenori ir frakcijos del d. 
negrįš atgal. • . ~-

. . pasaulio .
Tas laiškutis buvo perskai- Kalbėjo d. J. Gasiūnas, A.P.L. 

tytas viešai kuopos surinkime Centro Sekr., plačiai nupie-
ir buvo priimtas rankų ploji
mu.

Kas liečia K. Joneliūnus ir 
K. Jurgelionius, tos dvi šeimy
nos išvažiavo 24 d. rugpjūčio. 
Gavau laiškutį nuo K. Jone- 
liūno, kuris rašo, kad darbą 
gavo tuojaus ir yra darbų, o 
darbo sąlygomis pilnai paten
kinti tik viena bėda, tai s m 
kambariais. Pastaruoju laiku 
iš svetimų šalių ir vietinių nuo 
ūkių per vieną mėnesį į Lenin
gradą pribuvo 80,000 ypatų; 
tai ir su geriausiu noru negali
ma tokį skaičių tinkamai ap
gyvendinti. Bet aš gerai pa
menu, kad seniau Lietuvoj ir 
Rusijoj gyvendavo kelios šei
mynos viename kambaryje su
sigrūdę. Dabar mūsų priešai 
gal pasakys, tąi kodėl nepri
stato tiek namų, kad visi galė
tų tinkamai sutilpti. Pirmas 
dalykas, tai Sovietai yra už
imti 5 Metų Plano vykinimu, !“• -- * - * - ...
statydami stambiąją pramonę, ši^^u'vis^ki'r piauVolon- 
gamindami įrankius ir masi-1 
nas kitiem įrankiam ir maši-! 
nom pagamint; toliau bus! 
galima daugiau ir sparčiau 
pridirbt daiktų, reikalingų 
kasdieniniame gyvenime. O 
ir dabartiniu laiku Sovietų 
šalyje eina milžiniška nau
jų namų statyba, bet ka
dangi per metus iš sodžių at
vyksta į miestus milionai žmo
nių, tai dar negalima paspėt 
tiek naujų namų pristatyt, kad I 
visus tinkamai aprūpint kam
bariais. Užbaigus Penkių Me
tų Planą, Sovietų valdžia ga-; 
lės dar daugiau domės at-! 
kreipti į naujų namų statybą. !

ferenciją, įvyksiančią sausio 
31 d., Pittsburghe, Pa. Iš A. 
L.D.L.D. 61 kp. išrinkta Sta- 
nis Docis, iš A.P.L.A. 11 kp. 
Dominikas Lekavičius ir iš S. 
L.A. 92 kp; Petras Čepaitis. 
Be to, dar A.L.D.L.D. 61 kp. 
rinko savo valdybą 1932 me
tams.
nariai tapo palikti savo paiei- 
gas

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

TELEFONAS ATDARA DLENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

še, kas buvo d. Leninas, ką jis 
veikė, kaip jis cĮirbo darbinin
kų klasei, kaip jis kovojo su 
visokiais darbininkų prigavi
kais, kurie būdavo apsimetę 
darbininkų vadais, kaip Leni
nas grūmėsi prieš carizmą ir 
visą išnaudotojų 
dabar darbininkai valdosi pa
tys Sovietų Sąjungoj.

Kalbėtojas nurodė, 
šiandie didelė bedarbė 
same kapitalistiškame 
lyj, kur dešimtys milionų dar
bininkų neturi nei darbo nei 
duonos; tūkstančiais miršta iš 
bado ir šimtais patys žudosi |ma; 
iš priežasties bedarbės, nega- jgiasi pirmiausiai išbudavoti in j-

Kuomet pabaigė kalbėti, tai 
kunigužis pradėjo kalbėtojus 
kritikuoti. Sako, “jeigu jums 

I taip gerai buvo Rusijoj, tai ko' 
jūs čia parvažiavot?” Drg. 
Petersonas jam atrėžė: “Todėl 

įmes parvažiavom, kad organi
zuoti čia visus darbininkus, o 
ypatingai negrus ir suorgani
zavus įsteigti tokią-tvarką, ko
kia dabar yra Sovietų Rusijoj, 
kur patys darbininkai valdo 
savo šalį.” Tuo sykiu visa pu
blika griausmingai ploja. Ku
nigužis pamatė, kad publika 

..... ~ .............  Drg. Peterson išaiškino la*- pritaria, drg. Petersonui, tai jis 
;* kaip Sovietų valdžia sten-! plačiai apiė šių devynių tuoj atmainė savo kalbos toną

Sausio 14 d. A.L.D.L.D. 
rengė prakalbas. Kalbėjo d. 
R. Mizara, ką tik sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos. Drg. R. 
Mizara plačiai kalbėjo apie 
Sov. Sąjungą ir išdėštė, kaip 
sparčiai ten viskas budavoja-

iiausiai įsouaavoui m i 
dustriją, sukolektyvizuoti ūkį; 
ir t.t. Drg. Mizara palietė kiek 
vieną svarbesnę gamybos ša
ką, kaip ji auga ir plečiasi i 
Sovietų Sąjungoj.

Po prakalbos sekė visa eilė 
įvairių klausimų, kuriuos drg. 
R. Mizara labai gerai 
nėjo, ir visi klausėjai 

! trrevoliucionieriais eina prieš su atsakymais.
Prakalbos^ pavyko

lėdami pakelti to vargo ir 
skurdo. Tiktai Sovietų Sąjun
goje nėra jokios bedarbės, ir 
darbininkai dėlto baimės ne
kenčia, rytojus užtikrintas.

Labai gerai drg. G. nupiešė, 
j darbininkų eilių ardytojus, ku- 
i rie sykiu su fašistais, socialfa-

■Komunistų Partiją, prieš Ko- Prakalbos! pavyko 
minterną ir prieš visą darbi- klaųsovų buvo daug ir 
ninkišką revoliucinį judėjimą, mįai klausėsi.

Buvo renkamos aukos lėšų 
nizacijas; yra kontrrevoliucio- Įoadengimui ir Agitacijos Fon- 
nicriai, bet dangstosi komunis-i įui.
tų vardu, kad .geriau galėtų ? blis; po 50 centų 
mulkinti lietuvius darbininkus ; Karčauskienč, 
ir traukti iš jų sunkiai uždirb-

l tus ceptus.

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 modernišlįais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAK&INKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 va), vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrinio: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS sų geriausiu ga
rantuotu patarnavimu. 1 l r

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

atsaki- 
sutiko

gerai, 
visi ra-

I?

Y

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

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

i Tapkite šoferiu ar mechaniku, 
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 visokiu rūšių7 taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektroj pritaisymo prie automobi* 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

Sovietus, kur draugas kalbėto- Haitis, Tvarijonas, J. Kokalas, 
Jasilionis, J.

Strolis, B. Zmitraitė, A. Pa- 
giegala, H. Pagiegalicnė, J. 
Kereilis, O. Grinienė ir V. 
Zmitraitė; o smulkių aukų 
buvo $9.04; viso sykiu $15.04. 
Atmokėta svetainei ir spaudai, 
o likusieji $1.15 pasiųsti Agi
tacijos Fondui.

Jeigu kuirų vardai neteisin-

vo nemažai klausimų ir net 
į iškilo diskusijos apieetaoshdr 
į A. del jos suvienijimo su, L. 
j Darb. Susivienijimu; mat, čia

. .... . v. v. jyra A.P.L.A. vietinės kuopos
i nariai neteisingai informuoti 
japie vienybę. Čia ir yra Pru- 
seikų darbas— sėti tarpe na
rių suirutę, būk Centras nori; 
visu narius apgauti ir prijung-1 gaį ’parašyti’arba’kurty'vor- 
ti prie L.D.S. be pačių narių visai neparašyti, teiksitės 
sutikimo. Bet d. Gasiūnas 1 atleisti. 
plačiai davė atsakymą ir nu-j 
rodė, kad nariai patys nubal
suos, nuspręs, ar dėtis abiem 
organizacijoms į vieną ar ne; 
tai yra pačių narių valia. Kuo-! - 
met d. Gasiūnas paaiškino, Iš

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Pas mus, Akrone, buvo praei- j 
tą vasarą organizuojama gru- 1 
pė šiaučių, apie 60, gerai pri
tyrusių darbą ir visi turėjo su 
savim vežtis visus savo įran
kius ir mašinas į Sovietus. Ir 
visi tie šiaučiai, ten apsigyve
nę, po 30 dienų gavo už kelio- 

'nę ir'mašinas apmokėti.

Akrone norėjo surinkti 64 
gurno darbininkus važiavimui 
į Sovietus, bet tiek nesurinko. 
Todėl bus kita grupė organi
zuojama ateinančią vasarą. 
Organizavimo darbas netaip 
lengvas, kadangi tie patys 
dirbtuvėse dirbanti darbinin
kai turėjo organizavimo dar
bą atlikti, todėl reikėjo saugo
tis bosų ir net pačių tūlų dar
bininkų. • iVenas iš suorgani
zuotos grupės pasakė, kad. So
vietuose norėsiąs 4 kambarių 
“bungalo” stubą; todėl buvo 
labai gerai, kad čia ant vietos 
pasakė, ko jis reikalauja; tai 
buvo išvengta nesusipratimo.

15 d. sausio įvyko Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
(International Labor Defense) 
vietinės kuopos masinis mitin
gas. Tai protesto mitingas 
prieš pasmerkimą mirčiai de
vynių Scottsboro negrų jau
nuolių. Mitingas įvyko negrų 
metodistų bažnyčioj. Šiame 

'mitinge buvo apie šimtas bal- J . 1 1 • • 1 • • l** f\

Viską kartu suėmus, 
matome didelį skirtumą,

A.L.D.L.D. 61 kuopa turėjo 
surengus prakalbas drg. R. 
Mizarai gruodžio 30 d. New 
Eagle, Pa., mainierių svetai- tų. darbininkų ir apie 50 ne- 
nėj. Kai del mūsų kolonijos, grų. 
tai publikos buvo nemažai, ko-1 
kie 30 klausytojų. Drg. MU 
žara puikiai nupasakojo, ką 
mątė Sov. Sąjungoj. Kalbėjo 
dviem atvejais; visi klausėsi

mes
ypa-

Vi- su dideliu žingeidumu drg. Mi-

Tai labai geras pasiro
dymas, kad balti darbininkai 
taip stoja už apgynimą7 tų 9 
jaunuolių.

Mitingą atidarė pats meto
distų tos bažnyčios pastorius. 
Pirma pareiškė, kad jis mato

Jack Ganson’as galingas ir populiariškas lietuvių ristikas 
taip augštai įsigalėjo New Yorko apielinkėje, kad jį vietinis 
promoteris Jack McGrath net suporavo ristis su lenkų čampio- 
nu, Joe. Malcewicz, pirmiausioj eilėj ateinantį seredos vakarą, 
St. Nicholas Rink, po numeriu 69 West 66th St., New Yorke.

Per paskutines pereitas kelias savaites ponas Gansonas ri
tosi net septynioliką kartų, ir visus pergalėjo. Jeigu j aril ge
rai pasiseks prieš Malcewicz, New Yorko promoteris žada jam 
duoti ristis su pasaulio čampionu Henry DeGlane artimoj at
eityje. Iš viso bus tą vakjarą šešios porbs ristikų: ‘John 
“Casey” Kazanjian, armena,s su Pat Riley Naujosios Anglijos 
čampionas; Charles Strack, Spring Valley, N. Y., sli Pat Mc
Gill, Omaha; Charley Hanson, Boston, su Bob Wilkie iš Buf
falo; Bob (Bibber) McCoy, universiteto studentas, su Karl 
Lemle, Los nAgeles, Cal.; Dr. Fred Meyers, Chicagos žydų 
dėntistas, su Ivan Vakturoff, rusas. Įžanga kitos sėdy
nės $2.10 ir $3.15

LUTVInAS

Luti in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto'lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

12i

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

Iiardyma«, miatatywaa, aapraat elektriką ir mtųrneticMn, ,r
ir planą automobilio; mokinau* dteuomie Ir vakaraia lietuvių ir »nglų kalboM 
Mokytojai* yrą žyiwū« ekapertai—L. TICHNIAVIMUS, B. J. VAITKUNAB Ir kiti. 
Leidimą (Licenee) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokeatj. Mea paneMM 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užalraiymae | mokyklą kiekvieną dieną nuo ® ryte 
Iki #-tai val&ndąl vakaro, Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
SSI B. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algon<uin 4-404®
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Audringos Randauninky Kovos

NEW YORK. — Penktadie
nį įvyko kruvina kova tarp 
streikuojančių r a n d a uninkų 
namo, po num. 2802 Olinville 
Ave., Bronxe, ir Bedarbių Ta
rybos, iš vienos pusės, o polici
jos, iš antros pusės. Visų pir
ma policiniai detektyvai už
puolė ten gatvėje randaunin- 
kų ir Bedarbių Tarybos narių 
mitingą. Darbininkai gynėsi. 
Detektyvams talkon atpleškėjo 
dar apie 200 policijos, ir užsi
degė juo smarkesnė kova. Po
licija daužė darbininkus buo
žėmis ir blekdžekiais; užpul
tieji gynėsi kumščiais ir akme
nimis. ‘ Daugelis darbininkų 
tapo sužeista, bet ne vieną ir 
policininką jie skaudžiai pa
vaišino. Susikirtimas buvo 
taip įnirtęs, kad tolinus tapo 
atsiųsta dar du specialiai po
licijos būriai, ginkluoti bombo
mis ir kulkasvaidžiais. Strei
kuojantieji randauninkai pas
kui užsibarikadavo namuose ir 
neįleido vidun nei vieno polic- 
mano, o gatvėje jeiti darbinin
kai, kurių minia išaugo iki 
2,000, tęsė kovą su policija.

Policijos viršininkas, maty
damas, kad streikieriai ran- 
daurfinkai nepasiduoda ir turi 
daug talkininkų, pasiūlė, kad 
atskiri randauninkai pavieniai 
derėtųsi su namų savininku 
del nupiginimo kainos už kam
barius. Bet streikieriai atme
tė tą jo gudrybę. Ir kova to
liau ėjo.

Apart sužeistų, tos kovos 
sėkmėje buvo areštuota penki 
streikieriai. Bet. galų gale, 
bosas pasijuto priverstas nusi
leist ir turėjo pats atgal su- 
kraustyt į namus vieną bedar
bių šeimyną, kurios rakandai 
jau buvo išmesti ant šaligat
vio.
tas nupigint randas—po du

doleriu į mėnesį už du kamba
rius, po $2.50 už tris kamba
rius ir po $3 už keturis kam
barius.

—o—
NAMŲ SAVININKAS SUDE

GINO BEDARBIŲ 
RAKANDUS

Savininkas tapo prispir-

Raštininkas Prisiplėšė 
$160,000 “Dovanų”

NEW YORK. — Pagelbinis 
ąpsivedimų biuro raštininkas 
James J. McCormick prisiko- 
lektavo $160,000 “dovanų.” 
Kiekvienai jaunavedžių porai 
jis primindavo, kad turėtų jam 
duot keletą dolerių “arabatpi- 
nigių”; retai kada jis gaudavo 
daugiau kaip penkis dolerius, 
bet mažiau neimdavo kaip du. 
'. Jis tapo įkaitintas už kyšių 
ėmimą; dabar paleistas po 
$5,000 parankos iki teismo.

A.L.D.LD. 1 Kp. Nariams

svetainėj, 8-tą 
Tai bus metinis

Mūsų kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 28 d. ketvirtadie
nį “Laisvės 
vai. vakare.
susirinkimas. Visų mūsų par
eiga jame būti. Bus renka
ma nauja valdyba; reikės iš
rinkti atstovai į Draugijų Są
ryšio metinę konferenciją. Na
riai vėl gaus naują knygą, pa
rašytą drg. šolomsko. Visi ją 
tuoj atsiimkit, kad sekretoriui 
nereiktų kelis sykius nešioti į 
susirinkimą. *
k&s Draugijai duokles užsimo
kėti. ’ • — ,

badaujantiems; Tik labai re
tuose atsitikimuose bedarbių 
šeimynoms tenka kiek susišelpt 
per tokius miestinius biurus, 
kurie yra nustatę ve kiek pa
ramos :

Kūdikiui iki 2 metų $1.10 į 
savaitę; nuo 2 iki 6 metų 90 
centųj centų 
metų 
$1.60 
gaiš, 
tais.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai

Williamsburge netoli naujos sub
way stoties. Visi vėliausi įtaisymai, 
apartmente. Randa prieinama.- At
sišaukite, 118 Union Avenue, Brook
lyn, New York.

(19-21)

APARTMENTAI ANT 
RANDOS

ir 5 kambarių apartmentai 
randa žema, visi įtaisymai.

Brooklyn,
(16-43)

ant4 
randos, 
Atsišaukit pas superintendentų, Apt.
4, No. 442 Lorimer St., P ’ ,

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
■ Auksiniai Dalykai
? Dovanom ar patys sau norėda- 
įmi pirkti laikrodžius, 
į ar bi ką. iš auksinių 

pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

į savaitę; nuo 6 iki 10 
85 centai; suaugusiam 
į savaitę, ir tai ne pini- 
bet valgomais produk- 
Apie pastogę bedarbių

šeimynoms su kūdikiais dar 
nei galvon neatėjo miesto po
nams.

Ir kapitalistinė demokratija 
įsivaizduoja, kad tokios pašal
pos turi užtekti ir kad tais 
mizernais valgio trupiniais ga- 

vyras, penki vai-1 Įima bus nuraminti didžiau- 
neščia jų motina, ponias bedarbių armijas.

Be-1 Bedarbiai ir dirbantieji, or- 
ganizuokites į bendras masi
nes Bedarbių Tarybas, ir ko
vokite už bedarbių apdraudos 
įstatymą; tik per organizuotą 
kovą tegalėsite išveržt iš ka
pitalistų ir jų valdžios reika
lingą reguliarę visiems bedar
biams pašalpą, ir tuo būdu iš-' 
gelbėt nuo bado mirties šim
tus tūkstančių darbininkų.

Mobilizuokitės į vasario 4 d. 
demonstraciją Union Square!

NEW YORK. — Pereitą pir
madienį buvo iš kambarių iš
mesta negrų bedarbių Brook- 
sų šeimyną 
kai ir
num. 529 East 135th St. 
darbių Taryba išmestus jų bal
dus tuojaus atgal su k raustė. 
Su policijos pagelba baldai vėl 
buvo išmesti gatvėn; o kūd 
Bedarbių Taryba negalėtų juos 
atgal vidun sunešti, tai namų 
savininkas juos padegė ir vis
ką sudegino. Tūkstančiai kai
mynų darbininkų baisiai • pasi
piktino tokiu piktadarišku bur
žujaus pasielgimu. O kada 
tos nelaimingos bedarbių šei
mynos motina kreipėsi pašal
pos į miestinį biurą, gavo at- 
sakvma, kad “negru nešelpia
me.” ‘ 1 !

RANDAUNINKŲ KOVA 
AUGA BROOKLYNE

BROOKLYN. — Pereitą tre
čiadienį streikuojanti prieš 
rendų brangumą įnamiai po 
num. 415 Williams St. suruo
šė gatvėje demonstraciją, ku
rioj dalyvavo virš 500 darbi
ninkų. Minia demonstravo 
prie savininko raštinės, Stone 
ir Pitkin Avės.; bet jis pasi
slėpė ir nedrįso pasirodyti. į 
Tas savininkas turi dar de
šimts namų ant Hinsdale St., 
kur dabar suorganizuota ran- 
dauninkų bloko komitetas, kad 
ruošt visus darbininkus įna
mius streikan už nupiginimą 
kambarių kainų.

Kaip Leninas Kovojo 
i su Oportunistais?

Išpardavė Visus Miesto 
Paskolos Bonus

Tuo Klausimu Prelekcija ir 
Diskusijos Šį Pirmadienį Va
kare, “Laisves” Svetainėje
Kaipo toliausia įmatantis 

revoliucinis darbininkų vadas, 
Leninas visą savo amžių neat- 
laidžiai kovojo prieš oportu
nizmą ir oportunistus. Opor
tunizmas yra didžiausia skers- 

; painė sėkmingam, darbininkų I 
judėjimui; jis ant kiekvienoj 
žingsnio kliudo ir painioja 
darbo žmonių kovą už arti
muosius pagerinimus ir už ga
lutinąjį tikslą. Bet kame, ko
kiais darbais arba nedarbais 
oportunizmas pasirodo ? Ko 
nori oportunistai bei ko jie ne
nori? - — —1- —
žinti ir kokiais būdais reikia

iš-NEW YORK. — Miestas 
leido sdvo paskolos bonų 
$100,000,000; visi tie bonai 
buvę per dvi valandas išpirkti 
pereitą penktadienį; pirkiku 
atsiradę dar kitam šimtui mi- 
lionų doleriu vertės bonų. šie 
bonai žada 6 nuoš'. Dalukų. Tai 
miesto valdonai turės vėl iš ko 
paūžt ir “pasišienaut.”

Visuotina Demonstracija už 
Bedarbių Apdraudę

iki šiol 
virš mi-

vadovv-

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

ūmai palengvinami su 
linimentu

PAIN-EXPELLER

Hell Phone. Poplar 7545

A. F. STANKUS
graborius-undertakeh

l*hnl«a»»uojn !r laidoja numlrtiKio* ant 
viaokių. kailinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nullfldimo 
valandoje tankit«» pa» mane. Pat man* 
galite gauti lotai ant viaokių kapinių kao 
earlauaioie vietose ir ui. iii** kaina —

? nokite, kad 
Į sipirksite. 

į ĮVAIRŪS
| RODŽIAI
Į JAUSIOS 
į UŽ 

i 
I a . ,
| taipgi taisau visokius laikrod- f 
? žius ir kitus papuošalų daiktus. J 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| stengsiuosi-pilnai patenkinti. J 
į Williamsburgiečiams, kuriems | 
į pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
į daiktus, palikite “Laisvės” ofise. | 
1 Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs! 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- f 
į kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.
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LAIK-
NAU-

MADOS
PRIEINAMĄ 
KAINĄ

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.
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Į 
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MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave., Brooklyn 

Te1. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija Hrooklųne. Ateikit Persiuknn:

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

IŠLAIMEKITE
Ekskursiją j Sovietų Sąjun

gą Dykai

Kaip; juos galima pa- Oficialis! organas Lygos delei

Iprieš oportunistus kovoti?
Tuos ir kitus klausimusTuos ir kitus klausimus apie 

oportunizmą išaiškins drg. A. 
Bimba savo prelekcijoj, kuri 
tarnaus, kaip įvadas į diskusi- j 
jas. O diskusijose bus visiems 
lygiai leidžiama išreikšt savo 
mintis.

Visi yra kviečiami į prelek
cija ir diskusijas, “Laisvės” 
svetainėje, šį pirmadienį, sau
sio 25 d., 7 :30 vai. vakare.

Liet. Komunistų Frakcija.

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

KEISTAS {STATYMŲ 
SUPRATIMAS

JAMAICA, Queens. — Ele- 
nora Beauchampienė peršovė 
savo vyrą, bet jis atsisakė ves
ti priėš ją bylą; tuomet jis 
pats tapo areštuotas, kad lai
kė namie revolverį be policijos 
leidimo.

Kainos: $1.00 už metus, 60c. j 
už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė- j 
nesiūs ir 3c. už vieną kopiją. Į 
Speciales kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 
pijų.

THE LIBERATOR
50 E. 13th Street 

New York City
v , -__ !___________ ... .

ko-

Biznieriai, Garsinkites 
“Laisvėje.

VARPAS BAKERIES, Ine

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- L> 
ęas, patinimus, gyslų ir są- Wį 
narių įdegimus be operaci- Kjy 
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.

---------- —------------------- ------------- —-p
KRAUJO SPECIALISTAS

Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 
moterų ligas kraujo ir odos. 

Padarau ištyrimą kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

''nosies ir žinovas akių.
Valandos nuo 10 iki 1 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

yOOO\»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
X NOTARY 

PUBLIC
TEL. STAGG 

2*5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A\ B O R I U S

W UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
||.66O GRAND ST. BROOKLYN, N.Y. 
’ MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS:

mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PlkMĄjAl PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 

Q KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( L1GONINĘ-1R 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

p PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
5 MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES I, MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS i

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

Telef. ALGANQUIN 4-8294

11 
iki 
iki

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas'

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vietont 
®po n u m e r tu 

512 Marion SU 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)Malonūs Rūkyti!

Gerbiami Gėry Cigarų 
Mylėtojai!

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

Telephone, Greenpoint' 9-2320

J. GARŠVA
Graborius .

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

Oft

<5 ' <4.
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NEW YORK.—Vasario 4 d., 
Union Square, bus milžiniška 
bedarbių ir dirbančiųjų de
monstracija už sociali andrau- 
dos įstatymą ir už tuojautinį 
piniginį visų bedarbių šelpimą 
iš miesto iždo.

Šaukdama i tą demonstraci
ją. New Yorko Bedarbiu Ta
pyba primena, kaip 
buvo čia “šelpiama” 
liono bedarbiu.

Majoro Walkerio
bei buvo iš darbininku dirbtu- 

Taipgi jau lai-iv5se- raštinėse. l<4-ai>ti.ivėsė Ir 
']<t. veik nėr t'esiofine prievar
ta išplėšta $18.000,000 vadi
namam “bedarbių šelpimui.” 

Iki šiol didžiuma, tu niniuu 
išeikvota ne bedarbiam šelpti, 
bet pasamdyta 1.400 specialiu 
“tyrinėtoju,’’ politikierių klap
čiukų, kuriem mokama po $30 
i savaite, nekalbant apie dideli 
štabą riebiai apmokamų virši
ninkų; pripirkta brangiausiu 
įtaisymų to fondo raštinėms.

Ir taip per savaičių savaites 
ėjo “surašinėjimas ir tyrinėji
mas,” laike kurio bedarbis 
nieko neghvo. Paskui nedide
liam skaičiui buvo duota tris 
dienas per savaitę padirbėt su 
$5.50 į dieną iš to fondo; ir 
dabar jau fondas beveik tuš
čias.

Iš miesto iždo buvo paskir
ta $5,000,000 bedarbiams; bet 
iš tos sumos miesto ponai iau 
sakosi neišgalį nei vieno milio- 
no . Čia irgi prisodinta būriai 
valdininkų ir valdininkėlių, 

m urn.Vv- kurie tik registruoja ir “če- 
apsimetėliai. Ikįuoja,” vietoj duot pagelbės

Sek.

ADVOKATAS NUŠOVĖ 
MYLĖTINI IR PATS 
UŽSIMUŠĖ 

f r

ad-NEW YORK. — Italas 
vokatas Mauro Fallisi, iš Sta
ten Islando, nušovė savo m y- 
lėtinę Yvonne Bouche, madin
gą šokių mokytoją, josios kam
bariuose, 175 Claremont. Ave., 
ir paskui pats užsimušė, iššok
damas pro langą ant šaligat
vio.

NETIKRAS POLICMANAS

Tūlas Abbot Brown, apsi
rengęs kaipo policmanas, juo- 
mi ištikro nebūdamas, liko 
areštuotas, kad stabdė auto
mobilistus ir su visokiomis 
priekabėmis vertę juos mokėti 
jam “atsipirkimo” pinigus. Tą,

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

BROOKLYN, N.

Petras Nąujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

MODERNIšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

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

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

Dirbtuve
361 Broadway, l

Brooklyn, N. Y.
I

■...............................  ■■■■■.................. t

402 Metropolitan Avenue
. Marcy Avenue) 74

BROOKLYN, N. Y. b

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVŲ.”.

DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

D/? 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
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