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KRISLAI
Tikrai šarlataniškas Dar

bas.
Prie Apgaudinėtojų Stul

po.
Priežastis jų Baimės Phi

ladelphijos Teismo.
Rašo Komitnistas

Tartum 
užpilta Pru- 
už nugaros. 
“Centralinio 
oficiali pa-

Philadelphijos darb i n i n k ų 
teismas prieš musų organizaci
jų iždų grobikus ir organizaci
jų griovikus buvo istorinis įvy
kis. Tarp kitko, jis iškėlė 
aikštėn vieną labai bjaurų, tik
rai šarlatanišką Pruseikos ir 
kitij oportunistų darbą.

Štai faktai. Grupė jų suve
džiotų žmonių buvo traukiami 
į darbininkų teismą už netie- 
sotą užgrobimą ALDLD. 6-to 
apskričio $157.48 ir už griovi
mą tos organizacijos, 
žarijų būtų tape 
seikai ir Butkui 
Jie varde savo 
Komiteto” išleido
reiškimą prieš tą teismą, įsakė I 
savo pasekėjams nesirodyti tei
sme ir šaukė darbininkus neiti 
nuteisti prasižengėlius. Dar 
daugiau, jie tą pareiškimą iš
leido specialio lapelio formoje 
ir išdalino plačiai. Bet tas la
pelis uždavė jiems didžiausį 
smūgį ir galutinai juos numas- 
kavo.

Tame lapely, tarp kitko, sa
koma :

“Apskričio ižde išviso buvo 
$157.48. Iš jų skundžiamieji 
paskyrė: Tarptautiniam Dar
bininkų Apsigynimui $30.00; 
Komunistų Partijos naciona- 
liam organui “Daily Worker” 
—$15.00; pačiai Komunistų 
Partijai—$15.00; streikieriam

Naujajai Gady- 
Reiškia, opozi-

—$35.OO; “ 
nei” — $50. 
cijos savaitraščiui teko $50, o 
Komunistų Partijai ir jos tie
sioginiai kontroliuojamoms įs
taigoms bei jos vedamoms 
darbininkų kovoms — $95. 
Taigi šitokį pinigų paskirsty
mą “prokuroras” Šolomskas 
vadina aukojimu “kontr-revo- 
liuciniams tikslams”! Jisai 
begėdiškai apšmeižė Amerikos 
Komunistų Pajrtiją!” ... .

Bet' pasirodė, kad tuos

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulj!

VIS. 4 TI m Už UH MIUDI%

■A

Pirmi Sovietų Gar
siakalbiai Judžiai

NEW YORK.— Teatre 
“Cameo,” 42 St. ir Broad
way, New Yorke, sausio 27 
d., bus pradėta rodyti pir
mus Amerikoje Sovietų 
garsiakalbius judžius. Ju
džiai užvardyti “Kelias į 
Gyvenimą.” ’ Sakoma, 
labai įdomūs judžiai.

kad
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Bėgyj TrijŲ Savaičių NĮNKES RUOŠKITĖS Į BEDARBIŲ ■ 
J U D 0 Š1U ROLĖJE ATSIDŪRĖ

PLEČIAS; SOCIALISTAI KRUVINŲ

Komunisty Partijos
elnvoe rironrtsc A m fane kas.stovas draugas Amteris 
Kalbės per WOR. Radio

NEW YORK.— Ketvirta
dienį, sausio 28 d., lygiai 
9.45 vai. vakare, per radio 
WOR kalbės d. Ainteris, 
Komunistų Partijos Antro
jo Distrikto organizatorius 
ir pasižymėjęs komunistų 
darbuotojas. Jis kalbės te
moje: “What the Commu
nist Party Stands For.” 

neužBet’pasirodė, kad tuos pini- i
gus oprtunistai išeikvojo savo mirškite pasiklausyti, 
locniems kontr-revoliuciniams 
darbams. Tuoj aus buvo kreip
tasi prie “Daily Workerio” ir 
Komunistų Partijos su užklau
simu, ar gavo tuos pinigus. At
sakė, kad jokių panašių pinigų 
nėra gavę. Buvo viešai parei
kalauta, kad Jatužienė bei pats 
Pruseika atneštų į darbininkų 
teismą ir parodytų nuo tų ko
munistinių įstaigų pakvitavi
mus už pinigus. Bet kaltina
mieji nepasirodė. Pakvitavimų 
nepristatė. Vadinasi, jau buvo 
vienas įrodymas, kad jie tik 
svietui skelbia, kad paaukoję 
darbininkų judėjimui $95, bet 
neaukojo. Dar daugiau. Teis
me pasirodė jų atsiųstas gynė
jas, suvedžiotas darbininkas. 
Mat, bailiai patys Pruseika, 
Butkus, Senas Vincas bijo pa
sirodyti prieš darbininkus, tai 
atsiuntė savo auką.

Bet štai tas gynėjas ėmė ir 
paliejo barščius. Jis aiškiai ir 
griežtai pareiškė, kad Jatužie
nė ir kiti tik “žadėjo aukot 
toms įstaigoms,” bet pinigai te-' 
bėra oportunistų rankose. O 
pareiškime, matote, jie sako, 
kad jie paaukojo komunisti
nėms įstaigoms $95.00.

Socialpardavikai Dai

MADRID.— Jau ir val
džia pripažįsta, kad visoj 
Ispanijoj plečiasi visuotinas 
darbininkų streikas, pa
skelbtas sausio 25 d. Jokios 
pastangos iš. socialfašistų 

| pusės sulaikyti streiką ne- 
i ant 

ginkluotas spė-

Surinktos žinios iš kapi
talistinės spaudos parodo, 
kad begyje pirmųjų ' trijų

DEMONSTRACIJAS VASARIO 4 D.

Štai ką pareiškė ponas 
Prieto, Ispanijos Socialistų 
Partijos šulas ir Viešų Val-

džios Darbų ministeris:
“Anarchistai jau darbuo-' savaičių šių metų užsidarė 

jasi ištisai Ispaniją. Darbi-1240 bankų, kurie nunešė 
ninkai sabotažuoja pramo- j 
nę. Valdžia turi įsimaišyti, j 
kad apgynus dirbtuvių sa- .
vininkus, fabrikantus ir ka-1 ■Salvador Valdžia Linas!
P1 mX kas rūpi social- Baigianti Malšinti Dar- 
pardavikams. Apgynimui 
kapitalistų jie pralies upe
lius darbininkų kraujo.

Nebetoli vasario 4 d. —| Vasario 4 d. bus diena

Matote, svietui skelbia, kad 
Komunistų Partijai ir “Daily 
Workeriui” aukojo po $15, bet 
neaukojo. Sako, kad Tarptau
tiniam Darbininkų Apsigyni
mui aukojo $30, bet pasirodo, 
kad neaukojo. Sako, kad au
kojo badaujantiems streikie- 
riams $35, bet pasirodo, kad 
patys tuds pinigus eikvoja sa
vo kontr-revoliuciniam darbui! 
Ar begalima įsivaizdinti šlykš
tesnis darbas bile grupės žmo
nių?

žinoma, nei Komunistų Par
tija, nei “Daily Workeris,” nei 
jokia kita komunistinė įstaiga 
nepriims kitos revoliucinės dar
bininkų organizacijos užgrobto 
iždo, kuomet apie tai sužinos. 
Tą užtikrino Kompartija ir 
“Daily Workeris.” Bet šį sykį 
svarbu tas, kad Philadelphijos 
teismas iškėlė aikštėn nesvietiš
ką moralį nupuolimą Prus^ikos, 
Butkaus ir visos tos klikos.

_! diena visuotinos Amerikos , kovos prieš alkį. Bus Ame- 
apie $120,000,000 depozitų. irikos alkan^ galingas pasi-

v X x c

drauda.
diena. Prie jos reikia reng-Į 
tis kuosmarkiausia.

Mes, lietuviai darbininkai 
ir darbininkės, turime dėtis 
su kitų tautų darbininkais 
tėję kovoje prieš alkį. Pa
dėtis ne tik • negerėja, bet 
dar blogėja. Bedarbė ir 
vargas tebeauga. Milionai 
bedarbių kenčia alkį. Tūks
tančiai ir tūkstančiai lietu-

bininky Sukilimą

SAN SALVADOR.— IšMILŽINIŠKI AMERIKOS TURTAI KA- 11 I •> zvXnwin nv-iin

P1TAL1STU RANKOSE, 0 MILIONAI
BEDARBIU KOVOJA SU ALKIU

kos kampų pranešama apie 
desperatiškas darbininkų irjvių darbininkų nebeturi jo- 
valstiečių kovas su valdžios kįo pragyvenimui šaltinio.

Tai' bus istorinė į sakymas .už tai’ kad vald*ia 
j ir kapitalistai maitintų be
darbius ir jų šeimynas; bus 
galingas pasisakymas už 
įvedimą bedarbių apdrau- 
dos sistemos.

Visi lietuviai darbininkai, 
visos lietuvių darbininkų 
organizacijos ir draugijos 
turi rengtis prie vasario 4 
d. bedarbių demonstracijų 
ir mitingų. Visur reikia 
kalbėti ir agituoti už vasa
rio 4 d.

Valdžios skaitlinės paro- 
_ do, kad šiandien Jungtinių 

Valstijų turtas siekia $329,- 
700,000,000. Jeigu visas šis 
turtas priklausytų visiems 
žmonėms, tai kiekviena šei- 

: myna turėtų po $10.961. Gb

O kas dabar .dedasi? Da
bar tas milžiniškas turtas 
ir nuo jo įplaukos- yra ka
pitalistų klasės kišeniuje, o 
masei žmonių tenka jo tik 
neskaitlingi trupiniai. To
dėl Amerikos parazitų dy- 

šiandien 
dvyli- 

su sa- 
kovot

• • v V 1 myna turėtu po į>iu.yoi.nuoja pries Į metinių įplaukų kiekviena
------- - Į šeimyna turėtų po $2,366.

COLOGNE— čionai lai-į Vadinasi, kiekviena šeimy-
ko posėdžius Antrojo Sočia-Į na galėtų visai gerai ir be .

jokio vargo gyventi. I su badu ir alkiu.listu Internacionalo Biuras. 
Priimtoj rezoliucijoj tie so
cialpardavikai irgi pripa
žįsta, kad naujo karo pavo
jus didelis. Bet, girdi, tą 
pavojų galima prašalinti vi
siems tarptautiniai susita-' 
rus. O kas tarp tautiniai į
tarsis? Žinoma, kapitalisti-1 PINEVILLE, Ky. Gili
nės valdžios, kurios prie kauluotų spėkų pagelba val-

kaduonių klasė 
tunka pertekliuje, o 
ka milionu bedarbiu u v
vo šeimynomis turi

fašistine kariuomene. Val
džia sako, kad iki šiol jai 
pavyko paskersti 600 darbi
ninkų. Pačiam San Salva
dor mieste buržuazija apsi
ginklavo ir triuškina darbi
ninkus, medžioja komunis
tus.

Generolas Martinez 
reiškė, kad sukilimas 
giamas nuslopinti ir
džiai nėra jokio pavojaus. 
Nežiūrint to valdžios pasi
gyrimo, visoj respublikoj 
paskelbtas karo stovis. Tai 
jau parodo valdžios baimę.

! darbininkų ir valstiečių.
’ - --t - - ---- I

pa- 
bai- 
val-

DARBININKU IR VALSTIEČIU SUKI
LIMAS SALVADOR RESPUBLIKOJE

KIEKVIENA KENTUCKY VALSTIJOS
KASYKLA—(UNKLUOTA STOVYKLA

ro rengiasi ir kurias palai
ko tie patys socialistai. Jų 
frazės prieš karą yra taip 
veidmainingos, kaip išda- 
vingi yra jų darbai.

Indijos Liaudis Bū
sianti Nuslopinta

NEW DELHI, Indija. — 
Anglijos valdžios paskirtas 
Indijos gubernatorius Lor
das Willingdon pareiškia, 
kad Indijos nacionalistams 
nebus nusileista nė per vie
ną colį, kad visas judėjimas 
bus greitai numalšintas. 
MacDonaldo valdžia esanti • 
pasiryžus griebtis aštriau
sių priemonių atsiekimui to 
tikslo.

Bedarbė Italijoje
ROMA.— Pačios Musso- 

linio valdžios paskelbimu, 
pabaigoje gruodžio mėnesio 
buvo 980,000 bedarbių, o 
šiandien bedarbių armija 
jau toli erražu pralenkė mi- 
lioną. (Kas savaitė desėt- 
kai tūkstančių darbininkų 
išmetarha iŠ darbo.

džia ir anglies baronai ne
leido pereitą sekmadienį lai
kyti Nacionalės Mainierių 
Unijos šaukiamą konferen
ciją delei praplėtimo strei
ko. Delei šito žygio auga 
neapykanta tarpe streikuo
jančių mainierių prieš val
džią. Dešimts tūkstančių 
mainierių, kurie buvo -išrjn-'

kę į konferenciją delegatus, 
dabar visą atydą nukreipia 
į paties streiko vedimą ir 
budavojimą unijos spėkų. 

. Visoj Kentucky valstijoj 
kiekviena kasykla apsupta 
armijos ginkluotų valdžios 
ir bosų razbaininkų. Isto
rija dar .nėra mačius pana- do Nacionalės Gvardijos 
šios padėties. Kožna kasyk
la panaši į karo armijos 
stovyklą. 

I

Bedarbhj ir Komunistų Pennsylvahijos Mai- > 
Judėjimas Portugalijoj merių Streikas Auga

I ■;

LISBON.— Portugalijos 
valdžia daro ablavas ant 
darbininkų organizacijų, 
kurioms vadovauja Komu
nistų Partija. Suareštuota 
eilė vadovaujamų draugų.

Pastaruoju laiku labai 
smarkiai pradėjo bruzdėti 
Portugalijos bedarbiai.’ De
monstracijos ir masiniai 
mitingai nuolatos eina. 
Darbininkai stoja į Komu
nistų Partiją ir ruošiasi di-, 
deliems mūšiams.1 ; 1

Pranešama iš Salvador (rę puolimą ant armijos ba- ; 
respublikos, kuri randasi raku. Valdžios paskelbimas 
Centralinėj Amerikoj, jog sako, kad “kareiviai šaudė- 
tenai jau kelinta diena eina ■ į komunistus ir nežinomą* 
sukilimas darbininkų ir i skaičių jų užmušė bei sužei* 
valstiečių. Valdžia skelbia,' dė.”
jog esąs komunistų sukili-į Va!džja ran(Jasi d a. . ■ 
mas. Vykiausia kaip viso-lti§koj dgt je> nes s^kiU.
se Pavergtųjų kovose, Sal-raasJ iįčia/J { sukilimo • 
vador Komunistų Partija;^' siun.čiam‘a armija 
stovi priešakyje sukilusių; laivynas if or]aiviai_

i valdžiai pagelbon skubina
si iš Canal Zone Jungtiniu 

ryje respublikos yra užėmę Valstijų ir Anglijos kari- *
Sukilimas vei

nnniziiiii nr i Sukilėliai, sakoma, vidų-' 
AMERIKOS MILICIJAI LIE-' rvie respublikos vra užėmė I
PIAMA ŠAUDYT BEDARBIUS 1 * * J 1 * I " 1 * • 1 1 • • 1 1 • V ♦ j liose vietose sukilėliai pada-J klausia bus suknusintas*

Komunistų Partijos orga
nas “Daily Workeris” pa
duoda ištraukas iš 104 pus
lapių brošiūros, kurią išlei-

viršininkai, kaipo instrukci
jas visiems milicijantams. 
Tai bjaurios ir kruvinos in
strukcijos. Pirmiausia įsa- 
kbrąa, kad visa milicija tu
ri i but; pasirengus malšini
mui- bedarbių šią žiemą. 
Stačiai įsakoma šaudyti be
darbius be jokios atodairos. 
Griežtai uždraudžia šaudy
ti į orą virš galvų, kad iš
gąsdinus bedarbius. Girdi, 
turite šauti tiesiai, kad už
mušus.

Instrukcijos nurodo, kad 
malšinime bedarbių oficie- 
riams yra proga gerai atsi
žymėti ir laimėti paaugšti- 
nimą.

Ot prie ko prisirengus

ŽINIOS E SOVIETU SĄJUNGOS
Komunistinių Spėkų Išau- 20,000 akrų. Apie 1940 .me

tus bus padaroma 25,000 to
nai. Tai užteks visiems , v 
žmonėms. • »

Sunaudojimas arbatos So- *

girnas
z . * ’4*’ • • •, Nuo Lenmo mirties, nuo 

1924 metų, Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos na-
rių skaičius paaugo septy- vietų Sąjungoj ^nepaprastai 
fiis sykius—buvo 440,000, o 
šiandien yra 2,800,000.- . . .v .

Jaunųjų Komunistų Lyga Sąjungos gyventojo isgeria- 
turi 4,000,000 nariu. Gi Jau- ma puodukai bei stiklai 

arbatos kas dieną. • '

didelis. Apskaičiuojama, < 
kad ant kiekvieno ! Sovietų- ’

uni X t:,

nieji Pionieriai turi 6,000,- 
000 narių. Viso, vadinasi, 
organizuotų komunistų yra 
12,800,000.

PORTAGE, Pa.— Eina į 
streiką mainieriai. .mieste
liuose Lily ir Cassandra. 
Hughes Coal kompan. ka
sykla, kurioj streikas pra
sidėjo sausio 21 d., uždary
ta ant šimto procentų.. Pir
moj dienoj streiko ant pi- 
kieto buvo apie 1,000 mai
nierių, jų moterų ir dukte
rų. Mainieriai yra kovingi.

Nacionalė Mainierių Uni
ja išleido lapelį, kuriame 
šaukia mainierius ; kovoti, 
laikytis vienybėj; ir būti ant 
sargybos prieš senosios uni- Imasi žudyti alkanus bedaro įtik 2,000 akrų žemės plotas, 
jos vadų išdavystes, ij bius ir bedarbes, ; . . , . gi šiandien jau apsėjama

Arbatos Auginimo ir Dir
bimo Klausimas

Apie du trečdaliu sunau
dojamos arbatos šiandien 
Sovietų Sąjunga įveža iš 
Chinijos. Bet einama prie 

Afrierikos valdančioji klasė užsiauginimo arbatos už- 
ir jos Hooverio valdžia. At- tenkamai namie. Prie caro 
virai ir begėdiškai rengia- arbata būdavo apsėjama

Kaip Leninas Savo Laiku 
žiūrėjo j Trockį

Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partija, paskelbė dar 
iš 1911 metų dokumentus,- 
kurie parodo Lenino griež
tą nusistatymą prieš Troc
kį. Vienam tokiam doku
mente Leninas šitaip išsi
reiškė apie Trockį: “Taip ir 
matosi ant to judošėlio vei
do paraudimas iš gėdos.”

(Daugiau pasaulinių žinių 
5-tam pusi.)
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ELIZABETH, N. J.darbinin-

banti ir -bedarbiai, masiniu

ninku judėjimą.

limais kalimais ir streikięipąis.
Buvo pakeltas klAu^iniaš kas

k x
nio veikimo’ ir j po apsvarsty-

homizacijos reikalas, n

Z x

bus .ir skelbimus prisieina l

Sausio 14 d., Aušros Drau
gijos atsibuvo susirinkimas;

Imperialistai del to siun
ta. Del to rengiasi prie ka
ro prieš Sovietų Sąjungą.

du parašoma papeikimas; mo
terys,

Taip, kunigui Cox šį syki Pad^roma. • Naujas pašau- 
pavyko sumulkinti keletą lls budavojamas.

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

T.D.A. atstovas pranešė, 
kad kuopa veikia, susirinki
mus laiko du sykius 4-mėnesį 
Abelnai,. kaipo organizacija

jų Vienybės jšyga ir kartu 
su dirbančiais darbininkais 
kovoti už įvedimą bedarbių 
apdraudos kapitalistų ir 
valdžios lėšomis.

darbininkus. “Draugas” va-

Vksario1 4-tą dieną bus 
masinės bedarbių demon
stracijos įvairiuose ' mies
tuose ir miesteliuose. Ko

Suaukavo $150.00 Į Popie- Zablaekaitė, Ig. Karpavi- 
ros Fondą

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year...............$6.00 United States, six months........... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00
Boreign 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

’ty? i liečia i bedarbius ir abelnai Circl** darbininkus. “Draugas” va
tą atsikėlę pamatysime,, jog ■ dina pasisėkihiu tį, kad ku- * ..... •. 1 1 t • • « • •" “

įstaigoje? Drg*. Bdkhyš pH- $§0,000,000, ’ o gali sukelti 
rieše, kad už spaudos dar-'J tik” apie $5,000,000.

Puslapis Aitras Trečiadienis, gausio 27, 1932 • ! . V; • ? r i < i ) ? •'
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SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS 
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

S.L.A. nariai darbininkai! Kaip jau visiems yra žinoma, 
S.L.A. organizacija, susidedanti iš 95 nuošimčių darbininkų, 
yra pilnai kontroliuojama lietuviškos buržuazijos, susidedančios 
iš fašistų ir socialfašistų, kurie deda didžiausias pastangas 
pasilaikyti prie S.L.A. lovio ir tukti darbininkų uždirbtais cen
tais. ’

Darbininkų kovoms didėjant, pasaulio buržuaziją šėlsta, 
sykiu neatsilieka ir lietuviška “smetona.” Kaip Lietuvoje, 
taip čia Amerikoje išnaudotojai susigrupavę į fašistų ir social
fašistų grupes, puola visais būdais kovingesnius darbininkus. 
Susipratę darbininkai jungiasi bendrai kovon prieš visus 
skriaudikus, prieš visus darbininkų klasės išnaudotojus. ‘

Kaip kitur, taip ir S.L.A. organizacijoje kaip ėjo, taip ir ei
na kova už darbininkų teises, už jųjų reikalus, prieš lietuviš
kus parazitus, prieš lietuvišką buržuaziją, kuri naudojasi or
ganizacijos syvais ir kenkia darbo klasės reikalams.

1930 metais, S.L.A. seime, fašistai ir socialfašistai, pagelba 
samdytų mušeikų ir policijos, prašalindami didžiumą teisėtai 
išrinktų delegatų, džiaugėsi, kad jie apsivalė ant .visados nuo 
kovingų S.L.A. narių. Jie sakė, kad S.L.A. organizacijoje ne
pasiliko nei vieno bolševiko, nei vieno kovingesnio nario. 
Jie sakė, kad pas juos viešpataus ramybė ir laisvas S.L.A. na
rių išnaudojimas.

Delei nevaržomo S.L.A. narių išnaudojimo fašistai ir social
fašistai kramtosi ir vėl grupuojasi. Mes, S.L.A. nariai dar
bininkai, matydami siutimą savo išnaudotojų, kaip kitur, taip 
ir S.L.A. organizacijoje, turime stipriau organizuotis ir kovo
ti, kad atsikračius nuo tų elementų. Praeitos S.L.A. Pild. 
•Tarybos nominacijos parodė, kad S.L.A. viduje darbininkų 

‘'judėjimas yra stiprus. S.L.A. Pild. Tarybos nominacijose 
gauti arti 700 balsų už Darbininkų Opozicijos kandidatus pa
rodė, kad mes galime ir privalome aštriau kovoti prieš S.L.A. 
narių išnaudotojus.

Mūsų privalumas su pradžia vasario mėnesio S.L.A. kuopų 
, susirinkimuose padaryti gerus, darbininkams naudingus suma
nymus ateiriančiam S.L.A. seimui ir siųsti “Įstatų Komisijai” 
ne vėliaus, kaip 90 dienų prieš S.L.A. seimą.

Kaip jau buvo paskelbta pirmiaus, S.L.A. Darbininkų Opo
zicijos Komiteto yra sekanti programa.

1. Kad iš S.L.A. vadovybės būtų išvyti fašistai ir socialfa
šistai, kaipo darbininkų neprieteliai. ■

2. Kad S.L.A. organas “Tėvynė” būtų tuojaus apvalyta nūo 
fašistinio purvo ir paversta į:darbininkų klasės įrankį gynimbi

• jos reikalų. h niju.
3. S.L.A., kaipo iš darbininkų daugumoje susidedanti orga

nizacija, apart teikimo pašalpos savo nariams, turi dar rū
pintis gynimu abelnų darbininkų klasės reikalų, kaip tai, remti / . .- , , .
kovą už socialę apdraudą nuo bedarbės, ligos, senatvės, su-1.ai '
žeidimo ir-t-t., už trynima ateiviu nuo persekiojimu ir deporta- galime, privalome

Bando Pasityčiot iš 
KovingyjŲ Bedarbių'

Klerikalų “Draugas” sau
sio 21 d. štai kaip “gudriai” 
bando pasityčioti iš bedar
bių;

Komunistai pyksta, kad ktin. 
Cox’o bedarbių “armijos” ke
lionė į Vašingtoną turėjo pa- 

armija” -nieko

Sovietų Sąjunga tą daro, 
Sovietų Sąjunga tą padarė. 
Šiandien tatai gali matyti 
diena įš dienos ir buržuazi
niuose ląikraščiuosė. ';

Walter Duranty, New 
Yorko '“Times” 1 korespon
dentas Maskvoj, praneša, 
kad Sovietų Sąjunga išvys
tė naują gumos šaltinį, ir 
tuo būdu išrišo savo gumos 
problemą. Atrasta auga
las, iš kurio pigiai galima 
pasigaminti gumą. -Tai ne
apsakomai didelės svarbos 
ęlalykaš. Guma' šiandieni
niam gyvenime, yra labai 
reikalingas dalykas, ir jos 
šaltiniai nėra' taip gausūs, 
tai yra ’ kiekvienas kraštas 
neturi, gumos šalinių ir ne
gali ( lengyąi, pa^iįarriinti.

Lietuvos Parazitai Dreba 
Prieš Bolševizmo Pavojų

Liaudininkų organas “Lie
tuvos Žinios” sausio 11 d. 
paduoda ištraukas iš Lietu
vos klerikalinių tautininkų 
organo “Vienybės” apie ■ 
bolševizmo plėtimąsi Lietu-; 
voj.

“Vienybė” numery 2-me sisekimo> 0 jų 
rašo: > • į gero nepasiekė, 'save tik jūo-

Praeitų metų ligonių kasų | ^ui išstatė.
■ir studentų atstovybės, rinki- Na 0 ' g.gE0 kŲnigas
mai parėdė, kad raudonasis . . . _ .
gaivalas pas muš bujoja. i atsiekė, nuvedęs zį Wa-

Ne persenai vienas aukštas j shirigtoną. Nielį:o gero, kas 
dvasininkas šų. ašaromis a’ — 1 
,se savo kalboj prasitarė: “L- 
limas dalykas, kad vięną fy-
L<i petittcvL^oimc, jvjį ( ------r-----------------“■".r/T7 Z T** 1 r^^fe***4^**
Lietuva, yra, įadševikų ranko- nigą fCox puikiai priėmė | Pavyzdžiui, del gumos, įsai-

-Tai galima įsivaizdinti/ Taigi, bedarbiams pasi- 
kokią pašalpą gauna bedar-llieka vienatinę išeitis: tviy- 
biąi Chicagoj. Tas pats ir1; tai susiorganizuoti į Bedar
ytuose miestuose. O kiek 'bių Tarybas po Darbo Uni- 
daug buvo blofinama apie............... " ‘
Hooverio nacionalį bedar
bių “šelpimo” planą. Kiek 
daug buvo blofinama, kad 
ant vietos miestuose kapi
talistų įsteigti neva bedar
bių šelpimo komitetai su
kels užtektinai pinigų ir vi
si bedarbiai būsią tinkamai 
aprūpinti maistu.

Vasario 4 d. visuose mie
stuose ir miesteliuose bus 
bedarbių demonstracijos už 
bedarbių apdraudą. ; Viši 
darbininkai privalo darbuo
tis, kad demonstracijos bu- 

! tų milžiniškos, masinės, kad
■ Mes sakėme, kad tai yra 
kapitalistų blofas.. i Ir da
bar tą gali matyti kiekvie- kapitalistai pamatytu tvit- 
nas darbininkas. Jeigu da- tą darbininkų spėką 
lis sugargusių -bedarbių ir ’ ”.

s

sę.
Čia įdomūs du dalykai. Vie

nas, tai kad ir tasai kleri
kalų laikraštį pripažįsta, 
jog komunistinis judėjimas 
Lietuvoj auga, plečiasi. An
tras, kad Lietuvos parazi
tai dreba prieš bolševizmo 
pavojų—kiti net ašaras lie
ja iš baimės.

Taip, kriziui didėjant ir 
Lietuvoj klasių kova aštrė-!

Wall Streęto bernas, Hooye- 
ris, kad jį priėmė, kiti; kapi
talistų atstovai—senatoriai. 
Toks tokį pažino ir į sve
čius , pavadino. Bet kokia 
iš to nauda bedarbiams?.

tinių: eina didelės varžyti
nės tarp Anglijos ir Ameri
kos imperialistų.'

Sovietų Sąjungoj smar
kiai eina statybos darbas. 
Ten šimtai naujų išradimų

Bedarbei Didėjant, Nesvietiškas Darbinio 
ky Mulkinimas ir Išnaudojimas

tūkstančių bedarbių. Ta- 
čiaus tie patys ■ bedarbiai, 
kurie per sdVo nesupratimą __ __  _____

į jį pasekė, tuojaus pamatys, Darbininkai privalo drutin- 
ja",darbo .masės stoja j ko-1 k^d jie bjauriai ąpgauti; jie ti savo jėgas atmušimui im- 

i vą, nepaisant fašistinio te- i pamatys, kad tik per kovą perialistų puolimo ant dar- 
roro. Pereitais metais įvy- darbininkai gali priversti į bininkų šalies.
ko desėtkai streikų Lietu- kapitalistus ir jų valdžią 
voj. Darbininkai kovoja po suteikti jiems žmoniškesnį 
Lietuvos Komunistų Parti- gyvenimą.. Qpaziuoju išp.au» 
jos vadovybe. dotojai t niekad c.—----

„ . .. !kams nieko. : nedavė ir ne-, Parazitų klase nujaucią, 
kad jai gręsia pavojus. Ir' * 1
aišku, kad nelabai tolimoj i 
ateity Lietuvos darbo ma
sės po^ Komunistų Partijbfe 
vadovybe . gali ( nutrenkti 

' dvarponių^ - buožių, kapita
listų ir kunigųviešpatavi
mą ir įsteigti Sovietinę' Lie
tuvą. Me^, Amerikos lietu-

Japonijos imperialistai 
atmetė Sovietų Sąjungos 
pasiūlymą pasirašyti ne
puolimo sutartį. Japonijos 
amperjalistai . mobilizuoja 
baltagvardiečius Mandžuri- 
joj ir Vidujinėj Mongolijoj.

Tas aiškiai parodo, kad 
. . , ... . ....... .. Japonijos impeHalistai at-

vingieji1 darbininkai, du- yj^u ir atviriau rengiasi 
. prie karo prieš Sovietu Sa- 

spaudimu ■ ‘ 'reikalaus; kad1 junaą 
kapitalistai1 -ir valdžia įves-!. ■ ’ '

žeidimo ir-t.t., už gynimą ateivių nuo persekiojimų ir deporta- galime, . . . ........
vimų, už organizavimą neorganizuotų darbininkų į industri- Lietuvos revoliucinį darbi- į prisidėti ir
nes unijas, turi remti darbininkų streikus jjrieš algų kapoji
mus ir t.t.

" 4. S.L.A. turi atmesti kruvinąją Lietuvos fašistų valdžią ir 
remti darbininkų ir valstiečių judėjimą už pasiliuosavimą 
iš po fašistinės priespaudos.

5. Mes stojame, kad S.L.A. nariams bedarbiams, ir seniems 
darbininkams, kurie jokiu būdu nepajėgia užsimokėti duokles, 
būtų apmokama iš centro fondų, kaip tai, iš išlaidų fondo, iš 
tautiškų centų fondo, iš pinigų, kurie susidarytų panaikinus j 
bylinėjimos, bereikalingų kelionių ir sugaiščių išlaidas, išlai-! 
das advokatų ir t.t., ir iš nukapotų algų viršininkams.

6. S.L.A. viršininkams algos turi būti tuojaus sumažintos iki 
to laipsnio, kad jos būtų maždaug lygios su vidutine darbi
ninkų alga (o jie dabar gauna apie du sykiu daugiau).

7. S.L.A. darbininkai griežčiausiai smerkia bjaurius ir pro- 
vokatoriškus viršininkų žygius prieš Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą, visus melagingus skundus valdžiai ir t.t.

8. Mes reikalaujame, kad bYtų patraukti atsakomybėn Ge
gužis, Jurgeliutė ir kiti fašistai, kurie išeikvojo keletą desėtkų 
tūkstančių S.L.A. narių pinigų netikusioms paskoloms, nepri
silaikydami jokių priimtų taisyklių, bet skolindami S.L.A. 
pinigus savo draugams apgavingiems biznieriams. Mes rei
kalaujame, kad jie apmokėtų Susivienijimui visus tuos nuos
tolius. Taip pat reikalaujame, kad šitie fašistai — Gegužis, 
JūTgeliutė, Gugis ir kiti Pild. Tarybos nariai, sugrąžintų S*L. 
A. iždan visus tuos tūkstančius dolerių, kuriuos jie išleido ry-

NAUGATUCK, Conn. —Ke
lios dienos, atgal turėjau rei
kalą nueiti į miesto rotušę. 
Prisirinkę bedarbių, miesto 
darbų maldauti; didelė did
žiuma jaunuoliai, o jau nu
kamuoti ekonominių gyveni
mo sąlygų. Taipgi daugelis 
senyvų žmonių, mano seni 
draugai. Pirmiau dirbome toj 
pačioj gumos dirbtuvėj, kuri 
čia randasi. Šiandieną jų dau
gelis išmesti, visai nėra vilties 
atgal dasigauti, nes skaitomi 
perseni, virš 4$ metų amžiaus.

Kiti dar ditba po dvi tris 
dienas į savaitę, bet nežino, 
kada jiem pasakys: eik namo, 
o kaip reikės,, pašauksime. 
Tai tokią džentelmonišką me-1 
todą. naudoja gumos magna
tai, iščiulpę tavo fizinę jėgą.

Kokius būdus bosai naudoja narių dalyvavo kai ir papras- 
Viduj dirbtuvės, kad darbinin- tai, vidutiniai.
kai skubiai dirbtų, gerai pa
darytų darbą' ir nesipriešintų 
pelno.-grobikams? Kaip įtik

< pradėję,ko,nvejerinę (begali
niais diržais perleidimo) . sis
temą, daugelis darbininkų he- 
! buvo, taip sakant, išsivystę lik
uti mašinos automatais, nepa-

Generalis superintenden- > spėdavo dirbti. Tai bosai | lyvaufi L. L. N. Bendrovės 
susirinkime. Jis paprašė ki
tų draugų, kurie dalyvavo, 
kad praneštų apie bendrovės 
stovį. J. Krakauskas pranešė, 
kad bendrovė finansiniai blo
gai stovi, nes bedarbė paken
kė ir bloga tvarka bendrovei. 
Jis kaltina buvusį pirmininką 
J. Butkų, kad jis nualino ben-

O dabartinį pirminin-

čia daugelis dirba ispanų 
ir portugalų, pusėtinai daug 
lietuvių ir lenkų. Tai dau
giausia nesąmoningi darbinin
kai ; ar amerikonai ar atei
viai, vieni kitus kaltina, kad 
“jei jūsų nebūtų, tai viskas 
būtų gerai.” Nesąmonė dar
bininkų taip ir manyti. Visus 
lygiai kapitalistinis išnaudoji
mo bizūnas plaka. Organi- 
zuokitės visi į Darbo Unijų 
Vienybės Lygą.

Naugatuckietis.

Prakalbų komisija pranešė, 
apie rengiamas* drg. i A. Bim
bai .ir Di\ Kaškiaučiui prakal
bas. H- ,? I

L. L. Namo Bend, atstovas 
pranešė, kad jis negalėjo da-ant kiek; tų bedarbių1 apdraudą. Prie;

remti I tų deinorištraėijų privalo į _______  ___ ___ ____
‘ ......  ‘r kunigų sunnil-Uas^VpHžiūrėtofašj' ” Chiea- bandydavo barti ir bauginda-

taii talkiai: $,,, labdaring, (U- ™ -J* *
. .mted Charities) paraše at-^į ^el perblu 

virą laišką Illinois valstijos i greito darbo, 
gubernatoriui Louis L. Em
erson ir seimeliui, ir tame 
laiške štai ką jis sako:

“Kad išvengti didelio ba
do, mėtymo iš stūbų ir riau
šių del maisto, apie $30,- 

! 000,000 reikalinga Cook ap
skrity 1932 metais. Dau
giausia, ką galima tikėtis iš 
privatinių aukų, tai $5,000,-! panijai gi kasdieną darbinin- 
000... Aš* nešaukiu apie 
vilką, kuomet vilko nėra 
prie durų. Bet dabar ne 
vienas, bet pulkas vilkų 
prie durų. Jų vardai yra 
ąljkis, hadas, mėtymas \ iš 
stubų ir riaušes.”

1 Taigi, • sulig tp pono pri- 
■Sabnau’slHeriė''^^’ CMęafcbj'yra;baį?. 

Viso 160,S1 Pa^ls- žinoma, ko jis

-! gaš ir 95 procentus gerų čeve

‘LAISVES’ PERSONALAS ŠAUKIA 
RYTUS Į PAGELBĄ ‘VILNIAI

perblogo arba negana 
. O jau išvary

mas iš darbo, tai bosų pir
masis žodis.

čia dirba daug moterų, ku
rios turi dideles šeimynas. 
Tai jas nuolat bara bosai ir drovę. 
grasina išvaryti iš darbo. Daug M L Budrį pagyrė (mat, J. 
jų suserga nervų liga, apalps- Budris susipyko su Butkum ir 
ta prie darbo. Daugelis vyrų, i kelia visus Butkaus darbelius 
nepakęsdami naujos vijimo sis-11 D B. Barkauskas
temos, užpykę meta darbą, i Pareiškė: “Butkus ir Budris 
nežiūrint, kas jų laukia. Kom-

čius, S. Balčiūnas, A. B. 
Mūras, Chas. Alex ir A.

'Bimba. . •>. ■
' Aukavo po Penkis Dolerius

P. Pakalniškisj J. Barkus, 
J. Byron, P. Baranauskas, 
V. Tauras,. J, Naudžius, V. 
Zablackas, P. Taraškevi
čius, D. M. Šolomskas ir J. 
Visotskis. .■/>]/ /V/' -T' 

. ‘ L.D.S.A. Centro sekreto
rė ir- ^Darbininkių, •' B also”, 

i r e dakuoTė S. ■ Sasnauškierk 
loleHu.
t - jo, tai kad badaujanti be-
■ Toliau1 būva svarstyta eko-1 darbiai • nesukiltų.

jis sako, kad reikalinga apie

i pareiškė:
abu, kaip vienas, nei šis nei 
tas nei kiek negeresnis; kaip 
buvo i pinigų bendrovėj, tai 
abudu švaistėsi pinigais į visas 
puses, p kai pinigų nėra, tai 
vienas kita juodina ir abu juo
di.”

Pereitą šeštadienį atsibu
vo dienraščio “Laisvės” 
darbininkų susirinkimas. 
Vyriausias klausimas buvo, 
tai pagelba vakarų dienraš
čiui “Vilniai.” Drg. Bukriys 
raportavo apie dienraščių 
finansinius .reikalus, nuro
dydamas, kad sunku ir 
“Laisvei”, alė ji dar verčia
si. ’ Bedarbiam prisieina 

, p 
kai kuriems už žymiai nu
žemintą; * kainą. i c /‘Vilniai” 
sunku. Josį vagonas' popie- 
ros baigiasi, kitam tiuši- 
pirkti neturi .’ gUną pį'rjigų. 
Jis pabrėžė, jog i Ceųtro 
Biuro yra toks nusistaty
mas, kad jei kitaip nebus 
galima išsiversti, tai dar 
prisieis abiejų įstaigų dar- 
biniųkahis nųsįėnįinti al
gas, bet,dienraščiai bus lei
džiami abu. Šiuo tarpu Cen
tro Biuras prašo “L.” dar
bininkų aukomis paremti 
“Vilnį,” pagelbėti nusipirk
ti vagoną popiėros vasaros 
sezonui.

Susirinkimą^ pilnai priė
mė Centro Biuro propbžici- 
ją ir tuo jaus sumetė aųkų: 
Aukavo po Dešimts DPlerią 

J: Valatka, P. Šolohįkąs, 
P. ,Buknys,( J. Siurbę ; t Ą-

kus mainyti nėra išrokavimo, 
iš naujo nėra tiek produkci
jos, kaip iš darbininko, dirbu
sio kelis mėnesius. Tad čia 
gumos pelno grobikai sumano 
naują švelnią, patriotišką slė
gimo metodą. Dabar prie 
kiekvieno konvejerio visų dar- 
binįnjcų .surašyta vardai, ir nu-

šyje su skaldymu S.L.A. ir puolimu ant Lietuvių Darbininkų veltui duoti dienraščiai,
dSusiyjenijimo. , .
| Minėta programa vaduojantis, reikia būtinai paimti para
grafus 5, 6 ir dalinai 8-tą ir duoti S.L.A. seimui sumanymus. 
Vaduojantis kitais paragrafais, bus galima kovoti S.L.A. sėl
inę. Taipgi visų S.L.A.. narių darbo klasės žmonių yra parei
gą rengtis visais galimais būdais prie S.L.A. Pild. Tarybos 
balsavimų ir rinkimo kovingų delegatų į ateinantį S.L.A. sei- 

d *
S.L.A. Darbininkų Opozicijos Komitetas,

P. O. Box 144, McKees Rock^ Pa.

ISPANIJOJ PRASIDĖJO GENERALIS STREIKAS
X

' MADRID.— Visa Ispani- turi rankose, antra —įsaky- 
I ta visiems socialistams ir jų 
simpatikams eiti skebauti 
ir laužyti paskelbtą visuoti- 

Įną streiką.
Streikas jau prasidęda.

ją panaši į karo stovyklą.
Valdžia turi apginklavus ir 
suriktavus armiją ir polici
ją. Tai prisirengimas prie j 
laužymo visuotino darbinin- B arcelonoj ir kituose mies- 
kų streiko. Kruvinieji Ispa-; tuose darbininkai jau stręi- 
nijos socialistai, kurie įeina kuoja. Barcelonoj policija 
j valdžią, yra veikliausias darė du užpuolimu ant dar- 
valdžios prisirengimo rams- į bininkų. Vienas darbinin- 
fin. Viena, jie įeina vai-j kas užmuštas, o penki sun- 
d&įon ir tiesioginiai ginklus1 ki<ąi sužeisti.

meriąi. <,f Kuris blogai padaro įaį daugiausia rūpinasi ppji- 
per' nėsuspėjimk, po jo var- tiniais kaliniais ir stre i kiekiais, 
du parašoma papeikimas; mo- Buvo pAkeltls klAu^imAš kas 

visasv J®" link atgaivinimo priešfašisti- 
- - v !'inio veikimo'ir jpo ; apsvarsty- 

•'Už> tai; ryką padirba, gauna saldainių mų išrinktai atstovas. drgi B.

labai nes/ ; . sa^ skaiį ■ jus Dr. j.
draugijom fa prĮežasties.bę- j.-iaikiabeiaus kAyga'“Pir- 

pyksta, kaip-seiiiaL ©arbfaV. L?
minkai davė, visą eilę suges,- d - - 
ftijų del sumažinimo spaus- st^vfakos," kaip 
tuveje išlaidų ir pageidavo, j v-( ■ J - - 
/kad “L.” Bendroves direkto- i_
rių tarybą tokiuose atsi|i-J 

ūkimuose, kaip mašinų pir
kime,. ar namo taisyme pa- ■ 
sitartų su darbininkais.»•
;; Nutarta atsišaukti į visus niai” aukavo po $10 drau- 
darbininkųo judėjimo /rėmė- gai J. Nalivaika ir Geo. Star 
jus rytpp.se, 
dienraštį “Vi1

laimėje.”
Diskusijos buvo itin kon- 7/ ‘ ‘ ' j “Lais-

| vės,” taip ir “Vilnies” įstai- 
i gom.

Nuspręsta dažniau laiky
ti darbininkų mitingus. 
/ Reporteris.

B. S. Kiek anksčiau “Vil-

ka4 • y repiįų ąiųkąitis. Dabar, drg., Depp 
mėnraštį "Vilnį” ir kad pa- sas paaukavo $S. Viso su- 
'gelbė^; apdovą- sidarė, o i < ; ■

dėžutę ir pakabina ties tuo Budrjs< 
konvejeriu am*, vėliavą; taip
gi užrašo' ant lentos didelėrii 
raidėmis apie gerumą padirbi
mo. Todėl daugelis darbinin
kų ir< "darbininkių neriasi iš 
kailio, kad padirbti geriaus ir 
daugiaus.
' Valandų nėra skaičiaus ir 
mokesnio mokėjimas toks, kad 
nėra matematiko, kuris galė
tų apskaitliuoti, kaip jie moka.

Moterų daug dirba naktinę 
atmainą. Darbas skaitomas 
taipj kad daug valandų dirb
si, tai neva bus mokama.nuo 
šmotų. O kad padarysi per; 
mažiau valandų, tai užmokės 
nuo valandos po 35 centus.

Tai nereikia žiauresnio iš
naudojimo ir; pasityčiojimo iš 
tų neorganizuotų darbininkų. 

'<• Dabar čeverykų išdirljystė 
daug darbininkų paleidžia ne- 
ąpribotąm; 1 ąįlęM> i i ;

Aušros Draugija iiu pirko !už 
$5.00 bazaro tikietų. Baza- 
ras yra rengiamas Tarptaut. 
Darbininkų Apsigynimo, New 
Yorko Distriktb. > Jis bus va
sario - Feb. 25, v26į 27-ir 28 
dienas, Star Casino svetainė
je, 107th St. ir Park Ave., 
New Yorke? Laimėjimo tikie- 
tas tik 10c., “praizai” yra net 
penki: vienas praizas, tai ti- 
kietas į Sovietų Sąjungą ir at
gal, pamatyti apvaikščiojimą 
Pirmosios Gegužės 1932 m. 
Sovietų Sąjungoje.

Sekantis Aušros draugijos 
susirinkimas įvyks vasario 1.1 
d., L. L. svetainėje, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. 
Pradžia'8 vai’ vakJarb: Drau
gės ir draugai, nepamirškite 
atsivesti naujų nšarių prirašyti

Aušros Praugijofc Korean,

rytpp.se
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1932 m. pradeda eit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!
Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

Argentinoj ir Brazilijoj 
matams — 1 doleris 
6 mėn. — 50 cent, 
atsk, egz. — 10 cent.

“PRIEKALO” Kaina:
Amerikoj: metams — 2 doler.

6 men. —< 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

“PRIEKALAS”

darbininkas yra šaukia- 
lankytis ir kitus paragint 

Gec. Shimaitis.

Amerikoj beto dar galima1 
Išsirašyt per “LAISVĘ”

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

Ką Sako Kominternas Apie Socialdemokratiją ?S'SStSa S
vos

WORCESTER. MASS.

Iš dabartinio krizio sun-
ir

Pasi-
FOREST CITY, PA.Skolos šiais metais

Buvo Veikiama 1931 Me-

Pas mus

siraše naujų narių per tą pa- parengime turite dalyvauti; I biam maršuotojam 7 gruodžio
f i 1 Ollzn QQ 4 Ir, zs. o,. ir. 1 ... 4,. A * P* . 1____ 1 _ ____ •___________ • ____ _ Y •

r o r, i <?<x ’’n ' • i-i v.. J, v ' jpz.o.vv. i aigi viso susiuaro« WA.^8“ siųskite, raštiškus,'upazymėda- aukų virŠmin8tiems tikslams
,St., Wilkes Barre, Pa. mi sekamai: jkiek kuopa ture- $84.30.

dar nei viena kuo-

Laisvės" Bendrovės Metinis Suvažiavimas

o

318 Grand St

Fores tietč.

o

MONTELLO, MASS.

Ii

1
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.Taipgi pagaminkite naudin
gų įnešimų būsimai konferen
cijai, Draugijos ir darbininkų

n

2
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u 
I 

2
2 
o

O

T

Visi darbininkai, iš arti 
ryžimą išlaikyti dienraštį,

$S

ti laika 39.
Draugija yra prisidėjus prie 

T.D.A. su $15.00 metinės mo- 
kesties; priklauso prie Prieš- 
fašistinio Komiteto, phsiųsda-

2
2
2 
ū
2 
ri

2
2
2 
G

E

7T 

o

2
2
2 
ū

ti, dainuoti. Visi nariai šiame

^Balsas.”

d. sausio, 1932 m., 10-tą vai. 
ryte, B. Poteliuno svetainėje,

raportus iš kuopų stovio ir kad 
' prisiųstų apskričio sekretoriui

■

r 4

kiek narių išsĮbraukė ųž 'nemo
kėjimą metipės mokestięs ir

mas; Du Ateinanti Dideli Jos 
' Parengimai

Lietuvos Sūnų ir Dukterų
Broliškos Draugijos pometinis

=
"o

2.
E

trys
Antanas Gailius, Juozas Stan- valgyti; galės žaisti, čekeriuo- 
kūnas ir Juozas Zakaras. Pri-'

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

kampas Havemeyęr St., \ . Brooklyn, N. y.
r |

ir toli, dalyvaukite suvažiavime. Parodykit savo pasi-
i ' 'i . /> * • * j z' *,

kad ir sunkiausiuose laikuose.

kuopų sekretoriai, 
kapitalistų brigadų,, malonėkit jums priklausantį 

j --------------- išpūdyti,
- - pagal konferencijų ir apskri-

• • I * I * | ! ’ * *

Trečiadieniu Sausio 27, 1932 Puslapis Trečias

ma- 
ietu- 

socialdemokratijai.

knmn rlavhininkams vra fik susirinkimas Įvyko 5 d. sau- kumų aai bimnKams y a tiK sio Buvo raportai ig vislJ me_- 
viena įseitis,^ tai proletary- draugijos veikimo.
nes revoliucijos nešama iš- rodė, kad mūsų draugija pro- 
eitis. Proletarinės revoliu- gresuoja.

Kominterno XI plenumas! 1931 m., vėl paaštrėjo clar- 
savo tezėse taip pasakė apie! bininkų kova Lietuvoj, tai i 
dabartinę socialdemokrati- • ir vėl mes matom aktinges-j 
ją: Paskutinis ekonominis;nį socialdemokratijos veiki- 
krizis visu aiškumu parodė | mą darbininkų eilėse. Tas
tarptautinės socialdemokra- j veikimas nukreiptas prieš LS ir D Br Draugijos Veiki 
tijos, kaip svarbiausio so-j streikus, prieš kairiąsias 
cialinio buržuazijos dikta- profsąjungas ir prieš ko- 
tūros ramsčib rolę. Visuose munistus. 
pamatiniuose kovos vysty
mosi etapuose nuo pasauli
nio imperialistinio karo
proletariato diktatūros at
siradimo socialdemokratija 
buvo kapitalizmo ] 
prieš darbiųinkų klasę. So 
cialdemokratija siuntė mi-; 
lionus proletarų į imperia
listines skerdynes po “tėvy
nes gynimo” vėliava. Ji pa
dėjo “savai buržuazijai vyk
dyt; karinę intervenciją SS
RS* 1918—1920 metais. Ji 
gelbėjo kapitalizmą 
proletarinės i 
uojaus pat po karo. Ji ak-. įgitraukia j £ovą del kasdie. 
. • • . i • . -t • i • • -į • qr • ninių -reikalavimų. Mums

•i _ j J • ’r»v na rupi, kad vis daugiau dar-': įkinkė darbininkų mases į, 1
kapitalistinės racionalizaci- j 
jos jungą. Ji dabar sunkio-! 
jo krizio metu deda visas, 
pastangas, kad išgelbėt ka-' 
pitalistinę išnaudojimo ir 
vergijos sistemą nuo artė
jančios pražūties. • !

. Taip pasakė Kominter- ■ 
nas. Dabai’ pažiūrėsim, kieki 
tai teisinga,' jei paimsim i 
Lietuvos socialdemokratiją. į kimu, bet nemaža deda pa- 

Jei paimsim karo metą,! stangų, kad nutraukt kovą 
tai mes pamatysim, kaip tenai, kur ji prasideda 
dabartinės Lietuvos social- ; (nors imam 1931 m. kepėjų 
demokratijos atstovai tuo' streiką). Ji deda nemaža 
metu pradėjo kreiptis į Vo-, pastangų, kad suardyt kai- 
kietijos okupantus ir ėjo'iš-j riasias profsąjungas, kad 
vien su lietuvių buržuazija,' tuom palikt darbininkus be 
kuri po priedanga patrioti- (legalių organizacijų, pade- 
zmo stiprino vokiečių oku- dančių jų kovai. Ji aštrina 
pantų pozicijas Lietuvoj. | kovą prieš komunistus, kad 
Lietuvos i 
broliai Amerikoj (k. a. Gri- ■

ma į jį atstovus.
Pereitą rudenį) kuomet bli- 

vd surengtas piknįkas Į dafb. ' 
skaudos naudai, kur padaryta Į 
pelno virš $400, draugija davė ’ 
parką visai uždyką. 7 

j buvo rengiama vakarienė pa-1 
Įsitikimui alkanųjų maršuoto- 
jų iš Washingtono, kur pada
ryta pelno virš $30.00; taipgi; 
davė parką uždyką ir indus;Į 
ir gaspadorius P. Jelskis už 
išvalymą svetainės taipgi nie-. 
ko neeme, uz ką yra imama i r 
po $2.

Vienu žodžiu, ši draugijai 
lošia svarbią rolę mūsų lietu- i 
viškame darbininkiškame ju- į 
dėjime. ; ,

Valdyboj šiem 1932, m. yra 
visi progresyviai ir nuoširdūs 
rėmėjai mūsų darbininkiško 
judėjimo. Šioj draugijoj yra 
vieta visiems ir suaugusiems 
ir jų vaikams. Draugijon 
priimkmi'nub 16 iki 45 metą 
amžiaus be skirtumo lyties bei 
pažvalgų. .i, . 1 1

; Ši draugija rengią skaitliu-1kampelyj. 
gą “pąrę” ’savame Olympia ti, kad mes

Pastaba Apskričio kuopoms ir 
- Kuopų Sekretoriams '
Kurių kuopų susirinkimai 

a davė ' a^buvo saus^° mčn. šių metų 
Paskui I nedėldienį ir nesuspė

jo pasiekti pranešimas ir ku- 
! rių atsibus paskutinį nedėldie- 

. nį, t. y. 31 d. sausio, sekreto
riai tų kuopų tuojaus, nieko 

J nelaukiant, privalo sušaukti 
| specialiai susirinkimus ir iš- 
j rinkti , delegatus į virš šaukia- 
"*’* konferenciją.

Apskr. Sekr.
J. V. Stankevičius.

338 Hazle St.,
Wilkes Barre, Pa.

Rengia Komunis-1 nesiniai susirinkimai yra nu- 
Diskusijų tema: ;tarta laikyti kas sekmadienį 

____ i pirmo mėnesiu (?), 
kaip 10 vai. diena, o A.L.D.L. 
D. kas pirmadienį kožno mė
nesiu (?). ;

Į Šiuos susirinkimus kiekvie
nas 
m as

, c cijos sėkmingumas veika-{sumažėjo ant tūkstančio dole- 
’5- •'liauja vis platesnio darbi- rju' Dabar. draugija turi viso

ninkų masių įsiti atlikimo į gičiais ir su paskolomis tik d.6 
i yra labai, 

i mažai, sulyginus sų draugijos 
turtu., ■ , ,

dabar, paimkime draugijos 
turtą. Turi nuosavą parką 
puikioj vietoj prie ežero kran- parke, 31 d. sausio (Jan.), ąt- draugai sutartinai, kaip kitų 

_________ ____o_._. Pas mus 
tavų pinigų pašalpai bei po- kaip 4 vai. vakare ir trauksis ’ dar gyvuoja tas senas nusidė-

revoliucinę kovą. Vis didės- tūkstančių. ; Tai 
nis darbininkų skurdas, vis 
platesnis kapitalistų ■ verti- 
.mas ant darbininkų spran
do ekonominio krizio ątneš- 

i tų sunkenybių aštrina san- 
rs volinen’.TtikiuS tarp darb0 ir kal?ita'

T. ?Silo. Vis daugiau darbininkų

to, vertės 30 tūkstančių; ga- einantį sekmadienį. 1 Prasidės kolonijų draugai.

mirtinei 9 tūkstančius 5 šim- iki‘vėlumos; tikietas 50c Vi
tus dolerių. , .siems lygiai, o jau smagų lai-

Narių draugija turi gerame j ką užtikriname. .Komisija su- 
r'no prasčiau stoyin- sideda iš labai gabių narių.

Dabar siau- Tai nepamirškite.
Dabar dar vienas svarbiau-

stovyje 502, ] 
įčių 74 narius. j 

bininkų dalyvautų toj ko-;čianti bedarbė atsiliepė į vi- 
Ivoj, kad vis daugiau darbi-[sus, bet šiai draugijai yrajsias iš visų parengimų. Drau- 
1 ninku laimėtu toj kovoj lemta augti. Vien tik jaunuo- gija rengia metinį balių ir šo- 
1 kartu mums kini ta kova^lių turime žemiau 25 metų kius, kurie įvyks paskutinę su- j Kaltu mums rupi tą Kovą net 130 Valdyboje turime-batą’prieš gavėnią, 6 d.'vasa-
rist su politine Kova, su KO- įrjs gja gimusius. Pašalpų iš-'rio (Feb.). Yra paimtos abi 
va prieš visą kapitalo vieš- mokėta virš $2,000, pomirtinių ! dvi svetainės. Viršuj bus šo- 

ipatavimą. O ką gi Lietu- $450. Numirė trys nariai: kiai, o apačioj buą duodama 
I vos socialdemokratija da- 
:ro? Ji ne tik nešaukia dar- 
i bininkų masių į kovą, ne tik 
! nesirūpina jų kovos pasisė tokis draugijos tarimas ir 

konstitucija reikalauja.
L.S. ir D.B. Draugijos
Protokolų Sek r.

J. J. Bakšys

Kas
tais Mūsų A.L.D.L.D. 219 ir 

L.D.S. 27 Kuopose?

, Nors mes mažai veikėme, 
i bet vis yra gero padaryta dar- 
įbininkiškam judėjimui šiame 

. Turime prįsipažin- 
i nedirbome visi

vėjęs paprotys sakyti, “ką 
mes čia keli nuveiksime?”

žinoma, kad vien verkš
lenimu negalėtume nei tiek nu
veikti, kaip pereitais metais. 
Bet kurie draugai-gės dirbo 
pasišventusiai, o ne aimanavo, 
tai parodė darbo vaisių. Taip 
antai, aukų surinkta streika
vusiems Pittsburgh-Ohio-West 
Virginia ir Kentucky anglia
kasiams per viršminėtos kuo
pos narius ir nares $29.85; 
bedarbių fondui $3.00; Komu- 

įnistų Partijai . $1.00; bedar-

AJLDJLD. 12 Apskričio Metinė Konferencija 
.1 ' ‘ ' ‘l~ ■ • >

*"■1 ■     ■ ■■■ — II ■* t
‘ I «

A.L.D.L.D. XII-to Apskričio , būtinai išpildykįte šį reikala- 
metinė konferencija įvyks 31|vjma.

“ . . v • I

Raportus . pagaminkite įr

socialdemokratų ■ silpnint komunistų partiją. 
’ • Socialdemokratijos kova 

gaitis) irgi pakelė bal- j prieš komunistus ir- kairia- 
są už bendradarbiavimą, sias profsąjungas—tai •i • j • I V | n • . -t • ? -t 11*

vai. vakare, 
tų Partija. 
“Ar yra pripažinta Amerikos i ko£nu 
Komunistų Partijos linija tei
singa?” Visi dalyvaukite dis-1 
kusijose be skirtumo pažiūrų. ; 
Vienas, ko bus reikalaujama, į 
tai kad kožnas diskusantas lai
kytųsi temos.

Lietuvių Bedarbių susirinki- i 
mai įvyksta kas trečiadienis • 
kiekvieną savaitę, Liet. Taut. 
Name, 7-tą vai. vakare. Ne 
tik visi bedarbiai, bet ir dir
bantieji yra kviečiami lankyti 
tuos susirinkimus, kad prisidėt; 
prie sėkmingesnės kovos 
bedarbių reikalus.

Tarptautiniai bedarbių 
sirinkimai yra laikomi 
ketvirtadienis, 7 :30 vai. vaka- ■ 
re, 9 Stillman Ave., Brockto- 
ne. ...................................
biai yra raginami dalyvauti • ' ~ 
šiuose susirinkimuose, ypač , 46.9 nuoš 
dabar, kuomet reikia rengtis , 
prie visuotinų demonstracijų ‘ Yra 
vasario 4 d. uz socialės aPu:rjaįs nuošimčiais. J0.dabar 
draudos įstatymą? , ( i ■ .

Taipgi turite įsitėmyti, kad juk automobilių darbo sezo- 
Tarptautinip Darbininkui Apsi
gynimo Lietuvių Skyriaus mė-'nas

Automobiliu Gamyba 
Vėl Labai Nupuolė

su-1
kas i Tik per vieną pereitą sa- 

ivaitę Amerikos automobi- 
Visi dirbantieji ir bedąr-! }įų gamyba nupuolė HUO 

iki 42.1 nuoš., tai 
, sumažėjo virš ketu-

NAUJO KARO GAISRAS
PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS

KAINA 20 CENTŲ

to $5.50; bylos vedimui su fašis
tais $22.00. Taigi aukų su
rinkta iš narių ir pritarėjų 
viršminėtiems tikslams $61.35. 
Paaukota iš iždo Pittsburgh 
ir apielinkės streik. angliaka
siams $5.00; pasveikinimas 
“Vilniai” $5.00; bylos vedi
mui su fašistais $5.00; A.L.D. Į 
L.D. kuopa įstojo į T.D.A. su ' 
$5.00; L.D.S. 27-ta kp. auko
jo bedarbiams $3.00; viso peri 
abu 1 kuopų iždu išaukota I 
$23.00. Taigi viso susidaro'

Pereito karo metu, rusai kareiviai nuodingų gazų sferoje.

Visoms 12-to Apskričio kuo- jo narių ir pinigų kuopos iž- 
poms su pabaiga gruodžio su 1-ma < sa^io. 1931 m., 

pereitų metų išsiuntinėjau raš- 
- i .. - tlK! tiškai pranešimus, kad išrink

si! kaizerine lietuvių buržu-1 kapitalistų kovos dalis, nu- tu delegatus į virš šaukiathą 
azija. Kada 1918 m. Lietu-, kreiptos prieš darbininkų , konferenciją ir kad pagamin- 
voj prasidėjo proletarinė klesą. Ne socialdemokrati-A1 kuopų sekretoriai metinius 

1 ' 1 T V 1 * i • J * • ' prisiųstų apskričio sekretoriui
kratija ispradzių buvo pa- prieš komunistus ir kaina-• ne vėliaUs 25-tos dienos sausio 
krikus. Bet jau 1918 m. ga-isias profsąjungas, bet kąpi-,'šių metų, 
le ji pradėjo rinkt savo jė-1 talistai tai kovai vadovau- ( Kol kas 
gas ir įėjo į buržuazinę vai-j ja. pa raportų neprisiuntė.
iv. i-- -i -L i -• Socialdemokratija tai tikį Draugai, J 

viena L„x__________ ___o. _C7I
kuri greta fašistų kovoja darb| 11 pareigas , . , . .y . ’ . pagal konferencijųdel naudotojų reikalų. Tai ;čio komitetų posėdžių nutari- 
mes puikiai matom 
Lietuvos pavyzdžių, 
įvertinimas, kurį Kominter- iigTno'nd *29"d. 
nas davė tarptautinei so- apskričio kuopų

džią, kad paremt ją kovoj 
prieš revoliucinį proletaria
tą. 1919 m. vėl eina į bur
žuazinę valdžią, bet jau kad 
sėkmingiau eitų 
Lietuvos Sovietų 
Kon t r-re voliuci j ai 
socialdemokratija 
ba žvalgybos imasi daužyt 
kairiąsias profsąjungas, 
kad tuom palengvint kapi
talistų puolimui ant darbi
ninkų. Kada 1925 m. atėjo 
sunkesni Lietuvos. buržua
zijai laikai ir nusistatė dar
bininkų kovos augimas, so- 
ciąldemokratai 1926 m. vėl 
eina ,į valdžią, gauna vidaus 
reikalų ministeriją ir žval
gybą, kad sėkmingiau eitų 
kova su augančiu darbinin
kų judėjimu ir komunistų 
įtaka darbininkų masėse.

Po fašistinio perversmo 
socialdemokratijos dalis at
virai pereina į Pilsudskio 
pusę, kad palengvint jam 
Lietuvos užgrobimą ir tuo- 
mi, socialdemokratų nuomo
ne, padėt galą komunizmui 
Lietuvoj. Kita socialdemo
kratų dalis susideda su 
Lietuvos fašistais.

Po fašistinio perversmo 
Lietuvoj mes matom du pa
matinius kapitalizmo bū
rius: fašizmą ir socialfašiz- 
pną. Abu būriai, nors ir įvai
riais keliais eidami, tur vie
ną tikslą: stiprint buržuazi- 

L jos reikalus. Kada dabar!

kiek išsikėlė iš kuopos į ki
tą kuopą, kiek pribuvo iš kitų 
kuopų narių į kuopą, kiek. kp. 
gavo naujų narių laike perei
to vajaus ir pereitų metų, kiek 
turėjo surengus įvairių paren- 

. girnų, kiek išaukavo ir kam; 
jei turi knygyną, kiek knygy
no abęlna vertė, koks narių ir 
kuopoš iždo vėliausias dabar
tinis stovis. Ar kuopa ir kuo
pos nkriai eina pareigas, ski
riamas A.L.D.L.D. ir darbiniu-4 ,

kova su 
valdžia, 

laimėjus

ir 1S mus.
|i Laiką siuntimui raportų pra- ( 

. sausio; tad
sekretoriai, I klasės reikalais

Tūkstančiui Ypatų Vištienos Vakarienė
Dirbantiems už $1.00, Bedarbiam už 50 Centų

Po suvažiavimo, toje pačioje svetainėje bus gera vakarienė už labai žemą įran
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,

PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI TIKIETUS

Visi dienraščio rėmėjai, kurie tik velijate, kad šis parengimas pasisektų, tuojaus 
įsigykite tikietus. Labai reikia pinigų viskam supirkti ir reikia iš anksto žinoti, kiek 
ypatų vakarieniaus.

Šokiai Prasidės 7-tą VaL Vakare ir Tęsis iki 12-tai Vai. Nakties. 
Vien tik aut šokių įžanga 50c. ypatai. Grieš RETIKEVlčiAUS Orkestrą.

A.L.D.L.D. 219 kuopos ižde 
yra $1.20; kalendorių išpla
tinta pereitus metus 15 kopi
jų, o šiemet jau 25 kopijos; 
“Darbininkė ir Bedarbė” iš
platinta apie 25 kopijos. Ga
vome du “Laisvei” ir vieną 
“Vilniai” naujus skaitytojus 
vajaus mėnesį; “D. Worke- 
riui” pusei metų, vieną skaity
toją; “Ęalsui” du skaitytojus.

Susirinkimus viršminėta A. 
L.D.L.D. kuopa laikė aštuonis; 
dalyvavo 3 konferencijose; tu
rėjo pikniką, kuris davė pelno 
abiem kuopom po virš 14 dol. 
Gauta vienas naujas narys į 
A.L.D.L.D. 219 kuopą.

Draugai-gės, pasistengkime, 
kad šiais metais pralenkt su 
veikimu pereitus metus. Šiem 
1932 metam yra išrinkta nau
jas komitetas, ir mes tikimės 
daug spartesnio veikimo. Mat, 
kaip čia sakant, “nauja šluo
ta geriau šluoja.” Matysime, 
o jūs ,draugai, naujas komite

tas, parodykit, ką galite, ir iš-' 
Ijudinkit tuos visus tinginius ir į 
j užsispyrėlius, kurie turėję ko-: 
jkių “pykčių” ant pereitų metų 
komiteto. Dabar bus gera 

, proga pamatyti, ar jie dirbs 
darbininkų gerovei šiemet, ar 

i vis dar pyks ant tų draugų, 
kurių nebėra jokiame komite- >

- te šiais metais. Dar sykį ra- 
I ginu, draugai, visi dirbkime 
su padvigubinta energija, kad 
nebūtų laiko priekabių jieško- 
ti ar, geriau sakant, tinginiau
ti.

Kar. Veikiajma ?

Kiekvienam darbiriinkui tu
ri būt žinomas Brockton Wor
kers Forum, tai yra prelekci- 
jos-prakalbos su laisvomis vi
siems diskusijomis, kas įvyks
ta kiekvieną sekmadienį 3-čią 
vai. po pietų, Workers Inter
national svetainėje, 9 Stillman 
Ave., Brocktone. » Kiekvieno 
sąmoningo darbininko pareiga 
yra dalyvauti ir kitus atsivesti.

Sausio 31 d. yra rengiamos 
diskusijos Liet, Taut. Namo 
kambariuose; pradžia 6:30

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. Ajiima: 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.D. 
L.D. Centro Komitetui.

D. M. ŠOLOMSKAS
• Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck Street

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas. pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės’literatūros 
klausimais.

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir apraŠinėjima svarbesnių SSR§. 1 
socialistinėm pramonės įmonių, sovchozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus.

“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus.

“Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir- ’ 
miausia priklauso nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėju paramos. Todėl reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį.
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Puslapis Ketvirtas . Trečiadienis, Saūsio 27, 1932^
am;

ATGAL Į AMERIKĄ
Palieku Minską

l^IZARA .
Apie Dolerius

Čia tenka prisiminti apie vieną dalyką,

Lenino Paminėjimas; Partijine 
Mokykla

PITTSBURGH, Kan.

i-, t. •• >• n/r* 1 1 ‘Jv’ 1 Glcl CclliYct UI 1011X1111 Ll ctUlt? Vlcllą UcUyhd,
UndiPn1 T,<winm ^Negalta^i del kurio dauSelis žmonių (ypačiai su do- 

Ar teks leriais) laužo sau galvas. Tai del dolerių.šiandien, gruodžio 9 d., 1931 m. Negalima 
buvo susilaikyti nesusijaudinus. “A” 
kada nors ir vėl pamatyti Minskas, Sovietų 
Sąjunga mano gyvenime?” kilo i 
Taip norėtųsi pasilikti, su draugais—o jų 
čia tiek daug gerų draugų—dirbti išvien 
socialistinės kūrybos darbe. 1_________
kas Sovietų Sąjungoj prabėgo taip greitai 
ir nejučiai, kaip sapne, 
rys atėjo ant stoties

Dar įvažiuojant į Sovietų Sąjungą, as-

neparo- 
visuome- 
Newarko 
yra trai-

draugui A. Bimbai; už pui
kią, turiningą darbininkišką 
prakalbą.

Negalima praleist 
džius darbininkiškai 
nei> kas per vieni 
sklokininkai. Čia jų
cė, o sudėjus jų pačias, susida
ro visas pustuzinis, šie žmo
nės nėra darbininkai. Visi jie 
biznieriai. Visi jie priklauso 
šiose organizacijose: A.L.D.L.

mintis menYs> turį nemažai dolerių, pradėjo abe-^JD- 5kp., Tarpt. Darb. Aps. 19
• „i.: , O :„4— ------ i  i ‘ i — > Ir n A T. D !>! 10 Irn ir irioncic

MONTELLO, MASS.
Komunijų Partijos Lietuvių sky- _  __ _ 1? 1_____ _____ m

sausio, Liet. T. Name. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Diskusijų tema: “Ar 
Sklokininkai eina su Komunistų Par
tijos Linija, kaip Jie Skelbias?” 
Kviečiame visus ateiti ir apginti sklo
kininkų pusę. Apart to, galėsime 
ir šiaip diskusuoti šių dienų darbi
ninkų klausimais.

Rengimo Komitetas.
(22-25)

4 . T J • * *1 • ♦ OCT IkVJHUJUOV^ 1 A UI AJ1VVUY1U DAJKansas valstijoj sausio 2o rius rengia diskusijas sekmadienį, 31
ku-d. užsidarė du bankai 

rių depozitai siekė trijų mi 
lionų dolerių.

NEWARK, N. J.—Sausio 22 
d. Komunistų Partijos vietiniai 
skyriai surengė vakarą^paminė- 
jimui to darbininkų draugo, 
covotojo ir vado Lenino atmin
ties. Vakaras labai pavyko. 
Publikos buvo labai daug, nes 
nebuvo jau ne tik kur sėdėti, 
bet ir stovėti vietos. Atidarius 
vakarą, pirm. d. Michael papra
šė publikos sudainuot Interna
cionalą. Visi sėdėję sustojo ir 
sudainavo.

Kalbėjo trys draugai. Kiek
vienas aiškino, kas buvo Leni
nas ir ko jis mokino paverg
tąją darbininkų klasę ir kaip, 
vadovaujant Rusų Bolševikų 
Partijai su Leninu priešakyje, 
tapo nuversta parazitų i gauja 
Rusijoj ir įsteigtą darbininkų 
ir valstiečių valdžia. Kalbėto
jai ragino ir šios šalies darbi
ninkus organizuotis į Kom.— 
Leninistų Partiją, kovoti už vi
sos darbininkų klasės reikalus 
ir pasekti SSSR, draugų pėdo
mis, tai bus geriausias Lenino 
pagerbimas.

Pertraukose buvo suvaidinta 
du vaizdeliai; vaidino Jaunųjų 
Kom. Lygos draugai. Vaizde
liai perstatė šių laikų dirbtuvių 
skubinimo sistemą. Tokie vaiz
deliai labai tinka vaidinti pa
našiuose vakaruose. Geistina, 
kad ir lietuvių darb. parengi
muose toki trumpi, bet daug 
pasakanti vaizdeliai būtų per
statomi.

Aukų surinkta per $30 Kom. 
Partijos reikalams.

Viena klaida padaryta prie 
šio paminėjimo, tai labai trum
pu laiku surengtas ir neikiek 
negarsintas jokioj spaudoj. Tai
gi mažai kas žinojo iš lietuvių 
ir iš kitų tautų darbininkų. 
Ateityje be abejonės bus tokie 
dalykai geriau sutvarkyti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
YOUNGSTOWN, OHIO 

Svarbūs Debatai
Debatuos lietuvis kun. E. J. Shtei- 

gman su J. Gasiunu iš Pittsburgho 
temoj “Kaip ir kas panaikins be
darbę ir darbininkų i 
jvvks sekmadienį, 14 vasario (Feb
ruary), Liet. Kliubo svetainėje, 628 
Franklin Ave. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visi lietuviai dūrbininkii ren- 

i 
įdomūs debatai. įžanga dykai, gera 
proga del bedarbių.

Komisija.
(21-22)

DETROIT, MICH. .
L.D.S. 21 kuopos susirinkimas bus j 

7 vasario (February), Lietuvių sve-1 
tainėje, Vemor Highway ir 25th St. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Šiame susi
rinkime bus L.D.S. Pildomosios Ta
rybos nominacijos. Jūs, kaipo L.D.S. 
21 kuopos' nario, būtina pareiga da
lyvauti tame susirinkime. Taipgi

išnaudojimą,”Akp., A.L.D.S. 10 kp. ir vienas 
Sietyno Chore. Užu savęs jie 
turi dar trumpą uodegaitę, kur 
vienas bando nuduot vidurį, 
neva ir tiems ir tiems geras, 
bet tikrenybėj, tai tik nudavi- 
mas, nes prieš sklokos žalin
gus darbus niekuomet neišei
na, o prieš darbininkišką vei
kimą, ypač Sietyno ; Chore, 
kada prisieina reikalai svars
tyti daugiau partijiniai, tarp
tautiniai ir šiaip kas grynes
nio darbininkiško, tali tik 
strakt ir maska nupuola nuo 
jo veido. Arba vėla: nuo vi
durio vasaros iki šiol turėjom 
penkis viršminėtų organizaci
jų masinius susirinkimus; nors 
vienos kuopos ir buvo jis or
ganizatorium, bet jos sureng
tuose viešuose mitinguose ne
sirodydavo, nors ir gyvena 
du blokai nuo svetainės, kurio
je laikom susirinkimus. Ką 
tai reiškia?

Paprastai, prakalboms užsi
baigus, statoma klausimai 
kaip iš vienos, taip iš kitos

joti, ar Sovietų vyriausybe jų nekonfiskuos. 
Mat, iš kažin kuy paleisti buvo gandai, buk 

Prabūtas lai- Sovietų Sąjungos vyriausybe, jei žino, kad 
] asmuo turi dolerių, atskaito po penkis do- 

rSi' i lerius už kiekviena diena, išgyventą SSSR.
pasakyti “gudbai”. i ais^u, daugelis žmonių gyvendami pas 

^“tarprbuvęs“Tmerikietis-rochesterietiš! draugus ir pažįstamus, nepraleidžia po 
d. Bagočiūnas su žmona. Tenka pastebėti, Pen.ld2? dl?"ą' mano.®£™’ jeiF.u-
kad prieš keletą metų, man esant Roches- 
teryje, Bagočiūnas tik rengėsi važiuoti į 
Sovietų Sąjungą. Turėjome karštus gin
čus. Bandžiau tuomet įtikinti, kad neva- ■ .. j. i---—;v - ----- - —
žiuotu. Abejojau, ar jis galės pritapti priej?smuo’ ^liaująs j Sovietų Sąjungą ve- 
tų sąlygų, kuriose teko ((ir dar tenka) gy- za,T’,S,ak{S1T\tlk. kella"t0^ c®kius <Ua,- 

va i m X t i n n * * /-v 1 f~\ 4- •» IrlonZM jvellers checks), tai muitinės tarnautojai
visiškai nepaiso, kiek vertės tų čekių ve- 
žiesi. Jie tik pažymi, kad vežiesi čekius. 
Tai ir viskas. Jie žino, kąd tų čekių nie
kas tau nemainys, apart valstybės įstaigų 
ir tu ten gausi tik rubliais sulyg kurso. 
Tu, vadinasi, negalėsi padaryti jokio šmu-* 
gelio ir tu čekių sau tik tiek mainysiesi, 
kiek ištikrųjų tau reikalinga.

Tas pats su doleriais. Sakysim, asmuo 
vežasi kelis šimtus bei tūkstančius dole
riu.
mas parodyti, kiek pinigų vežasi. Suma už- 

Ambražiūnas, Bučiukas, Matulaitis ir Ser-1 rašoma ir kopija kvitancijos jam įteikia- 
i ma. Jis gali mainyti dolerius, žinoma, kur 

J jis nori. Grįžtant namo, muitinės tarnau- 
kolchozus t°-ias Pažiūri, kiek vežiesi dolerių. Tai ir 

• viskas. Jei tu vežiesi dolerių daugiau, ne- 
: gu įsivežei, tuomet, suprantama, tave “ims 
nagan” ir gali paprašyti asmens paaiškinti 
kokiu būdu jis arba ji gavo tą perviršį do
lerių. Tuomet, Suprantama, jau bus aiš-į, 
ku, kad jis arba jinai užsiėmė kokiu šmu- kų metinio suvažiavimo virš- 

. miųėta traicė šturmavo viešuo
se susirinkimuose, jieškodama 
sau pasekėjų, bet pasirodė, 
kad jų neturi ir rast negali, tai 

• jau visai pasitraukė

• riOl UVVUViai V 1 M1 1 I 1 1 1 A. J IGil"

yra ir kitokių svarbių reikalų ap-1 gkitės dalyvauti, nes. tai bus labai 
svarstyti. Atsiveskit nors po vieną ‘ ’ • • • - •
naują narį.

Sekr. Pr. Jočionis.
(22-23)

muitinė ims ir atsiskaitys po penkinę, tai 
jau bus bėda.

žinoma, tai nieko toliau nuo teisybės! 
Del reikalo tenka pasakyti sekamas: Jei

venti pasirįžusiai proletarų klasei Sovietų 
Sąjungoj jos dideliam ir sunkiam socialis
tinės kūrybos darbe. Juk visa eilė ameri
kiečių* suklupo, nuvykę į SSSR, “kurti so
cializmą.” Sugrįžo peikdami ne savo išti
žimą, bet Sovietų tvarką... Tačiaus Bago- 
čiūnas pritapo prie sąlygų. Jis šiuo tarpu 
dirba “Oktiabriaus” drabužiu siuvimo dir
btuvėje Minske. Partijinis: Yra nariu, 
darbininkų ir valstiečių kontrolės komisi- i 
joj Minsko mieste.

' i
Nusifotografavome: be Bagočiūno, d. d. i

Įeinant SSSR, teritorijon jis prašo- puses. . Ir ve čia jau mūsų

CLEVELAND, OHIO
L.D.S.A. 24 kuopa rengia šaunų 

vakarėlį šeštadienį, 30 sausio, Liet. 
Darbininkų svetainėje, 920 E. 79th 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Šis 
vakarėlis bus rimtas, daugiau pri
taikintas prie šių dienų darbininkų 
padėties. Muzikos nebus, tik bus pa
skaita, diskusijos, draugiški pasi
kalbėjimai prie stalo, su arbata ir 
n^ažaig užkandžiais. Įžangos nebus, 
nes norima, kad ii* bedarbiai galėtų 
dalyvauti. i

, Rengėjos. |
(22-23)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Bedarbių Tarybos pirmos 

kuopos mitingai laikotni kas ketver- 
1011 Fairmount Ave. Pradžia 
vai. vakare.

gas, 
7:30

pui- 
Mi- 
Sts.

SHENANDOAH, PA.
Progresyvės draugijos rengia 

kų balių treiČiadienį, 27 sausio, 
ners Hali, kampas Oak ir Main 
Pradžia 7 vai. vakare. Bus gera
muzika šokiams, skanių užkandžių ir 
gėrimų. Šis balius, rengiamas su- 
šelpimui, Kentucky strejkupjančių 
mainierių. Tat atsilankydami pri
sidėsite' priė parėmimo. •Jžaniga vy
rams 35c., moterims 25c.

Rengėjai.

(22-23) !

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia satyriška vei

kalą su dainomis “Ekskursija j Lie
tuvą” sekmadienį, 7 vasario z(Feb
ruary), Draugijų svetainėje, ' 3302 
Junction Ave. Pradžia 8 vai. vaka
re. Anart juokingos komedijos, bus 
ir koncertinė programa. Įžanga 25c. 
ypatai. Kviečiame visus dalyvauti.

'Aido Choras.
(21-22)

benta.
Tarptautinis ’ SSSR, traukinys sujudo ir 

pasileido per sniegu nuklotus 1_______
linkui SSSR. - Lenkų rubežiaus.

Mano kompartmente sėdi jaunas vyras, į 
apsitaisęs paprastais darbiniais drabužiais, 
o kojas užsimovęs šiltais vailokais. Balta
rusis. Veikėjas. Vyksta į Nigolerą svar
biais reikalais. Apipila jis mane klausi
mais. “Kaip Amerikoje? Ką kapitalisti
nė spauda rašo apie Sovietų Sąjungą? Ar 
ji dar vis skelbia, kad Sovietų Sąjungos 
darbininkai miršta badu, kad proletarai

“vidurietis” viešai nusimas- 
kuos. Jeigu jis tylės, reiškia, 
sutiks su Bimba ar Šolomsku, 
tai sklokos akyse pasirodys 
neištikimas. Jeigu pakels 
klausimą, prieš skloką, tai vėl 
nusimaskuos. Na, tai geriau 
jam visai neit į viešus paren
gimus; tokiu būdu bus ir vil
kas sotus ir ožka čiela.

Tuoj po “Laisvės” šėrinin-

READING, PA.
k A.L.D.L.D. 143 kuopos susirinkimas 
bus sekmadienį, 31 sausio, po No. 
318 N. 9th St., 2 vai. po pietų. Visi 
nariai ateikite, yra svarbių reikalų. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. M. Misavage. Į

“Aš išgydžiau savo 
Reumatizmą”

_ Aš kenčiau i>cr daug metų nuo reumatiz-
(21-22) i ,nG” rašo !>• T. Kubilunax. Boston, Mass.

I “ š ėmiau daugelio rūšių vaistų, bet jie
1 | man nė kiek nepagelbėjo. Nuga-Tone pa-f

PLYMOUTH, PA. i gelbėjo man pirmą savaitę. Aš išgydiiau
AT D T, D Q7 susirinkimas; i savo reumatizmą. Daira,, aš esu sveikasa.l.u.Lj.u. vi tuopos susiriBKimas noturiu baisiu 8knU8mų. A5 osll 8li))ru8 

bus treciadienj, 27 sausio Stravinsko jr gyvas. Nuga-Tone yra pastcbčtiniausi vai- 
svetainėje, 42 Ferry St., 7 vai. va- j Štai kokius aš esu kada ėmęs.” 
karo Visi narini at-p:kitz> vra svar- Nuga-Tone išvalo kūną nuo nuodų, kurieKare, visi nauai ate.Kite, yia svai iUaukia li{fą ir 8kausniu8. iJc padRro ju8
bill reikalų aptarti. Gausit, naują ( stiprų ir sveiką ir suteikia jums naujas 
knygą. Po A.L.D.L.D. susirinkimui ! jėgas ir gyvumą. Nuga-Tone yra pardavinč- 
bllš T D A kuonos susirinkimas jamas aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas nett US l.u.A. Kuopos susirniKinias. . pai,raftykitc už8akvti iš savo ur-

OCK1‘ JYl.tJ.lv. mininko. Persitikrinkit. kad jūs gaunat 
(21-22) ' Nuga-Tone. Substitutai yra be ve,,tės.

geliu. Tuomet jis gali būti nubaustas.
Asmuo, sakysim, su doleriais gali pasi

elgti sekamai: jis juos išmainys “juodoj 
bilžoj , gaudamas už dolerį daugiau, negu (įaL^r jau visai pasitraukė 

,.o TZ. , , , ,. ._ v o vyriausybes įstaigos kad daro. Grįžtant muojbent kokio darbo organi-
cia payeigti . Kiek bėdai bių jus salyje , j namon> jj3 norąs gautus rublius išsikeisti i nacijose ir 

į dolerius. Tokiam atsitikime muitines!kiekį 
tarnautojas paklaus, kaip jis tuos rublius 
gavo. Arba, veikiausia, paklaus, kiek pi
nigų jis praleido Sovietų Sąjungoj. Jei jo 
praleista suma atatiks 10 rublių į dieną 
per jo buvimo laiką Sovietų Sąjungoj, tuo
met perviršį rublių gali iškeisti į dolerius.

______ ________ ___tf_ _____Dar bus ir kitokių atsitikimų. Sakysi- 
- mokyklos ir kiti budinkai—stato-' me asmuo atsigabens į Sovietų Sąjungą 

' įvairiausių daiktų, kurių stokuoja Sovietų 
! Sąjungoj. Jis juos parduos, atlupdamas 
i brangias kainas. Na, ir iškeliaudamas išjkytojos šaknaitės ir ją pribė- 
i SSSR, jis norės, kad jam rublius perkeis-j Kęs stumdyt, kodėl ji jam bal- 
i tu i doleris. Tokiam atsitikime taipjau i ?? nepadavęs. Tą vakarą apa- 
muitines tarnautojas paprašys svečio jro-1 Dr_jos 
dyti, ar jis praleido darbininkų šalyj poIapa^ios 
10 rublių i dieną laike buvimo Sovietų Są-' ’ '
jungoj. Jei taip, tai ir tuos rublius jam 
iškeis, o jei ne, iš ju atsiskaitys reikalau
jamą sumą.

Šitoki maž daug patvarkymai. Asmuo 
jų neperžengiąs gali laisvai įvažiuoti ir iš
važiuoti be jokių kliūčių.

Taigi ir mūsų atsitikime muitinės tar
nautojai greitu laiku patikrino ir paleido.- 

(Tąsa bus)

ir tt. ir tt.” Šitie klausimai jau net paki 
rėjo. Kur tik neisi, su kuo nekalbėsi, vi- 
sur juos arba panašius išgirsi.

Jis man rodo į abi pusi gelžkelio. Ten 
didelis kolchozas, ten dar didesnis. Visa 
parubežio žemė (šitoj apielinkėj) jau ko- 
lektyvizuota. Matytis per sniegą arimai, i 
išarti traktorių. Kitur nauji kolektyvų 
namai • 
mi arba jau užbaigti.

Nigolerą nuo Minsko tesiranda netoli 
tik virš 20 kilometrų. Kaip beregint mes' 
ir ten. Nedidelis tai miestelis, bet jis ne-; 
paprastai svarbus. Supraskit, kad jis vi-1 
siškai arti rubežiaus. Jis, o ne kas kitas, 
gali pajusti by valandą ugnį iš. imperialis- i 
tinių kanuolių, kurios yra gatavos, atsuk-! 
tos į šitą pusę ir tik laukia... Per Nigo- 
relą keliauja, iš Sovietų Sąjungos ir atgal, 
visokį “svečiai”. Vyksta į Vakarų Europą • 
per Lenkiją. Tik aišku, kad čia kiekvienas' 
darbininkas judriai budi.

Išvykstant (kaip ir įvykstant) iš Sovietų 
Sąjungos muitinės tarnautojai patikrina 
bagažus. Žiūri, kad ko nešmugeliuotum.

bando pakenkt, 
darbininkiškam 

judėjimui <ir apjuodint tuos 
dratigus-geš, kurie tą judėjimą 
stengiasi varyt pirmyn. Vie
na?; iš tos traicės dar Sietyno 
Chore patrukšmauja, ir tai la
bai žioplai. Tik prieš lošimą 
operetės “Kova už Idėjas” 
naudai A.L.D.L.D. II Apskr. 
Choras laikė praktikas. Visi 
vyrai buvo ant steičiaus, tik 
klausom, kad jau pradės jis 
rėkti baisiausiu balsu ant mo-

Newarko Partijos sekcijos 
gerai darbuojasi tarpe bedar
bių ir dirbančių apskritai. Kas 
savaitė gaunam desėtkus nau
jų nariu į Partiją ir revoliuci
nes unijas.

Dabar Partija čia atidarys 
savo mdky.kla su 15 diena va
sario, W. I. R. kambariuose, 75 • 
Springfield Ave. Kursai yra i 
sek.: (1) Komuniz. Pamatai,;
(2) Iš Politinės Ekonomijos, ;
(3) Revoliucinės Unijos, (4) | 
Proletarine Literatūra ir (5) 1 
Pradinė anglų kalba.

Mokyklos tikslas duot parti- 
iiečiams pamatini supratimą 
komunizmo ir pralavint dau
giau Partijos darbe. Kursu ter 
minas,—3 mėn., po sykį j 
savaitę. Mokestis tik vienas do
leris. Kviečiame draugus lan
kyti šią mokyklą ir lavintis.

Partijietis.

VARPAS

NEWARK, N. J

a

buvo Palangos Juzės 
mitingas, tai net iš 

■ žmonės ir svet. gas- 
padorius atbėgo, manydami, 
kad gal muštynės kilo ar kas. 
Viena draugė pradėjo jį sar- 
matyt, tai ta nuo jo atsiėmė, 
ko dar negirdėjo. Iškoliojo jis 
viešai bjauriausiais žodžiais. 
Gi mūsų “vidurietis,” kuris 
prie jų buvo ir žino, kad tas 
elementas be jokio reikalo 
trukšmuoja, o jo pareiga buvo 
prižiūrėt tvarką, , tyli, kaip 
vandens burnoje prisigėręs. 
Arba vėl, vienas draugas kvie
čia į šias prakalbas chorą 

| dainuot. Visi nutarė eiti; tą 
i pamatęs,, viršminėtas. elemen
tas, kad ant plakatų yrą drg. 
Birhbos paveikslas, tai j kad 

, pradės laukiniu balsu šaukt ir 
agituot chorą neiti dainuot. 
Aš jam patėmijalu, kad ir tu 
priguli prie tos kuopos, kuri 
šias prakalbas rengia. Jis at
sako, kad jis nepaiso ir gali 
neprigulėt, Laimingos kelio
nės! Boba iš ratų, kumelei 
būtų lengviau. Kuopa nieko 
nenustotu, bet dar laimėtu.

Už kelių dienų choras turė- 
% jo susirinkimą, kur pirminin
kas paragino visus narius eit 
į prakalbas, šis žmogus vėl 
rėkavo, kad niekas_n£itųr"beF 
kad jo niekas-ifeldauso, tai 
garsiai,sušuk o : “Aš neisiu, ir! 
viskas,—ka jūs man padary-. 
šit?”

Galima būt daugiau prira-, 
šyt apie tų sklokininkų krei
vus darbus, bet neapsifnoka 
laikas del tQkiu elementų gai
šint.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Irietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios he
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Te)., Stagg X84?

o

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

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

itiiaHiaiiiaiiiaiiiBHisiiigmaiiiaiiiaiiioiiiamainainaniaiiiBmaiiii IISIIISIII
.d. Bimbą, kaipo vieną iš ge-1 gint ar demonstruot. Mat, jie 
riaušių darbininkų klasės kai-J jau patyrė nuo pirmiaus, kad 
betojų ir darbuotųjų.

Pertraukoj kalbos vietinis
• Sietyno Choras labai -gerai su
dainavo keturias darbininkiš
kas dainas, kas susirinkusiems 
labai patiko. Pradėjo su In- 
ternacionalu, užbaigė “On the zantaitis 35c. Ražanskienė, F.
in£‘ i n -• • -j I Kvedaras, A. Kvedaras, Mrs.Dar kalbėjo vienas draugas | A tj y Miliauskas, Marši.

is Partijos apie Kentucky mai- Burduli v ,Zeline
menų streiką ir prase, kad, žukauskas po 25c. Pa- 
Lnn 4-1 D Ii O 11 Ir 11 IIDYDC » 1

o

Y
o

moku negali pasirodyt. Aukų 
surinkta 15 dol. ir 2c. Auko
tojų vardai: Dr. Kaškiaučius, 
Al. Staniulis, Šimkus, T. Kas-, 
kiaučiup po dolerį.; J. Mikšis, 
J. -Gasparaitis, M. P. Skučas, 
J. Ruseckas po 50c: J. Nik-

Gerai Pavyko Masinis 
Susirinkimas *

•; Sausio 13 d. A.L.D.L.D. 
ta kuopa surengė masinį mi
tingą su tikslu išklausyti ba
daujančių darbininkų delega
cijos iš Washington© raporto ir 
išrinkti Tag Days rinkėjus au
kų gatvėse 22 ir 23 dienom 
naudai Kentucky valstijos 
mainierių. Tiesa, delegacijos 
į Washingtoną maršavusios ra
portų nebuvo; drg. Kasper 
dar serga nuo sumušimo žvė
riškos Bayonnės policijos, kurinės ir ką d. Bimba atsivežė 
jis buvo nuvykęs bedarbiams 
sakyt prakalbas ir juos orga
nizuot į Bedarbių Tarybą. Bet 
už tai buvo d. Bimba iš Brook
lyn©, kuris kalbėjo apie 2 va
landas, plačiai nupiešdamas 
kapitalizmo viešpatavimo pa
sekmes ir darbo klasės gyve
nimą, jų užduotis ir t. t. Ne
aiškinsiu d. Bimbos prakal
bos, nes daug vietos užimtų;
beto, žinau, kad mūsų dien-^^ ---------- - ------------ -------------- —----- . —
raŠčio skaitytojai gerai žino bijosi savo žalingus darbus aukas ir gražų užsilaikymą ir

5-

o

s

"6"

*

o

(kas tik gali, eitų aukų jiems | , • V ‘“ į »7;0.
rinkti laike Tag Days. dengus vakaio lesąs i. zo, n

Šiame susirinkime apsčiai
išparduota literatūros, vieti-

I ■•■m "D i U o n

ko 7 dol. ir 2c, kurie bus per
duoti Kentucky mainieriams.

Taigi iš visko matosi, kad 
prakalbos labai gerai pavyko, 
žmonių buvo tiek, kiek vei
kiausia ši svetainė nėra ma
čiusi niekad pirmiaus, nes iš 
visų kampų sėdynes sunešus, 
ir dar neužteko..--- Pasirodo,
kad Newarko darbininkai-kės 
myli tokius parengimus, kas 
bus, todėl, daroma tankiau.'

Varde A.L.D.L.D. 5-tos kuo
pos turiu darbininkišką ačiū ? • **k . • V « • - • -V

naujos, tai visa parduota.
Po prakalbų buvo duoti 

įvairūs klausimai, į kuriuos d. 
Bimba aiškiai ir rimtai atsa
kinėjo.

Nors, ir buvo paliesta labai 
juokingoj formpj skloka ir jos 
lyderiai ypatingai, tačiaus nie
kas jų nebandė apginti ar tei
sinti; nors čia trys sklokos va
dukai yra, bet viešose sueigo-, _ ,
se nesirodo; veikiausia viešai i Sietyno Chorui, publikai už

<S>i

G. A. Jamison.
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ąlendoriu
Kur tik pasiūloma, visur darbininkai noriai perka tą svarbų mokslinių straips
nių ir istorinių informacijų šaltinį. Aišku,Jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūsų dienr

Nopntkįi užsisakytiem) vįelią knygą, mokestį galite prisiųsti, pašto ženklais 
Jstampomis), 5 arba Žc'stampomis. Ap-laikę iš jūsų 25 centų vertės štampų, 
tuojaus pasiųsime Darbininkų Kalendorių. Nelaukite ilgiau, tuojaus reikalaukite tos 
taip naudingos knygos.

Darbininku

s išleido taip svarbią knygą

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

ir šiehtet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS

iiiGtiioiiieiHOiiioinciHcnipniEuiEiiiciti

^;wįu<.į v? į į v.vrl I iii','M,i &•’

o

O

=

JYl.tJ.lv


apie

kurie šoka

to John L. Lewiso padikta- 
vimą.

Mine Workers 
unijos. Susi- 

1,100 delegatų. 
INDIANAPOLIS, Ind. — Bet didžiumoje yra unijos 

Sausio 25 d. čionąi prasidė- viršininkėliai,

Trečiadienis, Sausio 27, 1932

S AVYSTOVIS PROTAVIMAS’
liuesas nuo buržuazinio ka-

W .J,’ t ’ , ,-lkyti (tai būtų klaida), kad pitalistinio protavimo. Pro-j
gruodžio, 1931, tilpo į \ Prusejka būdamas Hilma- letariatas yra produktas ka-

je, Pruseika pradėjo pro- i

Partiją ,

protavimu.
(i

Dimas Benamis.

ginkluoti karei-

Kritika Kritiko
“Laisvės” N. 289

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

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 
.ijjąnęs sekančiu antrašu:

t

Laisvėje”, kad, kapitalistų kląbė, kai- griežtai atsikratyti nuo ka-: 
Kuomet Pruseika savo jau-[po valdančioji klasė, visuo- pitalistinio protavimo. Ir; 
nose dienose kreipė domę'met turėjo ir turi savo ran- tas įvyksta ne pripuolamai, i 
ne į darbininkus, kumečius koše visas priemones ir įvai- bet per kovą, kovą dviejų i 
ir biednus valstiečius, kai- riopus būdus užkorimui sa- klasinių protavimų—prole- i

protavimo. Ir j

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

aišku. Todėl ir nestebėti
na, kad rįet sąmoningas š&- 
vystovis protavimas prole- 

i kovą prieš darbininkus. To- tariate klasės ne visuomet 
del jokiu būdu negalima sa- ■

visų tarinio prieš kapitalistinį 
sykiu

irgi 15-1-1932
LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 

AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Tapkite šoferiu ar mechaniku. , IA 

mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių r ji šių taisymo. Mo
kiname generavai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

TOKYO.— Gautas prane-1 
korespondentas Šimas iš Mandžurijos, kadi-— 

ties miestu Takushan tapo i • — 
C ■ • Vi I V • • k__ L

kapitalistinės sistemos kri-;bulai—draugijinis padaras, 
Kad buržuazinis arba! klasinis, kapitalistinis pro- 

Taigi, tas ne as-

munistų Raudonoji Armija' reivių ir agituoja juos su-.

tikrai galėjo buri su Prūsei- Hankow. Šalę miesto buvo i sios Armijos. _ "to t to * •

Reakcinės laimemj
Unijos Konvencijai

jo metinė konvencija seno- pagal anglies baronų agen- i.''' t . ..
I sios United
of America

Puslapis Penktas
_________ L.

B. krislai, pašvęsti kritikai 
oportunisto Pruseikos. Kri
tika, mano supratimu, labai i 
nevykus ir klaidinanti.
T7 „meS--^nOiliej d’ Jis tą supratimą 

seika niekuomet nebuvo re- njstų partijon ir nusinešė į 
vohuciomeiTum bolševiku. Hilmano ofisų; o ten dirb- 
Tai buvo įrodyta \ įsoj eilėj; jamas savo smulkiai-buržu- 
straipsnių, per visą perei- azjnk oportunistinį suprati

mą dar labiau sutvirtino. 
Išėjęs iš ten tapo atviru 
priešu revoliucinių prolėta- 

lke riato kovų—tapo kontrevo- 
liucionierium. • * . '
Ar Yra Individuals Savys- 

tovis* Protavimas?
Aš esu įsitikinęs, kad to

kio dalyko nėra., Mano su- gas, kuomet jis toliau sako: i 
pratimu, draugijoje buvo ir | “Pruseika pradėjo ‘savysto- Į 
yra tiktai klasinis savysto- viai protauti’ (protauti 
vis protavimas. Kapitalisti- smulkiai-buržuaziniai, oppr- , 

.. i'nėje draugijoje yra domi- tunistiniai—D. B.) nuo ta- 
i • nb?*].°.se .U,7^°J1 nuojantis, sąmoningas, sa- da, kaip jisai likosi išmes-! 

se‘dalykai nesikhjuoja . Is VyStovis protavimas buržu- tas iš Partijos!” Tikrenybė- 
tokio d. V. B. išvedžiojimo a2inįs įg vienos pusės, ir je, Pruseika pradėjo pro-į 
daugelis darbininkų susida-; kasdiena vis aiškiau ir pla- tauti smulkiai-buržuaziniai j 
n h * • l * h • I čiau vystantysis revoliuci- j ne po to, kaip jis tapo iš-!
Darbininkai, be abejones, nroletaiinis samrmine’as mestas iš Pnrtiios Bot n.tsi-1

no ofise, įgijo tą savo opoii- 
itunistinį supratimą ir nu- 
: sistatymą linkui revoliuci
nio darbininkų judėjimo.

V. B. ne naujiena, kad Pru-1 tetekę

tą metą kovos su oportuniz
mu; ištraukos iš Pruseikos 
raštų apie tai aiškiai liudija 
Da daugiau. Tie, kurie veikė 
ir akyvai sekė Amerikos 
lietuvių darbininkų judėji
mą, žino, kad Pruseika vi
suomet buvo vienval tik iš
tižėlis ir “klijuotojas”. Jei
gu taip, tai kokiems galams 
tuomet sakyti: “Pruseika 
tokio ‘unijizmo’ išmoko be
sėdėdamas Hilmano ofise. 
Ten jam susikuopė ir ta į

pitalistinės sistemos ilgo 
vystymosi proceso, taigi ir 
proletariato klasės protavi
mas vis aiškiau atsirube- 
žiuoja nuo kapitalistinio 
protavimo eigoje klasinių 
ekonominių kovų ir paašt
rėjusių susikirtimų.

Drg. V. B. visai teisingai 
pastebi, kad: “Partijos na
rių protavimas, tai visos; 
partijos protavimas.” Prie 
to dar reikia pridėti-—pro
letariato politinės partijos, < • 
Komunistų Partijos prota
vimas, yra išraišką savysto- 
vio, sąmoningo , protavimo 
visos proletariato klasės. 
Bet d. V. B: visai klaidin-1

nis, proletarinis sąmoningas j mestas iš Partijos, bet atsi-1 
savystovis protavimas iš ki- nešė su savim į Partiją ! 
tos pusės. Ir tie du protą- proletariatui svetimą pro- ■ 
vimai veda nenuolaidžią ko- tavimą. Tas Pruseikos pro- j 
vą, kuri su kiekviena die- j tavimas, ne jo paties išmis-1 

i na priima vis aštresnį po-j lytas ir ne individualistinis;
L,.j; va o i-« Ia rv 4- IrnXv <11^ o 4-

supras iš to taip, kad Pru
seika pasidarė oportunistu 
tiktai Hilmano ofise sėdė
damas. Iš tokio pasakymo 
atrodo, kad ir pats d. V. B.
taip Pi useikos opoitunizmą }:udį ačiu pagilėjusiam visos; protavimas, bet kaip tik at-l

T i k renybėje oportuniz- ziui.
mas vystosi per eiles metų.! k a p italistinis protavimas! tavimas.
Pruseikos oportunizmo, jo I turi didelės įtekmės ant pro-į meninis protavimas' buvo 
to smulkiai buržuazinio su-; letarinio protavimo, apie į s k i e pijamas [ 
pratimo pradžios 
jieškot ne Hilmano 
bet jo jaunose dienose.

reikia | tai negali būt abejonių. Nes 
ofise, k a pitalistinis protavimas, 

O per amžių amžius buvo ir 
apie tai labai aiškiai aprašė yra dominuojančių, Viešpa
ti. Svotelis—Proletaras sar tau j ančių 
vo straipsnyj, “

proletariato 
a v a n garde — Komunistų 
Partijoj per eilę metų, pa
kol, galų gale, proletariatas 
nepriėjo prie supratimo, 
jog a.tėįo laikas, kad reikia.

po už socializmą kovotojus, vo protavimo ant 
o į buožes-buožiukus. Ma-j draugijos klasių ir 
tomai, . tuomet Pruseika,! ant proletariato, tai 
kaip ir daugelis kitų stam-'__________ „_____ _* * * t * k * ICHINIJ. MUNfflAS KASDIEN AUGAsvajojo vien tik apie nuver
timą carizmo. Bet, kad, po 
nuvertimui carizmo, tęst, 
kovą už proletariato pasi- j respondentas praneša

New York “Times” ko-tir dėti prie komunistų.”
iš i Sakoma, kad valstiečiu j -----z t-------------- x---- i - j ’ . - Į 

liuosavimą ir socializmo įs-1 Shanghajaus, jog ten gau- moterys ir dukterys einai 
teigimą, tai daugelis iš tų tos žinios parodo, kad Ko-i prie Nankingo valdžios ka-l 
žmonių be abejonės nesirū- munjstų Raudonoji Armija ■ reivių ir agituoja juos su-j 
pino apie tai. _ O kad taip jau paįgįa apsupti miestą'kilti ir dėtis prie Raudono-i 
tikrai galėjo būti su I rusei- j£ankow. Šalę miesto buvo i sios Armijos.

dienose, tą11 įtaisytos kempės delei 300,-
tą aiškiai liudija jo gyveni-;000 pabėgėiių nuo potvynio.!
mas ir veikimo pozicija čion ĮĮank0W0 valdžia bijo, kad i 8 (KOJI
Amerikoje.. Tas smulkiai- f.p var(yiioliai nGsnk^tu ir.IdSKoS

Chiny Parfeany
AmeiiKoje.- iab bniuiKiai- tic varguoiiai nesukiltų ir 
buržuazinis, opoi tunistims i nGprisidetu prie komunistų, 
protavimas nedaleido jam , bucĮu juos greįfai kaip 
galutinai atsirubeziuoti nuo p.vvupus 
buržuazijos čia Amerikoj, j — j kitas vietas. 
Podel ir jo draugavimas su i Toliaug 
lietuviškąją buržuazija, tau- j rag0. 
tininkais ir net fašistais nė
ra naujiena. . Į Hilmano 
ofisą Pruseika nuėjo i 
kaipo revoliucionierius, kad provincijų sako, kad despe- 
kovot prieš kapitalistų kla- i ratiški valstiečiai susivieni- 
sės leitenantus darbo unijoj;i.jo su komunistais ir varto-! 
o kaipę ištikimas tarnas!ja nepaprastas ^priemones,|<n b Iyl J* < 
Hilmano biurokratinei ma-ridant prigundyti valdžios | otCBStinaS ISra(llIHaS 
šinai, vedančiai slopinimo i kareivius mesti savo vietas! ° Į

apsupti aštuėni tūkstančiai, 
ne Hupeh,, HunMn i ir Kiahgsi W-*;

eten vad tek terfuohu ir,’Orlaivių jie bu-

“Oficiali^ pranešimas . ,iš

sią visi išžudyti

popąliariškasJack 'Ganson’as galingas ir popąliariškas 
lietuvių ristikas taip įsigalėjo New Yorko apie- 
linkėje, kad ji vietinis promoteris Jack Mc
Grath net suporavo ristis su lenkų čampionu, 
Joe. Malcewicz, pirmiausioj eilėj ateinantį se- 
redos vaka'rą, St. Nicholas Rink, 69 West 66th 
St., New Yorke.

Per paskutines kelias savaites Gansonas ri
tosi net septyniolika kartų, ir visus pergalėjo. 
Jeigu jam gerai pasiseks prieš Malcewicz, New 
Yorko promoteris žada jam duoti ristis su pa
saulio čampionu Henry DeGlane artimoj at
eityje. Iš viso bus tą vakarą šešios poros risti- 
kų : John “Casey” Kazanjian, armėnas, su Pat 
Riley Naujosios Anglijos čampionas; Charles 
Strack, Sping Valley, N. Y., su Pat McGill, 
Omaha; Charley Hanson, Boston, su Bob Wil
kie iš Buffalo; Bob (Bibber) McCoy, universi
teto studentas, su Karl Lemle, Los Angeles, 
Cal.; Dr. Fred Meyers, Chicagos žydų dentis- 
tas, su Ivan Vakturoff. rusas. įžanga $1.05; 
kitos sėdynės $2.10 ir $3.15.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski’5-1090 IR NAKTĮ

> NAUJAUSIOS MADOS

LIETUVIS GRABOR’US
pat ar- 
ir už 
kainą,

Norintieji ge
riausio 

navimo 
žemą

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Te].: So/ Boston 0304-W

Palaikykit save stipriu ir sveiku 
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite apie darbą.

Bell Phone, Poplar; 7548

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDEKTAKBK 

Ir Ultej* nnwtlrqclva ant 
riaokių kopinių. Nori-’Hjt g«r«anlo pa
tarnavimo ir ui t«a»K nuliftdiiM
valandoje baoklta. w-nK Pato mana 
jfabte eraull Intnv nnt "lankių Ir upinių 
ve.-auiriuaa Tietcae Ir at itmt kaip*. _

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa. ,

PAIN-EXPELLER*
Irc£- J- V. I’nt. Biure, 

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams.

PAIN-EXPELLERIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymą.
Kaina 35c. ir 70c. • - Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnklj.

Trade

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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

Pilnas važinėjimo kursas, j imant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cials 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.

-a-HaMb

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

LUTV1NAS

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

Gigantiška Dubeltava Programa
Petnyčioje 29-tą Sausio (January), 1932

ECLAIR THEATRE, '
76th Street & St. Clair Ave. Cleveland, Ohio
Du rodymai, vienas prasidės nuo 7 vai., antras nuo 9-tos Vai. vak. 
Rengia Friends of The Soviet Union, 5511 Euclid Ave., Room 222 

įžanga 30c Suaugusiein, Vaikam' 15c
HER WAY OF LOVE 

(Jos Meilės Būdas) 
Amkino Vyriausia Filmą 

Perstato masių sukilimą prieš 
Kerenskio valdžią. Padaryta 
Sovietų Sąjungoje.

THE WHITE DEVIL 
(Baltasis Velnias) 

Perstato Rusijos užgrobimą 
Kaukazo ansktyvais 70-tais 
metais.

U. F. A. Produkcijos 
Rodoma vaizdai ir kalbomis.

PITTSBURGH, Pa.-Wes- 
tinghoitse laboratorijoj da
romi bandymai su nauju 1 
radio, kurį išrado rusas 
mokslininkas Murovcevas. 
Sakoma, kad pagelba šito 
išradimo, jei pasirodys 
praktiškas, bus galima bal
są perduoti ir girdėti už 

‘32,000,000 mylių. Jei tas bū
tų tiesa, tai radio pagelba 
būtų galima “susikalbėti” ! 
su. Marso gyventojais!

Flushing Russian and Turkish Baths, ite 
M. TEITELBAUM, Manadžeris - 
įžanga Dieną ir Naktį 50ę 

Subatos vakare 75 centai , 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos įšsinerijnųi vęltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARjslINKAl’S, nuo 
10 valandos diena iki 12 vai.'vakare. 'Trys * gariniai ' 
kambariai’'dėlei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausią ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B> M.i T, cloveiteriu; išlipt ant Flushing Avė. stoties j X 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrosę. Avė. stoties; visais

Broadway kartus—išlipt ant Flushing Ave. 1 
.......... ................ .........—-............. ■ ■ .■ L— . į

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

V

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
■24 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

iiuWilB Trumpu laiku iimokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant rieto*.<3

Kardymai, autaiiyaini, euitatymai, guprait elektrik* ir m a gust i taą, ir važiavimą, 
Ir planą automobilio: mokinau dlenotoaii ir vakarai! lietuvių ir anglų IcalboM.

- Mokytojuje J ra Žytnūi eksportai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. V AITRUMAS ir kiti. 
Leidimų (Llokbie) ir Diplomų Rvarantuojnme nt mažų nžmokeitĮ. 14 ei padedam 
kiekviedam prie pirkimo karo. Ūžilratymai j mokykla kiekvienų dienų nbo 0 ryta 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedclioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
1» K. Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITI 

... Telephone, Algonąuin 4-404®

‘i
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pas mane
daiktų ži- ■ 
pigiau nu-

Puslapis šeštas .VIETINES ŽINIOS
už Bedarbių Šelpimą!

d.

Be-

Rept

LAIK-
NAU-

MADOS

Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
I atvešiu į 
į' kėslte “Laisvėje.’’ 
u 
I H 
I I

1 J* I" ' ■•-T- ■ ini ■ I MM Hll —i— >111 — .!■ II .1 u* — — ■ M1 —- - liti ■ ■■ HM-- ■ IIP »■

Komunistų Partijos 
bei jos vedamoms 

Drg. Bimba sakė, j

“Laisvę.” Jūs užsimo- •y,

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avc 

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

♦

Moterys Darbininkės į Kovą Pašovė Amalgameitų 
už Bedarbių Šelpimą! i Delegatą Unijos Raštinėj

New Yorke, kaip ir beveik ; 
visur kitur, pavienėm mergi- i 

• nom bei moterim bedarbėm. I 
neturinčiom šeimynų, nėra ' 
duodama jokios pašalpos 
miestinių valdiškų labdarybių 
o ir šeimyniškom moterim . dama, pataikė delegatui į petį, 
New Yorke tapo paskutinėmis ' matyt, pusėtinai : 
savaitėmis veik visai nutrauk-i nes i 
ta bent kokia pašalpa, uždą- jaus pasipylė kraujas, šovi
nius miestinius šelpimo biurus. į nias Įvyko unijos raštinėj, Ar- 
Tokia “tvarka” lyg ir sužiniai jon Place, Brooklyne. 
stumia desėtkus tūkstančių Kp Rep.
bedarbių merginų į prostitu-i 
cija, o šeimyniškas moteris i \
b^air'“kai milli nu°iRengkimės prie T. Darbin.

Kad Įtraukt didžiausia skai- ApsigynilHO BazatO 
čiij dirbančių ir bedarbių mo
terų į kovą už tinkamą pašai-j 
pa ir socialį apdraudos įstaty
mą, tuo tikslu yra 
darbininkių moterų 
cija ateinantį šeštadienį, 
šio 30 
Plaza 
Irving 
taipgi bus mobilizuojama dar-: 
bininkės į generalę vasario 4 
d. demonstraciją.

Į konferenciją yra šaukia
mos darbininkės iš dirbtuvių, į 
bedarbės ir įvairių darbiniu-' 
kiškų moterų organizaci jų į 
narės.

Trečiadienis, Sausio 27, 1932

i Brooklyno Liet. Darbininkai 
j Remia Bedarbius ir Strei- ‘ 
kuojančius Mainierius

I Sąmoninigi Brooklyno lietuv. 
darbininkai aukoja drapanas 
bedarbiams ir streikuojantiem 
Kentucky angliakasiams. Dra- 

jbužių jiems paskutiniais lai
škais aukojo šie draugai: M.
Benaitienė, Bepirštis, Kairys, 
Jeskevičiutė, J. Bacevičius, M. į 
StakoVas. Kiti sunešė “Lais
vės” raštinėn drapanų, nepa- 
žymėdam savo vardų.

sužeisdama, Į Draugai aukotojai suteikia 
iš pašauto rankovės tuo- svarbią paramą bedarbiams ir

Antradienį, sausio 26 
prieš pietus, vienas italas pa
prastas narys Amalgameitų 
Kriaučių Unijos šovė į krūtinę 

iš ' tos unijos italų skyriaus dele- 
i gatui, bet kulka, įžulniai lėk-

streikieriams. Tačiaus reikė
tų, kad vis daugiau lietuvių 
darbininkų ir patys dėtųsi į 
Bedarbių Tarybą, 61 Graham 
Ave. 1 ■

’ Už aukas tariu vardan 
darbių Tarybos ačiū.

S. Peleckas1, 
Bed. Tar. Narys

šaukiama 
konfereh- 

sa u- 
d., 2 valandą, Irving 

svetainėje, 15th St. ir

Streikas prieš 25 nuoš 
Uždarbio Nukirtimą

Me

Metinis kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 13 d.; nebuvo 
skaitlingas. Turėjo būti per- 
rinkta valdyba, bet nebuvo ga
lima, nes nebuvo iš ko rinkti. 
Tokiu būdu dar sena valdyba 
pareigas eina. Taipgi buvo 

i kalbama kas link bazaro, kurį 
•rengia Tarpt. Darb. Apsigyni
mas. Bazaras bus New Yor
ke, vasario 25, 26, 27 ir 28, 

i keturias dienas.
Lietuvių visos darbininkiš

kos organizacijos turi prisidė- 
1 ti prie bazaro. Prie to darbo 
'T.D.A. lietuvių 17 kuopa ren
giasi, taipgi Darbininkių Susi
vienijimo 1 kuopa išrinko tam 

■komisiją ir trijų draugių.
17-tos kuopos i----------

:šiaip daugiausia buvo svar;
ma, kaip perorganizuoti kuo- 

I pą ant naujų pamatų. Tai 
i yra didelis darbas.
plasi į narius, kad priduotų 
savo adresus, nes be adresų 
negalima tas darbas taip pa-

Turi kiek- 
pri duoti

Nepaprastas Lietuvių 
Rūbsiuviy Susirinkimas

rub-

tikslui paaukojo net $95. Bet 
pasirodo, kad jie bjauriai me
luoja, jie nei vieno cento ne
paaukojo 
įstaigoms 
kovoms.
kad čia ant vietos ir Philadel- 
phijog buvo atsiklausta Komu
nistų Partijos įstaigos ir iš 
visur gautas atsakymas, kad 
tokių aukų Partijos įstaigas nė
ra gavusios. O , pereitą sek- 

jmadienį Philadelphijoj, Idike 
teismo, kuris buvo surengtas 
prieš tenykščius mūsų orga
nizacijų pinigų grobikus, sklo- 
kos advokatas aiškiai pasakė, 
kaęl nei vienas centas nepa
siųsta jokiai komunistų įstai
gai, kad visus užgriebtus pini
gus skloka turi savo kišenėj.

Tuo šarlatanišku darbu pa
sipiktino susuirinkę darbinin
kai. Tūli išsireiškė, kad prieš 
skloka reikia vesti dar griež-, 
tesnę kovą.

Lietuvių Amalgameitų 
siuvių 54 skyr. susirinkimas 
įvyks 27 d. sausio, kaip 7:30 
vai. vak., 11-27 Arion PI., i 
Brooklyn, N. Y.

Rūbsiuviai, dalyvaukite skai
tlingai susirinkime; bus daug 
svarbių klausimų, nes dabarti
niu laiku prasideda sezonas 
ir bus įdomūs raportai iš vi
sų

PIRMAS ŠOVIETŲ RUSŲ KALBOJ 
PAVEIK ŠLAS! 

“THE ROAD TO LIFE” 
(Keiths į Gyvenimą) 

Viliojantis ir 
das. Neturėsite 
veikimą suprasti dialogą, nes yra 
išdirbta '.sistema i“._.L..................
ir išaiškinimui veikimo, 
lite dasileisti prasilenkti nepamatę to 
paveikslo.

CAMEO THEATRE, 42nd 
East of Broadway

Rodo be perstojimo.
Įžanga 25c. iki 1 vai. po 

35c. nuo 1 iki 5 vai. vakare.

užžavė.jantis vaiz- 
sunkumo sekdami

išvertimui kalbos
Jūs nega-

St.

pietų,

unijos įstaigų.
K. Jankaitis.

i Įkalino Aštuonis Žuvų 
sus,n" Markely Streikierius

NEW YORK. — Self - 
chanics Kompanija paskelbė, ; 
kad bus 25 procentais nukirsta! 
alga jos darbininkams, dirban
tiems prie grindų sudėjimo į 
statomus namus. Pora tuzi
nų darbininkų išrinko tris sa
vo delegatus nueti ir užprotes-i 
tuot. Kompanija tuojaus iš-! 
metė iš darbo tuos delegatus;! 
tuomet sustreikavo 
darbininkai. • ...

Dar pirm šio algų nukaUbji- j Apsigynimui 
mo darbininkai, gaudami čia 
dirbti tik dalį savaitės, tetu
rėdavo uždarbio tarp $8 ir 
$12.

Streikui vadovauja kairioji ’ 
Statybos Darbininkų Industri-! 
nė Lyga. (

sėkmingai atlikti, 
vienas narys būtinai 
savo adresą.

Du nauji nariai 
visi kiti j Pr‘e 17“t°s kuopos.

NEW YORK. — Tęsiasi ir
Buvo krei-;vis aštryn eina kova tarp žu

vų marketų sustreikavusių dar 
bininkų ir tarnautojų, iš vienos 
pusės, o savininkų, policijos ir 
gengsterių, iš antros pusės. 
Keliolika dienų atgal buvo iš
duotas prieš streikierius ind- 
žionkšinas, kuriuom teismasprisirašė 

Draugas 
M. Simanavičius paaukojo T.

i 5 dolerius; 
drg. Gelke du dolerius. Šie 
draugai supranta svarbą šios 
organizacijos. Ji gina darbi
ninkus. kovotojus, liuosuoja 

įjuos iš kalėjimų; tokiu būdu 
Į reikia ir finansinės paramos. 

Yra daug draugų kalėji
muose; neišleidžia jų be kau
cijos;'už daugelį reikia užsta- 
tyt po kelis tūkstančius. Tuo 
tikslu yra rengiama ir baza
ras, sukėlimui finansų. Drau
gai ir organizacijos, paaukoki- 

L.D.S.A. 1 ir 91 kps. rengia te kiek išgalite, pinigais arba 
vakarėlį. Bet kokį? Ogi ves- naudingais daiktais del išlai- 
tuvių ir divorsų vakarėlį, 
bus subatoje, 30 dieną sausio, i vės 
“Laisvės” svetainėje. Pradžia 
lygiai 7:30 vai. vakare. Bus 
gera muzika, nes grieš W. No
rris orkestrą. Bus įvairių pa- 
marginimų, o kas svarbiausia, 
tai kad bus “vestuvių ir divor
sų vakarėlis.” Kaip tą pro- susirinkite “Laisvės” svetainė-j $ĮVJ|rL: PrpLIrrnji 
grama išpildys, tai daugeliui jo. 46 Ten Eyck St. Turime ! 
yra. klausimas. j susiorganizuoti prie darbo.

Bus tinkamo maisto ir min-1 Turėsime aptarti, ar galėsime 
Ateikite visi ir Įsteigti bazare lietuvių skyriaus ;

prisi-
Ma-

Kas Čia Bus, Vestuvės 
ar Divorsai?

n n — • IQ — M — M —• sit —• KM — M — M —• W —• IN — «4^ 
į Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai i 
! Dovanom, ar patys sau norėda- į 
imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
|ar bi ką iš auksinių - -v-; - 
? nokite, kad 
■ sipirksite.
I
| ĮVAIRŪS
| RODŽIAI 
I JAUSIOS 
į UŽ PRIEINAMĄ 
1 KAINĄ 
R 
| Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
fžius ir kitus papuošalų daiktus. į 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
| stėngsluosi pilnai patenkinti. .

Williamsburgiečiams, kuriems | 
1 pertoli pas mane atvežti pataisy- Į 
mui laikrodžius ar kitus auksinius ' 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

A.L.D.L.D. 185. kuopos susirinkimas 
bus ketvirtadienį, 28 sausio, nau
joj vietoj, po No. 933 Glenmore Avė. 

Į įėjimas iš Fountain Ave. Pradžia 
i 7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit 
yra svarbių reikalų aptarti. Gausit 
naują knygą “Naujo Karo Gaisras.”

Sekr. M. Misevičiene.
, ■ (22-23)

REIKALAVIMAI į 
REIKALINGAS geras ir teisingas 

vyras, kuris galėtų įdėti apie tūk
stantį dolerių ant 6%. Pinigai už
tikrinti. Galėtii ir darbą gauti. Mo
kestis nuo 25/ iki' 35 doj. į savaitę. 
Darbas, užtikrintas. Atsišaukit grei- j 
tai šiuo adresu: Smith Furniture 

v , .. . , , v . Į Exchange, 272 Plane St,, Newark,uždraudė pikietuot uzstreikuo- - n. J. ' ■ ' '
' '■.'/j. ' . (22-24)* ' . } «. ■■ ...... . ■ . ........

REIKALINGAS virėjas (kukorius) 
Į restoraną. Atsišaukit tuojau po ;

tas vietas. Užvakar tapo areš 
tuoti dar astuoni pikieiinin- 
kai, kurie nepaisė indžiokši-

Bosų agentai'daro nutola- No< 580 Wythe.Avę., Brooklyn, N. Y. j 
tinius užpuolimus ant streikie-’ — 
rių, prieš kuriuos naudoja pei
lius, britvas ir įvyniotas į po- 
piera geležis. I PARSIDUODA ■>. restoranas,

Kad padėt strei'kieriams toj 
žiaurioj kovoj, kairioji Mais
to Darbininkų Unija šaukia 
atstovus nuo visų darbininkiš
kų organizacijų susirinkti į 
konferenciją, kūri bus tuo 
tikslu laikoma penktadienio 
vakare, sausio 29 d., 7 :30 vai., 
unijos centre, 5 East 19th St., 
New Yorlte.

Lietuvių darbininku organi
zacijos privalo pasiųsti ten 

[savo atstovus arba bent patys 
ir draugės, kurie j mūsų, organizacijų darbuoto-1

no.

PARDAVIMAI j 
, biznis i 

įdirbtas ir gera proga pirkt. Kreip- [ 
kites po No. 97į E. 7th St., New: 
York, N. Y. 1 . Į

' ; ■ ■ ' '. ; (22-24) j

IŠRANDA VOJIMAI i

Jis i mėjimo, ir atneškite į “Lais- 
raštinę, vardu komisijos, 

kurion įeina J. Sąulėnas, Min- 
gilas ir Griškus.

Draugai i
esate išrinkti nuo draugijų į jai bei komitetu nariai ture-! 
bazaro komisiją, būtinai šian- tų nuvykti į tą konferenciją.
dien ' vakare, sausio 27 d., 

Kaip tą pro-' susirinkite “Laisvės

kštu gėrimų.
atsiveskite savo pažįstamus.

Rengėjos.
(22-23) [žai laiko beliko, o dar lietu- 

------------------- Įviai nieko nedirba.
Literatūros Draugijos 1-ma.) 

i kuopa taipgi turėtų prisidėti 
j ir išrinkti komisiją. .

J. Saulėnas. Org.

ibudukę, ar taip tiktai
i dėsime prie kitų tautų.

Laimėta Streikas prieš 
Duonos Brangumą

Brighton Beach’iauš kepy
klos buvo priverstos per darbi- ■ 
ninkių - šeimininkių streiką; 
nupiginti duoną iki 5 centų 
svarui, taipgi numušti kainą 
paprastiems p y r a g a ičiams. 
Tuomet liovėsi pikietavimas. 
Bet kepyklų savininkai nebu
vo pasirašę sutarties; todėl, pi- 
kietavimams apsistojus, dau
guma kepyklų ir vėl pakėlė 
duonos kainas. Tuomet dar
bininkės - šeimininkės sušau
kė masinį mitingą gatvėj ir 
500 maršavo pro kepyklas, • 
dainuodamos “On the Picket 
Line.” Tūli savininkai su
prato, jog kova bus tęsiama, 
jeigu jie bandys palaikyti iš- 
naujo pakeltas kainas kepyk
lų produktų. Tad Wagner 
Bakery dabar jau. ir sutartį pa
sirašė, kad nereikalaus dau
giau kaip penktuką už duo
nos svarą. Prieš to nepada
rančias kitas kepyklas kas
dien yra tęsiama pikietavimas.

Organizuojama Generalis 
Sukniasiuviiį Streikas

• šį ketvirtadienį, 7 vai. 
kare, visi sukniasiuviai ir 
kniasiuvės yra šaukiami į 
tingą, Stuyvesant Casino sve
tainėje, New Yorke, 140 2nd 
Ave. Bus įleidžiama ne tik 
unijistai, bet ir neorganizuoti 
adatos darbininkai. Industri
nės siuvėjų unijos sekretorius, 
Ben Gold ir kiti išduos rapor
tus apie padarytus bei daro
mus prisirengimus jjrie visuo
tino streiko prieš nepakenčia
mas sąlygas.

Vyriškų drabužių darbinin
kams taipgi naudinga būtų at
eiti ir išgirsti apie tuos besi- 
rengimUs į didelę 
sukniasiuvių būklės 
mą.

Beveik kas pirmadienio 
■karą “Laisvės” svetainėje

va- 
bū- 

na diskusijos bei prelekcijos 
įvairiais klausimais.

Pereita ;pirmadienį drg. A.' 
Bifnba ’ davė ' įdomią prelękci- 
ją ą’pi'f* r nnpttunizma ir kova 
si/juo. Jis suteikė daug svar
biu citatų iš Lenino raštų, nu 
rodydamas, kai n Lenina's' žiū
rėjo į oportunistus *it kaini jis 
vedė 'kovą ' Prieš oportunizmą 
ir oportunistus. Leninas aiš^ 
kino, kad oportunistai yra 
nriešd a rbininkiškas e)ementasĮ 

, tarnaująs kapitalistu klasei; ir 
įvedė prięš oportunistus aš
triausią kova.

Drg. Bimba kalbėjo suvirs 
pusantros valandos laiko ii* 
susirinkę darbininkai. kurių 
buvo anie pusantro šimto, su
sidomėjusiai klausėsi.

Drg. Bimba taipgi nurodė, 
kokius kontrrevoliucinius dar
bus dirba oportunistai Prusei- 
ka. Butkus ir ju suklaidinti pa
sekėjai. Ypatingai jis pabrė
žė ju šarlataniška darbą sary- 
švi su užgrobtais mūsų, dar
bininkišku organizacijų pini
gais. Renegatas Pruseika per 
“Klampyne” šaukia, būk įie 
paaukoję dalį užgriebtu pinigų 
streikuojantiemš mainieriAms,' 
Komunistų , Partijai ir “Į}a^y 
Workeriui;” btik jie visa tam

APARTMENTAI ANT 
RANDOS

4 ii’ 5 kambarių apartmentai ant 
randos, randa žema, visi įtaisymai. 
Atsišaukit pas superintendentą, Apt. 
4, No. 442 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. ' (16-43)
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Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia,
604 Race St. 
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
8rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richpiond t 
259 South, 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
FrąpkJip & Vine

Pa. r

&

&

&
&

Noble Streets
Noblė Streets 
Fairmount 
Green
Parrish
Poplar

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT, LAUKU S, Fotografas 
214 Bedford Ave., Brooklyn 

Tel. Greenpoint 9-783!
Geriausia Studija Hrookh/ne

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
Nėdeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New Yofk City
Valandos paprastomis dienomis 

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER ’
W. 44th St., Room 302

Now York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo > 
iki 9 vai. vakare 

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

156

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV Si 
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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, |<ur^ rūkymui 
medegoš yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigarų
JONO ARBA 

PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

•6V,.T7>wW’'»«» *ysrzyw
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS (NC 
( B I E L A U S K A S) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU,
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIETA^ SAVO 

W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
U VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES

KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.
MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKT(. MŪSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastame# dienomia nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarai# nuv 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telcf. ALCANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

Telefonas: Stagg 2-9108

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTET1KA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKĖS
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naūjon .vieton/ 
po numeriu 
512 Marion StM 
karup. Broad
way, Chauncey 
Street stotie 
Brooklyn, N. Y

Naujoj vietoj 
Studija daug 
gėriku įrengta, 
todėl, paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JOilAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway’ 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
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.

•23| Bedford Ąvenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avehpįe 
(Arti Marcy'. <Avenge)* J I

BROOKliYti, N. Y. k į '

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

O
s

DEKAVOJU PACIENTAMS
O

kovą už 
pagerini-

O

o"

va-
su- 
mi-

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.

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTES
CIGARAI

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J , BROOKLYN, N. Y
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Lietuvos Darbinihkų ir Kaimo 
Biędnuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais)

“BALSAS”
' Duoda daug žinių iš Lietuvos 

darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užšisakyt “Balsą f Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” 1 tas 
tuorp pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkąs ir darbininkė pri- 

, : valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
\ Metams . 4 . $1.50

šešiems mėnęsiąnvi . . .80
Pavienio nuin. kaina . .05

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, j ’
Brooklyn, N. .Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 Jvakare 
' ii *. f •" '

Telefonas, Midwood 8-6261




