
Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkr. (Nov.) 24, 1931No. 278 vienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

KRISLAI
Burbulas Jau Trūko. 
“Nauja Respublika”. 
Tik “Principai”. 
Sau Vadas.

Rašo V. B.

Pirmai Lietuvių 
Darbininkų DienralAa 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Pagaliaus jau pasirodė ir 
Naujoji Klampynė”. Labai pa

naši tam vardui. Paėmus į 
ranką—gana purvina.

Vienok, reikia pasakyti, kol 
buvo laukiama to renegatų su
tvėrimo, tai buvo pučiama labai 
didelis burbulas. Gi su pasiro
dymu to laikraščio, tas burbu
las jau sprogo. Joje nieko nau
jo. Telpa jau tik pamazgos iš 
sklokininkų muštuvo, kuriuo ■ 
komunistiniai išsigimėliai mala-1 
tojo prieš Komunistų Partiją.

Sovietų Spauda apie Tautu 
Lygą ir Japoniją

Na, bet ir jie dar kalba apie 
“komunistinį laikraštį”. Girdi, 
ir jų gazieta “galės būt tinka
mu komunistiniu laikraščiu ir! 
be oficialio štempelio.” Ot, ma
no sau Pruseika, kad bus da
bar nauja lietuviška “komunis-1 
tinę respublika”. Bet kam ji 
naudinga? Kokiai partijai ji 
priklausys? Kokiam Interna-1 
cionalui ji tarnaus? Apie tai 
nei žodelio.

Dabar Pruseika jau kalba 
su fašistais nuo vienų pagrin
dų, bet jis atsisako kalbėti su 
darbininkais, komunistais. Jie 
kalba apie minias, bet bijo joms 
pasirodyti.

MASKVA.— “Pravda” 
ir “Izvestija” rašo edito- 
rialus apie Tautų Lygos 
atsinešimą linkui Japoni
jos karo Mandžurijoje. 
Sako, kad iš sykio Tautų 
Lyga pusėtinai purkšta
vo ir šokinėjo prieš Japo
niją, bet dabar nutilo, 
dabar tik kalba apie tyri
nėjimą visos padėties. 
O tas, Sovietų spaudos 
nuomone, aiškiai parodo, 
jog imperialistų yra susi- 
uostyta ir tyčia leidžiama 
Japonijai pasigrobti Man- 
džuriją ir paversti ją į 
savo koloniją.

IŠ TOLIMŲJŲ AMERIKOS KAMPU 
MARŠAVIMAS Į WASHINGTON^

Pereitą sekmadienį dau- ir vaikų prie miesto vald-! 
gylpėje miestų įvyko bendro žios, kaipo prisirengimas ■ 

11 * 'prie nacionalės alkanųjų!1
bedarbių eisenos į Washin- 
gtoną. Į

New Yorke vakar tūks- 
New Yorko kon- tančiai bedarbių maršavo į į . . _ _   — - • . . • • • t 1

Imperialistai Sutartinai 
Užgriebs Mandžūriją

LIETUVOJE KAIRIŲJŲ DARBININKU 
LAIMĖJIMAI LIG. KASU RINKIMUOSE I . IPildosi komunistų “pra

našavimas.” Mes sakėme, 
kad imperialistai planuo
ją paversti MandžuHją 
frontu prieš Sovietų Są- 
j’ungą. Dabar tą patvir
tina žinios iš Paryžiaus, 
kur Tautų Lyga laiko po
sėdį. Universal Service 
agentūros koresponden
tas Williams rašo, kad 
Tautų Lyga eina prie “su- 
internacionalizavimo” Mand- 
žurijos. Girdi, paskyri
mas komisijos ištyrimui 
padėties yra pirmas žings
nis ton linkmėn. Ameri
ka, Anglija, Franci j a ir 
Italija nenori vienai Ja
ponijai atiduoti Mandžu- 
riją. Imperialistai nori 
bendrai pavergti tą kraš
tą ir sudaryti tenai tvir
tą frontą, iš kurio galė
tų paskelbti karą Sovietų 
Sąjungai.

Socialfašistams (Socialdemokratams) Gelbėjo Kruvinoji 
Smetonos Valdžia, bet vis tiek Jie Visur Prakišo; Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Pareiga Eit Pagelbon Lietuvos Dar
bininkams ir Valstiečiams; Vykinkite Masinių Konferenci
jų Tarimus ir Tuojaus Atgaivinkite Veikimą Priešfašisti- * 
nių Lietuvos Darbininkų Judėjimo Rėmimo Komitetų. -

fronto alkanųjų eisenos pri- 
rengimui konferencijos. Vi
sur jos buvo labai skaitlin
gos ir entuziastiškos konfe
rencijos.
ferencijoj buvo 537 delega- miesto svetainę ir reikala- 
tai nuo kelių šimtų organi-; vo pašalpos.
zacijų.

Iš Seattle, Wash., 
darbių delegacija jau 
maršavo. Ims apie dvi 
vaites laiko, kai pasieks Wa- 
shingtoną. Išleidimui be
darbių , delegacijos įvyko 
milžiniška darbininkų de
monstracija.

Clevelande ateinantį pen
ktadienį bus maršavimas 
bedarbių moterų, jaunuolių

iš-
sa-

2 atstovus, o socialfašistąi 
nei vieno. Rokiškio apie- 
linkėj iš viso tik du ‘atsto
vai renkami nuo darbiniu- 
kų.

PANEVĖŽIS.—Pas mus 
prieš ir laike rinkimų į 
miesto lig. kasas smarkiau
sia kova ėjo tarp kairiųjų 
darbininkų ir socialfašistų. 
Socialfašistai bjauriausiais 
būdais provokavo darbinin-

Tilžės “(Balsas” praneša 
sekamus didžiausius laimė
jimus Lietuvos kairiųjų 
darbininkų ligonių kasų rin
kimuose:

KAUNAS.— Nepaisant 
fašistų teroro ir socialfašis
tų bjaurinsiu provokacijų, 
kairieji darbininkai padidi
no savo balsų skaičių ligo
nių kasų rinkimuose ant 
120 nuošimčių, palyginus su 
1928 metais tuo tarpu, kadai

i Elizabethe badarbių vai- 
I kų maršavimas įvyko perei- 
I tą ketvirtadienį. Policija 
neprileido prie miesto sve
tainės.

Brooklyne ateinantį tre-1 
čiadienį vėl bus bedarbių | 
demonstracija ties miesto 
svetaine (Boro Hali).

Iš. visur plaukia žinios- 
apie bedarbių bruzdėjimą 

; ir ruošimąsi prie naciona- 
i lės eisenos.

ĮVAIRIOS žinutes
prieš

vičius, Bekampis (kuris nė-

■

Philadelphia, Pa.

dėjimas dabar

Rengiasi Užgriebti | Geležinkeliečiii Unijos
Miestą ChinchowU J<*; į f į • 1 1*1 * * V. į AdllC čipic Vi

Kuorįef GrigAitU pradėjo Uo- mas rėkią’:;

Kor 
yra

Berlyn.— Voke ti j a išga 
bena į Sovietų Sąjungą tiek 
produktų, kiek ji išgabena

(Daugiau pasaulinių 
5-tam puslapyj)

Albany, N. Y.—Lapkričio 
22 d. automobilius įlėkė. į 
grupę žmonių ir vieną už
mušė, o 17 sužeidė. .

SEPTYNI ŽUVO TRAU
KINIO NELAIMĖJE

Nepamirškite Daily Worke- 
rio Parengimo

Komunistų' Partijos or
gano “Daily Workerio” rė
mėjai rengia balių lapkričio 
25 d., Girard Manor Hall, 
911 West Girard Ave. Šo-

Pietinę. .
Klaipeda.-r-Lapkričio 4 d.

Ardmore, Okla.—Distrik- 
j to teismas išteisino du poli- 

gal nušovė dū Mekšikbs Stu
dentu.

žydams, šitokiame ' 
me” jau ne Partija vadas, bet 
“aš”, taip, kaip tie chinai ge
nerolai: “Aš”—vadas, “aš”-— 
principai, “aš”—partija.

riųjų darbininkų surašąs ges apdaužyt socialfašistų 
gavo 215 balsų. Taigi kai- lapelių dalintoju^: kurie 
rieji darbininkai pravedė spėjo vos išnešt savo kojas.
r -------------------------------------------------- . ... 7-^r ■ ■ ■■ 1T7.--W '

į abi Amerikas Šiaurinę ir Qhiang Kai-sheko budeliai 
Pietinę. .. , •, ąuareštaVo ir gyvąjžemėse

Tai yra mis nurodinėjo, kad jie ko- 
' '. Darbininkai tai

Kaip matome, tai “nauja 
klampynė” norės kalbėti apie 
“komunizmą”, apie Sovietų Są
jungą. Bet jinai neturi prita
rimo nei Lietuvos Komunistų 
Partijos, nei Amerikos, nei Ko
munistų Internacionalo. Ji ma
no ambrinti prieš Komunistines 
Partijas, kalbėti už “komuniz
mą”.

Bet tai mulkinimas darbinin
kų. Be Komunistinių Partijų 
negali būti komunizmo taip, 
kaip negali būti žmogus be gal 
vos. Pruseika nori priimti 
“principus”, o atmesti kovas už 
tuos principus. Ir kodėl ne? 
Poniška, buržuazinė idėja to ’ cistu, kurie tūlas laikas at-

Komunistų 
Atsišaukimas

Sofija.— Bulgarijos 
munistų Partija, kuri
nelegalė, išleido atsišauki
mą į visas komunistines 
frakcijas valstybių parla
mentuose, kad jos protes
tuotų prieš Bulgarijos val
džios kruviną terorą prieš 
darbininkus ir valstiečius.

DARBININKU PRIEŠAI OPORTUNISTAI 
JAU SKALDO A. L. D. L. D EILES

iU4<o metais tuo tai pu, naciai r ~ ~
socialdemokratai nustojo 40 kus ir net atskirai pavarde- 
nuoš. savo balsų. '

j darbininkų atsakymas ben- munistai. _ .
dram fašistų ir socialfašis- suprato ir davė socialfasiS- 
tų frontui prieš revoliuci- tams atatinkamą atsakymą.

reikalauja!- • /
i O---O—O ;

Pruseika jau senai buvo lin
kęs prie tokios “gadynės”, had 
jam būtų gerai, o ne darbinin
kų judėjimui. Partija jam to
kią “gadynę” negalėjo duoti. 
Komunistiniam judėjime yra 
taip, kad principus, taktiką ir 
liniją nustato ne Pruseika,. ne 
Lovestonas, ne Gitlowas, bet 
Partija.

Gi Pruseika nori grįžti į senų 
ir atgyventų laikų federacijas. 
Jam rūpi tautiškas “komuniz
mas”, kuriame lietuviai—lietu-j 
yiams, lenkai —lenkams, žydai; kiai prasidės 9 vai. vakare.

..<k,?fnuntlz2 Lietuviai darbininkai, ypa- 
' tingai jaunimas, kviečiami 

lL skaitlingai dalyvauti.
Komitetas.

Darbininkų komunistinis ju-i
dėjimas dabar reikalauja ne kūdikių, Lawrencio streikie- 
chiniškų generolų vadovybės, | riams, politiniams kaliniams? 
bet suglausto, disciplinuoto ir Matysime, kad nieko! Jie rūpi- 
gerai organizuoto darbininkų1 naši, kad susisukti savo lizde- 
judėjimo. Kuomet šiuo laiku, lį. Darbininkų reikalai jiems 
Pruseika mano, kad užteks jam Į nerūpi. Tad mes sakome, pąžin- 
burbtelėti už “komunistinius j juos iš jų darbų!
principus” ir už Sovietų Sąjun
gą, tai reikia pasakyti, kad nei 
Sovietų Sąjunga, nei komuniz
mas tokių talkininkų ner’ėitfa-

vą prieš revoliucinį darbininkų 
judėjimą, tai ir, jis sakė,. ,kad 
tik “taktika negera”. Ne", ’ vy
ručiai, komunistinis, judėjįmaą 
ir Sovietų Sąjunga reikalauja 
tokių užtarėjų, kurie irioka iš
laikyti geležinę discipliną ir yra 
geri bolševikai. «

o—o—o
Kuomet darbininkai badąuja, 

mainierių moterys ir vaikai ne
turi ko pavalgyti, tai prieško- 
munistinė opozicija kelia puo
tas. Jie įvedė į sistemą vaka
rienių rengimą.

Paklauskite, kiek jie ten au
kų renka Šelpimui mainierių

Sekmadienį, 22 d. lapkri
čio, Philadelphijoje įvyko 
A.L.D.L.D, Vl-to apskričio 
metinė ' konferencija. Jau 
pirm konferencijos prieško- 
munistinės opozicijos, ku
riai vadovauja Pruseika, ša
lininkai plačiai kalbėjo apie 
tai, kad jie skaldys A.L.D. 
L.D apskričio konferenci
ją-

K o n f e rencijoje visada 
mandatų komisiją skiria 
pirmininkas. Bet šiuom kar
tu jie pareikalavo, kad jiem 
būtų duotas atstovas toje 
komisijoje. Tas jų reikala
vimas buvo išpildytas be jo
kio ginčo.

Mandatų komisija prane
šė, kad yra 36 delegatai su 
mandatais, apart A.L.D.L. 
D. 10 kuopos, nuo kurios 
jau dvieji delegatai; vieni, 
turi kuopos mandatą, kurie 
eina iš vieno su viso pasau
lio revoliuciniais darbinin
kais, turi mandatą, o kiti, 
kurie remia prieškomunisti- 
nę opoziciją, neturi kuopos 
įgaliavimo. ;i

■ Centro Komiteto sekreto
rius d. D.M; šolomškas,' ku
ris dalyvavo šioje konferen-. 
ei jo j e, paąiūlė, kad ikonfe-i 
rencija priimtų po 5 delega-i 
taus nuo vienos ir nuo kitos 
pusės. Pruseikos pasekė
jai spyrėsi, kad kitai pusei 
neduot atstovybės, nepai-

Kam jie atsirado? “Gelbėti 
judėjimą”,—atsako Pruseika ir 
pakalikai. .Taip, kaip ta pasa
kaitė apie vagį. Vagis bėgda- 

; /‘Laikykite pvągį'.^ 
Taip elgiasi ir tie žmonės. Ardo 
judėjimą, atkalbinėja darbinin
kus, orįdnizuoja gazietą, kad 
pakenkus mysų dienraščiams ir 
organizacijoms ir dar begėdiš
kai rėkiau kad jie.tiž “vieny
bę!” ■

Tai jau ne tik, kad neteisint sant, kad komunistiniai nu
ga, bet ir beyėdięka! Tokia kai- sistačiuši pŪsė turi kuopoje 
ba gali .kalbėti tik suniekšėjęs milžinišką didžiumą. Už C. 
politikierius. Bet nereikia stebė- Komiteto pasiūlyma baisa- 
tis, jei tie žmonės, galėjo spjau- v0 26 delegatai, prieš bal- 
ti ant viso pasaulio darbininkų n n • Vi tz 
wdo-Komunistu Internaciona- Sa_V,° 9- Reiškia, C. K. pa- 
lo ir vietinės Komunistų Par-1 siūlymas priimtas milzihįs- 
tijos, tai jie gali bile ką pąda-lka didžiuma. Tada atsisto- 
ryti del savo ambicijos. I jo Šimanskas, J. Bendara-

nas Vincas ir, pradėjo rėk
ti f ir šaukti delegatus lau
kan. Jie ; pareiškė, kad 
spjauna ant A.L.D.L.D. tai
syklių ir išmaršavo. Su 
jais išėjo sekamų kuopų de
legatai: 15 kp., Senas Vin
cas ir jo duktė. 105 kp., abu 
Laurinavičiai (patys save 
į delegatus išrinkę) ir du 
delegatai nuo 142 kp., taip
gi nieką neatstovaujanti 10 
kp. “delegacija.” Konferen-1 
cijoje pasiliko nuo 11 kuo
pų 39 delegatai ir 1;ęsė sa
vo darbą.

Tas aiškiai parodo, kad 
prieškomunistinė opozicija 
ardys mūsų draugiją. Jie 
šauks darbininkus iš A.L. 
D.L.D. eilių į savo kontr-re- 
voliucinį logerį.

Dar reikia pažymėti, kad 
apskričio iždą $157.48 išsi
nešė A. G. Jatužienė, kuri 
jau apie 5 mėnesiai, kaip iš 
iždininkės vietos pasitrau
kė,* bet pinigus ivis laikėsi 
pas save. Apskričio komi
tetas ir Centro <Komitetas 
turi! ddkumentus,- ; kad : tie 
pinigai; yra pas ją., ir . pasi
remiant i.. konstitucija; r. bus 
dėdamos i visos priemonės 
iždą atgauti. , • 11

Albany, N. Y.—Per šį se
zoną šioj valstijoj briedžių 
medžioklėj 20 > žmonių už
mušta, o 101 sužeista. Dau- 

(giąu Žuvo žmonių, negu 
i briedžių I " "

Niagara Falls.— Kažin 
kaip vandenpuolis pačiupo 
Mildred Sutellienę, 24 metų 
amžiaus, iš Buffalo, ir nu- 
____ ,• mirtin. Veikiausia 
ji pati nušoko nuo kranto.

Chicago, Ill. Lapkričio 22 
d. pas kapitalistą Mitchell 
buvo parazitų balius. Už
puolė juos plėšikai ir atė
mė $150,000 vertės brang- 
akmenų.

Lexington, Mo. ■— Lap
kričio 22 d. nuvirto nuo bė
gių ilgas traukinys, kuris 
gabeno gyvulius į Chicągos 
parodą. Septyni' žmonės 
užmušta, keli sužeista.

kapotos ant 1Ę nuoš. Gi'ir 
taip darbininkės per mėnesį 
teuždirbdavo i nuo 100 iki 
120 litų.; • <

. -----------
• London.—• Konservatorių 
spauda reikaląuja, kad tuo
jaus būtų baigtos derybos 
su Gandhi ir kad pats Gan
dhi būtų pasiųstas atgal 
Indijon.

Luebeck, Vokietija.— Jau 
šešta savaitė eina byla prieš 
du teisėjus ir slaugę ryšyje 
su mirčia 75. kūdikių ir dar 
galo nesimato.

nius darbininkus.
ROKIŠKIS.—Nors 

rinkimus į ligonių kasas Ro
kiškio apielinkėj socialfa
šistai ir smarkiai šturmavo, 
bet rinkimų vaisiai jiems 
nekokį. Visoj apielinkėj .‘jie 
gavo...viso14^“ bąlsųs, o kai-

Per rinkimus socialfašis
tai gavo iš viso 91 balsą ir 
pravedė tik vieną atstovą, 
o revoliuciniai darbininkai 
gavo 371 balsą ir pravedė 
5 atstovus. Darbininkai la
bai pąsipiktino socialfašistų 
provokacijomis ir npf, r&v

AMERIKOS RAŠYTOJU PROTESTAS 
PRIEŠ CHINIJOS VALDŽIOS ?

BUDELIU DARBUS
WASHINGTON.— Tai 

pirmas toks atsitikimas Am
erikos istorijoje, kad net 
šimtas ir keturi garsiausi 
rašytojai ir novelistai pasi
rašė ir pasiuntė Nankingo 
valdžiai griežčiausį protes
tą prieš terorizavimą, kan
kinimą ir žudomą Chinijos 
kovingų rašytojų. Už pa
vyzdį paduoda vieną atsiti
kimą. Tūlas laikas • atgal

užkasė “Shanghajaus Rau
donosios Vėliavos” redakto
rių draugą Li Wei-sen. Su 
juo sykiu buvo gyvi palaido
ti keturi jo draugai. Paskui 
ant jų kapo dar devyniolika 
rašytojų budeliai nužudė!

Tarpe pasirašiusių po 
protestu yra Dreiseris, 'Sin
clair Lewis. John DeweY, 
Villard ir kiti. Jie reika
lauja, kad Chinijos budeliai 
liautųsi žudę revoliucinitiS 
rašytojus.

PARYŽIŪS.^-Čionąi 'kąi-l 
bama, kad Japonija manev- .J t į • • • • . •
ruoja su Tautų’ Lyga, idant 
gavus daugiau laiko apsi- 
drutinti Mandžurijoje. Sa
koma/ Japonija rengiasi už
griebti miestą Chinchow. 
Tai paskutinis didmiestis, 
kuris puls į japonų rankas. 
Tada Japonija savo naguo
se turės visą kraštą.,

; Atmetė Algų Kapojimą
i t ■ iii ;

Washington.— Geležinke- 
/ / 1 < 4»

liečiu* brolijų vadai atmete 
kompanijų pąsiūlymą pri
imti darbininkam nukapoji- 
mą algų ant 10 nuoš. Bet šis 
atmetimas tėf’a žodžiais. 
Kompanijos eis prie algų 
kapojimo, bet šitos reakci
nės unijos nė piršto nėpajii- 
dina, kad prisirengti prie 
streiko. Jos net neketina 
streikuoti.

Paskutinė Savaitė ‘Laisvės,' ‘Vilnies’ ir A.L.D LD. Vajaus; Draugai, Stokite į Darbą; Gaukite Dienraščiams Naujų Skaityto jų;. Mes Šaukiame Vism 
‘Laisvės,’ Skaitytojus Pasidarbuoti Šiam V ajuje; Vajininkai, įtempkite Visas Spėkas per Šias Kelias Dienas Laimėjimui 

Apmokamos Kelionės į Sovietų Sąjungą!
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Iš Oettort, Mcb,iTfiA> 
nriinkų organizacijų ben'd-tin 1 1 • n ’•!
konferencijas, kurios įvyko ’ 1 rClCKCIJŲ IT ■! ftVCIKSlŲ 
-x- : qpos konfe- ■

SUBSCRIPTION RATES: ;
United States, per year............. $6.00 United StAtes, šix ihbnths....... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year 08.00 Brooklyn, Nf Y., sbc months... .4.00 
Soreign countries, per year... .$8.00 Fdrėign douhtriefe, š£x■ months..$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brhžil, six months.$3.00

' LAISVE;'LITHŪA1MN BAILY /
Published by LAISVĖ, Inc. , | ■ >

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

Į IŠEIVIUS IŠ UETUVOS
draugai užsienyje ir dar 
sparčiau imsis organizuot 
aukų rinkimą visur, kur tik 
dirba emigrantai iš Lietu
vos.. . • ' i • • :

Remkite materialiai ’ mū
sų darbą ir kovą, remkite 
.ir platinkite mūsų spaudą,, 
organizuokite aukų rinki 
mą, aiškinkite savo drau

f%<

1 ti

Draugai ir draugės, !t
Visam buržuaziniame pa

saulyje didėjd fiarbo žmo
nių skurdas. ,Vis platesnės 
darbo, .ąmonių .in^as.ės jįaąi- 
lieka bex-darbo,, .vis plačiau 
susiduria josi su i badu. ■ Ir 
Lietuvoj auga darbo* žmonių 
skurdas, didėja bedarbė. 
Tai didina darbo masių ne
pasitenkinimą, ir vis dau
giau darb.o žmonių įsitrau
kia į kovą. Toj kovoj dar-i 
bo žmonės susiduria su vis 
atkaklesniu priešu. Fašis
tai didina darbininkų ir 
darbo valstiečių persekio
jimus, vis naujas savo au
kas grūda į kalėjimus ir|

. teisia ūlgiems kalėjimo me
tams.

Visų darbininkų ir darbo 
valstiečių, iškeliavusių užsie
ninį pareiga neužmiršti sa
vo ;draugų kovojančių Lie
tuvoj. Kiekūieno ; pareiga, 
kaip kas gali, ateit, į pagal- 

. įą savo draugams Lietuvoj. 
Kiekvienas emigrantas tur 
žinbt, kad ir jis pats rytoj 
gal atsidurt Lietuvoj. Jau 
nemaža' pasilikusių be dar
bo Lietuvos ėmigrantų grįž
ta (Lietuvon,' o, tenai randa 
daij j didesnį skurdą, negu 
senj^u jis buvo.

jp gali emigrantai rem- 
„ _yetuVoš darbininkų kd-1 
v^^?To puikius pavyzdžius 
roc^įAmerikos lietuviaWarr —,------------ „
bintakai, kur tik 1927 me- da aukoja ir renką aukas- 
taią jsuripko ne vieną tūks- J mūs darbui ir . kovai, bet 
tanu; dolerių mūsų kovos 
rėkimui, ir Maskvos emi- 
grajntai lietuviai, kurie per
nai;‘ir šiemet pavasarį su
rinko ne vieną tūkstantį 
rublių. Mes manom, kad 
ir .'dabar sukrus mūsų

Prieškdmūnlstinė opozicija su 
Priišeika, Butkum ir Strazdu 
priešakyje jau šaūdo su pirmti 
“ N. G.” numeriu į AmėrikOs 
•Lietilvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Centro Komite
tą ir visą draugiją. Jie stato 
klausimą: “Kas Bus su A.L.D. 
L.D.?” Jiems norėtųsi, kad to
ji darbininkų apšvietos ir kovų 
organizacija eitų su jais prieš 
revoliucinį mūsų judėjimą. Jie 
puola Centro Komiteto sekreto
rių, puola ir visą mūsų judėji
mą. Renegatai nori įkalbėti 
savo skaitytojąms, kad A.L.D. 
L.D. krinka, smunka ir įęa. O 
faktai kur? Jų nėra. Jie kap
stosi prieš mūsų • organizaciją 
todėl, kad j'Lėjo ir eina su Ko- 
mupistųi Partija, Kominternu ir 
viso pasaulio: revoliuciniu judė
jimu.
f f I

*, Darbininkų klasės nepriete
liams, besidangstantiems' rėvo-

gams ir pažįstamiems, ko-j liūtinėmis frazėmis, nepatinka' 
[kiose sąlygose dirba ir; ko-, dabartinis A.L.D.L.D. Centro
voja Lietuvos darbininkai 
ir darbo valstiečiai, kokių 
priemonių imasi fašistai, 
kad sudaužyt revoliucinių 
darbininkų organizacijas, 
kokių priemonių imasi fa
šistai, kad didint fašistinį 
terorą visoj šalyj, kaip di
dina politinių kalinių kan
kinimus,—ir šaukite visus 
remt mūs darbą ir kovą. 
Ir jei draugai ir draugės 
eisite šiuo keliu, tai mes 
manom, kad ' šiemet ne tik 
neatsiliks tos vietos, kurios 
pereitą žiemą ėjo prieša
kyje, bet kartu smarkiau i ~ 
pasistūmės ir .tie, kurie per
nai smarkiai atsiliko arba 
net visai nepasijudino aukų 
rinkime. ’ • ■
' Kiekvienas Lietuvos emi
grantas komunistas ir kom
jaunuolis, ikiekvienas revo
liucinis ‘ darbininkas, atsi
dūręs' užsieny j, vtur • žinot, 
Kad ne mąlonę jis daro,, ka-

pildo savo pareigą. f
Tdigi draugai ir draugės, 

su didesniu tempu, sparčiau 
už darbo!.

Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas.
20-10.-31

Visiems “Balso” ir “Komunisto” Platintojams
Daugelis draugų laiškais 

klausia, kam jie turės pini
gus atmokėti už platina
muosius “Balso” ir “Komu
nisto” numerius, kuriuos 
jiems tiesiog prisiunčia iš 
Tilžės. Ir ar užsienio drau
gai duoda kokį, nuošimtį?

Atsakau visiems drau
gams per spaudą.

1.; Už'gaunamą literatūrą * X 'X • • • ** , v • I

draugai nusiskundžia, kad 
pas juos ateina “Balso” del 
dviejų draugų ir todėl sun
ku visi išparduoti. Patys 
draugai nutarkite, kiek ga
lite parduoti ir tuojaus apie 
tai praneškite “Balsui”, 
kiek ir kam privalo siunti
nėti. • Tas patsai ir su nu
siskundimais, kad negana 
gaunate. .Kur -galite dau
giau jšplątiriti, kaip gauna-

iš užsienio, jūs, draugai, ga- te, tdY ’prahėškite užsienio 
lėsite atsiteisti tiesiog su draugams ir jie jums pri- 

^hiništ racija, Jo*- siųs įtek, kiek galite išpla- 
ri pEįsiųs ^įms sąskaitą. Jie -tinti' ' ' > „ 1 :

į Komitetas. Nes mes į kiekvie
ną darbininkų kovą gyvai 'atsi
liepiame, mes nepraleidžiame 
be mūsų paramos nei vieno di
desnio streiko nei kitų Komu
nistų Partijos vedamųjų kovų. 
Dabartinis ALDLD. Centro Ko
mitetas ir patsai dalyvauja ir 
narius raginą dalyvauti kovose 
už bedarbių apdraudą ir pa
šalpą ; už ateivių darbininkų 
teisių gynimą; už paramą Lie
tuvos Komunistų Partijai ir 
kt. Dabartinis Centro Komi
tetas deda visas pastangas, kad 
hę tiktai mūsų organizaciją iš
auklėti ir padidinti, bet ir dar 
daugiau įtraukti į kovas už 
darbininkijos reikalus.

Dabartinis Centro Komite
tas sutvarkė ir pastatė ant rei
kalingos augštumos platinimą 
ALDLD. išleistų knygų ir už
sienio draugų literatūros. O 
centre taip vedami reikalai, 
•kad kiekviena kuopa gauna 
greitą ir tinkamą atsakymą ir 
nuolatinius atatinkamus veiki- 
t

mui nurodymus.
\ Suprantama, tas viskas nepa
tinka oportunistams, 'fodei jie 

' ir veda kampaniją prieš C. 
Komitetą, ypatingai prieš ma
ne, kaipo organizacijos sekre
torių.
'A.L.D.L.D. Kuopos Chica- 

< • goję
> “Eilinis Narys”, 

p r ieškomuništinės 
šaudo į A.L.D.L.D.. 
kaito net d. Mizaros knygą 
“Sliakerį” (?) prie A.L.D.L.D. 
leidinių ir skelbia, būk nariai 
bėgą iš mūsų eilių, o ypatin
gai Čhicagoje.

Kaip jiems vaidinosi “pakYL 
kimas” Komunistų Partijos ir 
revoliucinių darbo unijų, taip 
jiems dabar vaidinasi bėgimas 
iš A.L.D.L.D. Jiems visur vien 
tik ir matosi mūsų judėjimo 
“byrėjimas ir krikimas”. Jie 
giriasi, kad su jais eina “visas 
svietas”, bet jie nors taip “ga
lingi”, tačiaus nedrįso savo 
akių parodyti lietuvių darbinin
kų organizacijų bendrose kon
ferencijose. • '

Eikimė prie Chicagos. -Jie 
skelbia, kad tenai baigią krik

59. Montrealo '137 kp. paaugo 
nuo '72 nūrių iki 94. Padidėjo 
narių skaičius1 ič kitose1 kuopo-! 
še. • ' ' !
Kaip Paaugo Kitur Kuopos

Dar yra eilė kuopų, kurtos 
nepasivijo pereitų metų narių 
skaičių, bet šias skaitlines skel
biu, .sulig to, kaip kuopos sto
vėjo lapkričio 1 dieną. Vadi
nasi, už dviejų mėnesių pirm 
šių metų pabaigos. Keli desėt- 
kai kuopų jau yra* užsimokėję 
į centrĄ už tiek pat narių, kiek 
turėjo pereitais ’ minėtais, i Bet 
yra kuopų, kurios jau;pralenkė 
visą pereitų metų narių skaičių, 
štai į jos : ' ’ • •' 1 ;

1930 m. 1931
14 kp. Minersville, Pa

25.. ;. 34 narių
17 kp. Shenandoah, Pa.

72.. ..76
72 kp. Great Neck,1 N. Y.

51.. ..54
kp. Moline, III.

14.. ..15
kp. Haverhill, Mass.

20.. ..28
kp. Wilkes Barre, Pa.

36.. .37
kp. Steubenville, Ohio.

6.. ..17
kp. Hudson, Mass.

19.. ..20
kp. .Tamaqua, Pa.

8.. ..16
kp. Saginaw, Mich.

12. r.16
kp. Nanticoke, Pa.

19.. ..21
kp. Philadelphia, Pa.

15.. ..20
kp. W. Frankford, Ill.

20.. ..22
kp. Southbury, Conn.

29.. ..35
kp. Washington, Pa.

, u 5.. . 21 '
Ir tai. tiJ^ daugiau

sia tos kuopos, kiirių nariai jau 
seniau ręikAjavo išmesti iš A. 
L.D.L.DJ eilių Pyuseiką, Straz
dą ir kfttis riepataįsomus ele
mentus. ' \ j

Kas yra j^lomų, ^tai kur pri-

64

85

97

101

103

112

131

135

141

148

225

įsiai į susirasmė 
tiesiog su. uzsie

ALDLD’ ™ draugais Tam ir i5!ra 
Oenti-a ibCies kartu npr- decentralizuotas platinusias,

< 'tri Aumq ninimi nakol nn uz platmimft Ir vestų gausite iš “Bal^” bilos ,Tik i įskaitas. .Mes tiktai galė- 
su ta'bila galėsite mums Sime Pa8elbetl- 
prisiųsti, nes kitaip gali 
įvykti daug klaidų.

2.9Nuošimčio už “Balsą”! 
ir "Komunistą” mums už-, 
slėnio draugai neduoda, nes i 
kartais tų laikraščių pasi- j 
lieka neišparduotų ir juosi 
išdabiname veltui. Už vėl-j stoties vagonų sukabinėto- 
tui išdalintus nemokame.:jag Antanas Matuka ka. 
Uz brošiūrai tęs uzdėnior • ' • ’
draugai suteikia pusėtinai j binėdamąs vagojus, įkišo 
dide^ nuošimtį. Jūs, drau- koją į bėgių kryžmą ir* v£go: 
gai, galite susirašyti tięsiog Wo ratų jani bu^o nupjauta* 
su - - ------- - 1
j|e fiiŪĄiks iųms-. puošiintį,, J ____ „ v .

3. Kaip 'kurių ’ ’ kčldrtŲų Į njiėštV ligoiiinėj;

pačios kolonijos atsa-

'• ?D. M. šolomskas.
ALDLd: Cent. Kbm. Šekr.

vienas iš 
opozicijos, 
Jis pris-

i-.J rnui hąujų. šiemet atg'aiviritos lieka galioje, ir dar daugiau su-,! 
t bei iš naujo sutvertos sekamos tvirtintas' per masines' lietuvių' 
j/’kūbpos: 41 kp. Sao Paulo,. B ra- darbininkų organizacijų bend-t'

ziliją, turi virš 40 nArių, 491 ras 1 
kp. 'St. Louis, tūri 16 narių; paskutiniu laiku;
69 kp. PlOeria, Ilk, 57 kp. Cle- rencijos pasisakė už griežtą ko-: 
veland, Ohio., kuri jau'tūri virš vą prieš mūsų judėjimo niekin-Į 
30 narių ;! 60 kp. Porto Alegroj tojus ir skaldytojus. Z ... t 
mieste; 82 <kp. Corbin, ;Ė.' C.,'.vaujančids įstaigos vykins gy-i
Kanadoje; 98 kp. atgaivinta veniman , eilinių narių nutari- Į Northern High School audito- 
^Frackvillėj, Pū.; 114 kp. sut- mus.' 7" 1 q ‘ .....
verta Throop, Pa.; 118 įcp. East liucinę ‘ 
White Pains, N. Y.; 95 kp. laikomas 
Kapusking, Kanadoje; 100 kp. skaldytoju mūsų judėjimo, tas 
Timmins, Kanadoje, 102 kp. I laužys pamatines A.L.D.L.D. or- 
Mt. Carmel/Pa.; 106 kp. Am- ganizacijos taisykles.
bridge, Pa.; .177 kp. Meriden, 
Conn.; 178 kp. Maynard, Mass.; 
ir dar eilė,kuopų organizuojasi.

Centro Komitetas išsiuntinė
jo,'2,000 ■ specialių laiškų ten, 
kur yra “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų, bet nėgyvavo A.L. 
D.LjD. kuųpos; To sekinėje mes 
jau gavome yįrs 30 pavienių 
naujų nariui ir šio agitacijos 
mėnesio begiu ten susibrgani- 
zavo šešios naujos kuopos.

Lapkričio 8 d. vakare Tarp 
Ir vado- tautinis Darbininkų Apsigyni-! 

.vaujančids įstaigos vykins gyjnias, turėjo ^surengęs paskaitas;

Kas platins kontr-revo- rM°J» drg. Sender • Garlinui, 
N. Gadynę”, tas bus Labor Defenderio redaktoriui, 

demoralizatorium ir aP^e Sovietų Penkių Metų Pla- 
na. Didžiulė (auditorija buvo-f' 
pripildyta publikos, > pilm visi 
kampai ir galerija,, ir tambuvo 
daugiausia tokia publika, Kuri 
hiękados pirmiaus nelankyda- : . 
vo įnūsų darbininkiškų paren- , f. 
girnų. Tas draugas ką tik su- i<. / 
grįžęs iš Sovietų Sąjungos. Jis i i 
ten išbuvo 6 mėnesius, apvaži-■; 
nėjo didesnius imiestus, kur 
rąncįąsL pramonėj centrai, ap
lankė svarbesnes dirbtuves, " *

Centro Komitetas pilniausiai 
yra įsitikinęs,, kad A.L.D.L.D. 
nariai milžiniškoje didžiumoje 
atmes tuos skaldytojus imūsų 
judėjimo. ■ i ■ . ; , , i

, MJes kreipiame^ į tųo's. dar
bininkus, A.L.D.L.D.-. narius, 
kūri'e dar iki šiol vis neatsiru- 
beziuoja nuo .prieškomunistipio kalbėjoši su daugeliūdaVbinin*- 
skald^tojų judėjimo, .kuriam va- kų ir; pątyrė jų gyvenimą; to- 
dovąųja Prųšeika. Draugai, jūs (jej j0 prakaiba buvo labai 
darote be galo blogai, jūs re- gera> kurioj jis nurodė, kaip ’

. ^optr“rev°byciT Sovietų darbininkai pasišven- 
menų judėjimą. Tik paziūre- ;tUsiai ir su linksmais veidais 
kite, kokią agitaciją vedė i būdavo jk savo darbininkų tė-
G.” No. 1 uz demonstraciją Vynę tikfrojo socializmo pagrin-7 
21 d. lapkričio, kurią ruošė dais.. ?Jis . padarė . palyginimą . 
Komunistų Partija Apgynimui su po^o Hooye'rio penkių metų * 
Sovietų Sąjungos? Jie tik pri-lskurdo ir bado" plahii «delei ’ 
meilei^ kad tokios dcmonsti’aci- 2\jYi0i^ikds darbininkių 
jos yra rengiamos, bet nei pu-; Pabaigus kalbėti, buvo sta^ ’ 
sės žodelio netaria,, kad ten dar- tyta labai daug įvairių klausi- 
bininkai dalyvautų. lmu> į kuriuos kalbėtojas pui-

Draugai atsirubežiuokite nuo kįai atsakė, gabiai, trumpai ir 
veidmainiškų savo kląsinių ne-1 aiškiai. Paskui buvo rodomi 
prietelių. Kiekvienas jūsų cen-.paVeikslai, pritaikyti prie jo 
tas reikalingas darbiniųkų kla- ,'pralcalbos. Paveiksluose bu
ses kpvoms, kiekviena jūsų lai-’vo matytis, kaip Sovietų Są- 
ko minutė reikalinga revoliuci- 'jungoj yra budavojamos milži
mam darbui. Atminkite, draugiškos dirbtuvės, kaip yra Ve
gai, kurie ir toliau eisite su'darni gelžkeliai po kiek tūks- 
Prusęika ir visa ta prieškomu- .tančių mylių, kaip statomi 
nistine opozicija, tat jūs eisite nauji moderniški namai, ir vis 
linkui viso pasaulio renegatų, tai dąrbininkų naudai. Ėituo-

Kaip Stovi A.L.D.L.D. Kuo- 
> pos?

i šių metų pradžioje buver 174 
A.L.D.L.D. kuopos, o dabar jūu 
yra 201 .kuopa. Visos kuopos 
yra užsimokėjusios į centrą 
duokles, išskiriant Toledo, Ohio. 
109-tą kuopą, kuri pereitais 
metais turėjo tik 4 narius ir 
dabar draugai del bedarbės nu
gali užsimokėti, vienok 'kuopą 
palaiko.

Nėra abejonės, kad vajaus 
metu dar susitvers kelios nau
jos kuopos. Mūsų organizaci
ja pasidarė veiklesnė ir lanks
tesnė. Kuopos milžiniškoj did
žiumoje gyvai atsiliepia į dar
bininkų klasės kovas. Prieško- 
munistinė opozicija veik visai 
neturi pasekėjų, išimant keletą! linkui Lovestonų, Gitlowu, Troc-^se gi paveiksluose matėsi, kaip 
kuopų. kių, Brandlerių ir,kitų, kurie Amerikos bedarbiai darbinin-

Dabar apie Prusėikos pasi-!yra žalingiausi priešai Komu- kai gyvena patiltėse,. vadina-
gyrimus, kad ten, kur kovos 
ėjo,t—darbininkų streikai,- stąį 
ten A.L.D.L.D. nariai suį jais; 
Bet nei Patersono strėike ne
pasižymėjo Dulkiai, Sakataus-
.kai, Kindarai. nei Lawrence KvfečjĮa j ąt&ipaląaįuoti 
pasirodė, sJtrįkO r kovos jaukei pavę kiaunių jpi&ęšų,

xv<w3 j'ia **** p**’ Šiakionis, Večkis ir jiems pri- pb revoliucinė Komur
klauso vado^StTprieško?^-T dl>as itreikoitijos kovos v5liava-
Insanes upuzivijos aamenys, vcn 7'^”
A-L.D.L.D. kuopos labai susilp- F itreįjtionų susirmkitoūosė, 
nėjo. Paimkim 15 kp.,‘ Gibbs-nie^r akių neparodė pries
town, N. 'J.įten Senas Vjrfcas, ikomunistiniai 
.... nik. Staktoms ir

nistirieis opozicijos ašmenys, ten meJu

ir kuopa nupuolė nuo iki 
15 narių ; 23-ffi|5 Bronx, N. Y., 
kur priklauso tas “N, G.”, .iš
garbintas “A. Matulevičius, vie
nas . iš ' žyihtąWiį Veikėjų A.L. 
D.L.i).”,į nūpupiė’;nuo 58 nąrių 
ijci 44. -įš: :; - M /

k 77 kp. Cfiffcidfe, N. J.,^kur 
priešakyje atsistojęs opdrtunis- 
tas K. Steponavičius, nupuolė 
huo 33įnarių iki 16 narių.

105 kp.,“ Phila. dalyje, kur 
taipgi prieškomunistinės opozi
cijos žmonės garsiai kalba, pe
reitais metais turėjo 25 narius, 
o dabar teliko' tik 8 nariai.

185 kuopa Fast New Yorke, 
pereitais metais turėjo 64 na
rius; ten priklauso V. Paukš
tys, ir dabar ta kuopa nupuo
lusi iki 37 naįių.

Aš nekaltinu visus tų kuopų 
narius, bet tik privedžiau, kaip 
pavyzdį, įrodymui, kad *kur 
prieškomupistines ^pozicijos, vą-

t opozicionieriai, 
Stakionis ir Večkis. Tas pat
sai buvo ir Patersone. ..Jeigu 
ten kovos lauke radosi darbi
ninkai, ypatingai komunistiniai 
nusistatę, tai tas dar nesutei
kia garbės prieškomunistinės 
opozicijos elementams. Pater
sone Sakatauskas, Dulkiai ir 
Kindaras ne tiktai nepadėjo

CLEVELAND, OHIO

New York.—Sotiaifašis-

sirašė prie kliubo; tai vajaus 
pasekmės. Išrinkta devyni de-

Iš Corlette Veikimo
A.L.D;L.D. 57-tos kuopos 

kliubo 13 d. 
mėnesinis susirinkimas. Svar-

. ", .v. i iblika buvo labai užinteresuota, lapkričio buvo l _ „Qio^QQ hb

nistų Internacionalo, Sovietų muose Hooverio viešbučiuose; 
Sąjungos1 jir > visb revoliucinio paskui Amerikos bedarbiai 
judėjimo?neprieteliai. 'stovi eilėse po kelioliką valan-

Dar kartą A.L.D.L.D. Cent-'dų, laukdami ‘ .iš labdarybės 
ro Komitetas peysergsti jus ir duonos kąsnelip ir kavos puo- 

' \ ‘i nuo tų'dūko; taipgi buvo matyti, kaip 
p/ų jprjęšų, o ^glaustis i Amerikos be^Arbiai Jūėmons- 
ucinė Komunistų Par- truoja; miešti* gatvėmis,f teika- 
„ ______ ilauĄąriii darbo arba daonos, o

/•■į r 14 šęįld^skas. sužvėrėjusi policija ir (kAzokai 
^ 4\ĮĮpLD.j /Centro* ‘Kokiteto ’’’—"
Sekretorius.

šilko audėjų revoliuciniai Na- biausia—vienuolika narių pri-

streikui. < 
Skarbalienė, net renegato Weis- 
bordo kontr-revoliucinius lape
lius dalino, kurie buvo išleisti 
demoralizavimui streiko.

Mūsų Atsinešimas Linkui 
Priešų

A.L.D.L.D. Centro Komite
tas, pasiremdamas eile skundų, 
prašalino iš mūsų kovingos 
org. J. Butkų ir Kuodį ir davė 

dūkai priklauso, tėn:. nupuldė eilei organizacijos narių pasar-

tional Textile Workers Unijai, 
bet jie dar pasidavė Prusėikos 
aviantiuroms ir tik kenkė tam legatai į šaukiamą Clevelande 
streikui. O tūli jų, kaip kad lapkričio 29 d. konferenciją

ti ALDLD kuopp? ' Kerei-(kuopas. Iš/A:L.D.į;D. ,‘i-mOs gą. Taipgi savo pareiškime, ku
tais '1930 ’riiėtaią Chicaįoje ir!ku°P°s Jie uripų laukan, ris tilpo “Laisvėje
jos apielinkėj sekąsi 'kūopos 84_kuppą Paters^pč^J^-yJy [je”, į

palyginus ' Stt ^dabartį- /a'!k'0( f mū^ųi rąuktų ryšius - -------
' ' ' ' ' ■ ’ ^mųgai,r, pi į• prie^kqmtasttiiteis' do-Pruseikoš kompanija

'bpozį^ijos^ žmonės į nųęl;|iį^ndA- ro pareiškime tarpe kiti
3 narih W Prte konstrUktyvid darboįne-' pasakyta: f nar% ^ippertiti: ;DąiM^W t “A.L.D.l

gtovėjo, ;
iiiū laiku: y 

193d V 
k P.92

kp........54
kp........26
kp........22

47 
64 
44

į. 1981 ’m.

. .1'60

” ir “Vilny- 
’ narius perspėjo, kad nut- 

; su Butkaus-Strąz- 
i. Celit- 

pareiškime tarpe kitko buvo

ir paskirta du doleriai tai 
konferencijai; išrinkta trys de
legatai į Youngstown, Ohio, 
šaukiamą konferenciją: drau
gai K. Graibus, A. Jasunas ir 
K. Bekevičius.

Buvo surengtos prakalbos 
drg. F. Abekui 18 d. lapkričio 
(November). Drg. Abekas pa
sakė gerą prakalbą; publikai 
labai patiko, ir publikas buvo 
daug. Aukų surinkta $6.30 
ir perduota drg. Abekui; ir 
daug parduota darbininkiško^ 
literatūros, Drg. Abekas kvie-

.61

.49 .

.19

.16

.16

> i ;
f

• t

19 
29 
45 

• 51 
86 kp.
104 kp.-.. 
146 kp... 
154 kp.. .‘10 
182 kp....... 12
187 kp.. .;. .15
Per visus, pereitus mėtus į 

šias kuopas ^užsimokėjo- 387 na
riai, o šiemet per 1Q nąėnesių 
užsimokėjo 375 nariai. Nėra 
abejonės, tfad iki mętų pabai-1 
gos Čhicagoje kubpds ne tiktai i 
pasivys pereitų nietų narių, 
.skaičių, bet ir pralenks. Tai 
tokis “narių skaičiaus smarkus 
•puolimas”, kurį; skelbia . priešė 
kbftnmištinė • gi'u-pė. < , , i

Kapadoje mes sutvėrėme net 
JtetiMas 'liaujas kūbpas’ir'^iiiar- 

j . . . - .7K v- "if ijj -j o"- • kiai paAtfgo ’gyvavusios kuopos.B.” ądministracija, gal | dešines kojos pėda. Sužeis- 36 kp„ BieijfU;. Sask., >au-‘ 
1--'■'-‘i. . Jtasis spaguldytas Klaipėdos g0 8 nariais.. 1^2 ^opa, fe-

Vagonai Darbininkui Nu- 
pjovič Koją

Spalių 28 d. Klaipėdos

ranto, paaugo ftuo 56 Aitrių iki

opozicijos vaduką|ns pavokę {su
klaidinti Alįįp.llt). t nacius,i; i^ 
|ų ^uopi^ dh.į'bi'Mhkų! jųdėjirhas 
Veik visai negavo fiiiąnšinėš ^ar' 

Įrąmbš, J ? į; ,' i į ” \ '<• 
Naujos A.L.b;L.D^ Kuopos

: Sausio mėnesį, 1931 m., -man 
užėmus sekretoriaus vietą, A. 
L.D.L.D. turėjo 174 kuopas ir 
biskį daugiau kaip 4,&00 narių;’ 

l’Tuom kart dar dvidešimts Viėna. 
ikūopa fiebuVo užsirtidkėję p 
■ centrą nei už V'ierią '.narį savo;.
1930 metų duoklių. Išsiuntinė
jau paraginimus kaip tpms kuo
poms, kūtių buvo antrašai,-taip,•: 
ir tų kolonijų veiklesniėfhš- 
draugams bei apskričių sekre
toriams. Tada dalis tų kūpįpų‘. 
užsimokėjo, ir narių skaičiūs 
pasiekė 4,875. ” * ‘ v, .-.J: 
į ■ ^Mclė tas; |
mui mirtisių kuopų ir sūtvėri-

Centro Komite
tas škaito, kad'bent kokis bend
radarbiavimas Butkąus prieš- 
darbininkiškame ' “Buletine”, 
arba jo platinirhas'-'yra prasi- 
ikaltimas prieš revoliucinį dar- 
.bininkų judėjimą; ir perspėja 
Visus tūos narius, kurie iki šio
lei ten bendradarbiavo ir plati
no jį tarpe darbininkų, kad to
kis tų draugų elgęsis yra vei- 
■kimas $rieš jų pačių ir revo
liucinio darbininkų judėjimo in
teresus. Kurie nariai nesiliaus, 
fjeigu ir ant toliau' jie varys tą 
kontr-rėvoliucinį -dąrbą priėš 
darbininkų .klasę, tai Centro 
Komitetas bus priverstas imtis 
griėžtesnių žlngšnįų ir, prieš 
juos.” . * .

Mes gi visi žinome, kad prie 
Butkaus galutinai atėjo ir Pru- 
šėika, o vieton’ buvusio ^Bule- 
titio*’ dabar eina jų “Naujoji 
^a^ynė.” Į A.L(.D,ę.p.. , Centro 
Komiteto sis perspėjimas pasi-

,yį \‘A':

daužo jiems galvas, areštuoja, 
grūda į kalėjimus. 1 i :

Tai . pamanius tuos .dvejus 
pa'veikslus, tuoj aus matai skir
tumą tarp darbininkų; valdo
mos šalies, Sovietų Sąjungos, 
ir kapitalistinės Amerikos; 
skirtumas taip aiškus, kaip 
tarp dienos ir nakties. Ir bu
vo matyti, kad susirinkusi pu-

j nes išsėdėjo tris valandas bė 
pasijudinimo. Tad turiu pa
sakyti, kad pageidaujama yra 
daugiau tokių paskaitų*prakal- 
bų.

Nors mūsų priešai sakę, kad 
komunistai smunka, bet pasi
rodo priešingai.

Ten Buvęs.
0—0—0

DETROITO BEDARBĖ
IR DARBININKŲ 
MULKINIMAS

Detroit, Mich. —. Bedarbė 
čia viešpatauja neapsakomai. 
Miestas bedarbiams mažai kur 
duoda valgyti ar butą. Mo
terys rankioja1 įbaisto trupinius 
iš atinatų' dėžių. O kai IfLtifie 
Detroite vis laukia gerų laikų. 
Mat? kapitalistų laikraščiai vis- 
kalba apie ateinantį laikų paj- 
gerėjimą. .

H. Fordas, automobilių' jfa* 
briKa'ntks,* *įneduodą Detroito 
darbininkams darbor o tik da

iliai ' ‘ Deairbprno darbininkų, 
* Sakoma, todėl, kad Dėarb'or- 
"|no miesto majoras yra Fordo 

ginįinąitis,- o ir Dearborne 
Fordas turi, savo dirbtuves^

Darbininkai už nosies vad
uojami. Laikas mums orga- 
inizuotįs į revoliucinę uniją ir, 
i kovot’ vadovybėje Komunistų

jtė priklausyti prie kliubo vi
sus ykūrie dar nepriguli. Dau
gelis prisižadėpo, prisirašyti ki- ( 
tarne susirinkirhe. Kaip susi- 
tVčrė; dar %ik try^ mėnesiai; o 
jąų atlaikė vieną ,pi|qiiką, vie
pus šokius ir dvejas prakalbas. ' 
Surinkta* aūkųrį)ėf kliubą Ko- ( 
ipųnistų Į Partijai! du' doleriai, i“? 
o Agitacijos Fondui šeši dole- • 
rial ir 30 cbnių; ir'paaukota 
'du doleriai kųn^ęrenčijai, kuri 
bus 29 lapkričio Clevelande.! 
Tai rėiškia/ kad Cbflettas vei-: 
kia. ;O.?GorJęttę nebuvo jo-jp ;.. 
kio veikimo,. kol nebuvo kliu- jr J ’ 
bo. 1 '

Tad visi kliubiečiąi į darbą; > 
dirva plati; nębus apgavikams 
vietos Corfe’tte; 4)fet .yra neku- .. .
rių draugų uSžsispyrimas—pri- tas Waldman ir garsusis fa- .
klauso prie Kupiškėnų kliubo, 
'tai nenori pei į prakalbas at
eiti. .Mes,»draugai, ^kviečiame 
ne tik į prakąlbas ateiti, bet ir 
prisirašyti prie darbininkų 
kliūbo; tai parūdysite, kad vei- 
kiatė daVb|ąinkų Jabųį, o ne 
kokiem . apgavikam ,kurie len
gvai, padaro sau pragyvenimą.

J. Grai.

šistas Fišė yra rųirtini So
vietų Sąjungos priešai, ta
čiau jie d e datuoja apie So
vietus. . 3Vaįdman neva sto-; 
ja už pripažinimą Sovietų. 
Bet jis apgaudinėja::darbi-.’ . 
nirimus.

Bedarbis.
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ATSKAITA

$2,325.38

ŠIO, 1'331

Labanauskas

O.

5.00
Pomirtine

6.00 49
B.

O.

J.6.00

$2,539.79

Sasna.

A.P.LA. REIKALAI $2,478.38

MĖNE-

2911

39

liūd.

m* įAi iai im vw w w w

10
18
17

T.
G.

2
4
4

494
2589

1959
2185
2448

E
E

2944
2984

6
6
8

M 
J.

M
L.

J.
P.
P.
J.
B.

97.07
10.00

kų ir Išlaidų už Liepos, 
Rugpjūčio ir . Rugsėjo • 

Mėn., 1931 Metų

1,674.51
1,977.48
1,819.56
2,112.00

Rugpj.
189,74
32.20
93.94
21.30

15.75
12.85
17.50
11.80

SUTRAUKA

I Radosi ant čekių
i įplaukos liepos mėnesyj 
įplaukos rugpjūčio mėnesyj 
įplaukos rugsėjo mėnesyj

I52 
57 

lJ.
5 O.

201.87 IU

YONKERS, N. Y.BALIUS!

Iš tikrųjų

51
52
52

n G, Urbonui už sugaištas dien. 
‘ ' i Rodgers už sugaišt as dien.

• 1 K. Stašinskui už suj gaištas dien. 
'J. Urbonui už sugaištas dien.
t Ižd. Urmonui pusm. afga,

Amerikos Lietuvių Organiza- v sta>npoą . v .
• • r» • v; • r. • ■ ••• i Yesadavičiui uz darbą,eiju Priesfasistimo Susivieniji-,
mo Centro Komiteto įplau- ' Viso 

1 • > 1 • * v**
i IŠMOKĖJIMAI RUGPJŪČIO MĖNE 

Al ET.

C. N. 
. 1549 

1951
621 

3595 
3265

613 
2457 
1506 
1516 
2299 
1721 
2825 
3073 
3262 
3648

811 
3264 
2946 
2986 
3257 
2360

Įplaukos Liepos Mėn. 
liepos 6 d., Brooklyn, N. Y.
• •’ *per D. M. šolomską $1.00 

Įplaukos Rugpjūčio Mėn.
Rugpjūčio 28 d. Lawren

ce, Mass, per A. P. 
Kaupin

Rugsėjo mėn. įpl. nebuvo
Viso įplaukė per 3 mėn 
Išlaidų per tris mėnesius 

f nebuvo
Sutrauka

Viso įplaukė per tris mėn.
Balansas birželio, 1931 195.87

Sykiu
Išlaidų per 3 mėn.

201.87
000.00

Lieka ižde
• Sekr. J. Weiss. 

Ižd. S.

Kp. Vardas
2 J. "

K. Miliauskienė
D. Savickas
M. Ramonas
V. Žilius
J. Petrulevičius 

.Abromaitienė 
Preikšą 
Buškevičius 
Mačys 
Narakas

A. Bukauskas
A. Janusas
U. Mikolaitienė 

Vasiliauskienė
Vaikšnoris

P. Mikšienė (pom.*) 
Jankauskas

A. Getch
B. Young
C. Urmonas 

pomirtinė
A. Lukumas
K. Kubilius
A. Šimkets už prirėš, nar.
Čirvinskienė už priraš. nar 
kp. permokėjimas grąžint.

1 Už spausdinimą blankų 
Centro daktarui už 6 mėn.

1 Centro Sekr. menes, alga 
‘Januškai užsilikusi pašalpa

Viso

2
3
4

10
14
17
19
19
25
27
28
38
41
41
45 J.
47
49
49
49
50

9
15
22
24
26
27
29
33
33
34
34
36
38
38
41
44
45
46
47
47
47
47
48
49 
.49

Puslapis Trečias

Pašalp.
1.10.00

82.00
112.50
27.00
39.00
20.00
17.00

208.87
145.75
65.50

151.29
44.00
12.00
18.55

120.70
99.50

300.00
80.50 56
40.00 ~ 
62.00 
■38.00

150.00
208.87

69.00
3.00

. 2.50
7.35

47.50
25.00

100.00
71.00

A. Yesadavičienė 
A. Beniulis 
K. Jotauta 
St. Jurgaitis 
A. Sadauskas 
P. Gribinas 
St. Kamarauskas 
J. Vaitkus (pom.) 
J. Grigas 
A. Skovron (pom.) 
M. M atūkė vičius 
A. Bokas 
J. Petrauskas 
J. Žvinakis 
W. Michalaitis
A. Vitkevičius (pom.) 2617
B. Petronienė 
Ch. Želvitis (pom.) 
P. Mikšienė

Avulienė 
Siviskis 
Gotautas 
špokas 
Jesulaitis ' 
Velivis

1965 
14071 
3079

171 
2100 
2301 
3863 
2134 
2488 
2031 
2520 
3886 
2442 
3843 
2739

15.00 ) 
t 24.00 |»| 
. 30.00 '

47.00
48.00
35.29
84.50

150.00
22.00

150.00 : 
20.00 j

Detroito Darbininkam Atidarys Mokyklą

Gatch
Latch
Bertash
Stankiepė 
Yančiausniene 

W. Kubilis (pom.)

3404 
2782 
3264 
3573 
3078 
3346

2986
3549

. .3828
2513 
2760 
3759

18.55 
51.00 
81.70

150.00
110.25
150.00

27.00 
13.00 
13.00 
12.00 
65.50

‘ 46.00 
53.00

150.00
15.00 
35.00 
22.00 
50.00 
39.00
75.00 , 

100.00
a 25.00

1.50

Centro Sekr. rugpj. alga
J. Gatavecko grąžinta kauclj
J. Dielnikaitis už 3 nauj. n'ar.
D. P. Lekavičius už 3 nauj. nar. 1,50
Vainikas prie Urmono karsto 15.00

Viso

Darbininkų Lavinimosi Susivienijimas 
(Workers Educational Alliance)

DETROIT, Mich.,— Darbi
ninkų Lavinimosi Susivieniji
mas pasidarė populiarus ne tik 
tarpe Detroito darbininkų, bet 
ir visoj apielinkėj. Darb. Lav. 

J Sus. palaiko Workers Camp 
jiš 80 akrų puikiausios žemės 
Apie 25 mylios nuo Detroito, 
šioj vietoj vasaros'sezonu bu
vo užlaikoma suvirs 200 dar
bininkų vaikų, kur jie buvo 
lavinami darbininkiškoj, dva
sioj.; .'Per vasarą suvirs 60,000 
.darbininkų atlankė šią kempę, 
ir daugelis darbininkiškų pr- 
gąnizacijų ten laike savo pik
nikus.

Tarp šips visos darbuotės la
vinimosi' programa irgi nebuvo 
užmiršta; veik kas nedėldie- 
nis ten buvo surengiamos pra
kalbos, kuriose susirinkusiem 
darbininkam napionaliai pa
garsėję kalbėtpjai aiškino bė- 
igančius dienos klausimus. Bu
vo duodama dramatiški persta
tymai ir rodomi krutami pa-

zonu turėti forumai vienoj 
iš viešųjų miesto mokyklų.

Finansavimui šios visos pro
gramos ir geresniam įrengimui 
Vaikų Kempes ateinahčiai va
sarai nutartd duoti trijų dienų 
bazaras, kuris įvyks 4-5-6 dd. 
gruodžio, Finų svetainėj 5969 
14th St. Darbininkų organi
zacijos yra prašomos nerengti 
jokių kitokių parengimų minė
tose dienose, ir tuomi pagel
bėti pasekmingesniam- įvykini- 
mui šio plano. ‘

į : Po num.' 1343 E. Ferry Ave. 
j randasi ir 'šios organizacijos 
■raštinė.’ Darbininkai yra už-

• New į York.—Wall Stry- 
tas skelbia, kad neužilgo 
Japonijos valdžia prašys 
didelės paskolos Amerikoje

procentu. Apsižiūrėkite, kad' 
'neturėtumėt rūgonių. Dabar 
gera proga apsimokėt savo 
skolas.

I Jei kuris jaučiasi negalįs už- 
simokėt, tai privalo ateiti į su- 
jsirįnkimą' ir pranešti, kokia 

’•yra priežastis, ir viskas bus su
taisyta, ir draugas bus paten
kintas, ir organizacija liks čie- 

jla.
Yra tokių draugų, kurie pi- 

inigus įmokėjo penki šeši me
tai atgal ir nei akių;nerodo su-, 
sirinkimuose. žinokite gerai, 
jei draugas per ilgą laiką ne- jRengia A.L.D.L.D. 172 Kuopa 
pasirodo, tai procentas sunai
kins įmokėtą sumą. : O keno 
bus kaičia, organizacijoj ar 
jūsų pačių, jeigu, kokios nelai
mės jūsų šeimynai, nebūsite 
leidžiami laidot Numirusio' ku
ino ant jūsų suderėto loto, kol 
neužsimokėsite sulygtų pini
gų ?

wi w» wi im m

Subatoje,
28 Lapkričio (Nov.), 1931

Hungarian Home Salėje 
49 Jefferson St., 
Yonkers,'N. Y.’

Pradžia 7:30 Vai. Vakare
Gerbiami Yonkers ir apie-' 

Jinkės lietuviai ir draugai! Vi-;| 1 rlbLlIlC. DalUlllulndl Jid U4" .°" t * * e # | 11XXA.VO J1VIU v icvi 11 vai au^cw . v a

kviečiAmi atsilankyti ir gauti ' susirinkin’io dar turite sus ir visas nuoširdžiai kviečia.'
dauginus informacijų reikale • -a\k?’ Susirinkimas bus lap-
Vaikų Kempės, Dabininkų Mo- kričio (November). 29 d., 2 
kyklos ir kitokiais klausimais. |vab P° ple^Ų, 40 kerry St. O 
liečiančiais šią organizaciją. j^as negalite pribūt į susirinki- 

;nią, siųskite pinigus šiuo ad- 
i resu:

J. Staskevičius, 10 Melrose 
Ave., Wilkes-Barre, Pa.

Raštininkas.

liečiančiais šią organizaciją.
Reporteris.

Atskaita už Liepos, Rugpjūčio 
ir Rugsėjo Mėnesius, 1931 m.

ĮPLAUKOS
Liepos
190.80
58.70

137.79
25.33

, Kp.
k. 2

3
4
5
6
7

Rugs.
409.21

40.40
114.41

33.88
32.56
19.03

RUGSĖJO
1931 Metų

C. No.
264
314 
487 
522

IŠMOKEJIMAI 
ŠIO

Kp. Vardas
J. Balčius
A. Valis (pom.) 
Kl. Senulis 
M. Kupcikas
F. Gaidis (graž. dkl.) 544 
M. Čepulis 
J. Tribendis

28.40 
birž.

17.85

8 23.42
8 * 36.01 36.11 20.05
9 74.96 57.57 81.02

10 22.37 17.80 10.98
11 25.73 40.65 39.99
12 27.88 26.16 28.46
13 22.61 41.43 9.24
14 15.91 9.64 19.46
15 7.17 10.84
17 ■ • 56.46 34.68 44.57
19 15.08 13.52 14.98
20 15.58 15.58

Liepos
22 9.29
22 24.03 29.70
24 31.55 27.08 35.58
25 44.21 20.31
26 •• i 38.21 . 44.42 55.5,4

j 27 37.60 50.47 24.61
į 29 24.58 14.90 13.60

J 30 38.59 41.93 53*88
y 32 - 13.82 . . 17.86 ' f 1 • 28.25;
{ 33
\ 34

27.97 36.91
33.16

( 35 . ' 18.78 11.02 15.94'
’ 36 22.91 26.93 16.49

15.26 12.49 12.49
F38 34.17 83.01 72.96
M9 12.29 15.03 8.87
40 .! 66.96

. Biržei.
43.34 45.61

41 64.09
41 c 34.37 101.28 35.79 ,
42 . 11.42 25.79 23.91
43 25.00 30.35 22.83
44 74.41 36.97 52.51

Bal.-geguž.
M 45 26.44

Birž. Liepos Rugpj.
45 • 11.68 15.53 10.14
45 10.32
46 8.90 6.63 8.67
47 68.19 87.51 66.67
48 33.40 . 41.09 23.29
49 116.60 36.14 94.47 !

, 50 30.44 15.10
F 51 66.37 52.71 65.05

52 72.26 83.36
52 21.33 97.69
58\ 13.30 20.82
54 18.47 11.86
55 64.35 

Birželio
41.42 55.68 Į

56 9.74
56 13.64 7.74 18.07
57 16.43 14.52

^8 Birželio. Liepos, Rugpjūčio 47.37
Hen. 8.46 3.48 2.76 !

Grąžintas pašalpos čekis
48 25

• Viso 1,977.48 1,819.56 2,112.00 ’
------ 1 »...

Išmokėjimai Liepos Mėn. 1931 Metų j
Kp. Vardas _ C. No. Pašai.

2 J. Urbonas 501 $20.00
2 J. Lukšis 541 71.00
3 A. Čepaitis 602 71.00
4 E. Kučinskas 3442 13.00
4 M. Kičas 3901 14.00

J. Juodsnukis (pom.) 1112
K. . Stašinskas 
W, Urbonas 
V. Kazlabskas1 ’ ' 
T. Treinauskas •• • 
St. . Jurgąitis, 
A. Sodžius 
Juozas šaltys* 
V/ Deveikienė

Šimanskiene 
Shiler

A. Mayers 
M. Bartnik (porti.) 
A. Zabel .
A. Zabel (pofn.)
J. Katauskas 
P. Beliunas
K. Gaivutis 

» 46 J. Rakauskas 
^47 A. Norkienė 

. 51 G. Miliauskas
51 K. Lutackienė 

^-53 K. Sungaila
J. Miliauskas, pom. 

rašym.
RaŠtaŽenkliai 
Telegrama 
Seime aukos|N.M. Unijai 
Seimo aukos T.D. Apsigyn. 
Liet. Pol. kaliniams aukos 
Seime aukos Agit. Fondui 

. Smulkios išlaidos
* C. Pild. Kom. kaucijos 

Pirm. Rodgers pusmetin. alga 
Vice Pirm. StaŠinskio p. alga 
Sekr. Miliausko birž. mėn. alga 
Kas. glob. J. Urbono p. alga 
Kas. glob. G, Urbono p. alga 
Kas. glob. Z. Žvirblio p, alga

40
40
40
41
41
41

1221
1276 
3789
1456

2926
2590 > 
3851 
2558
2562
3276
3888
3888
2548
2705
2853
3375
3747
3513
3826
3207

150.00 
19.00 

112L5O 
54.50

’ 30.0b 
50.00. 

109.55 
99.50 
18.55 
12.00 
33.00 
78.50

150.00 
18.00 

150.00 
33.40 
48.25 
52.00
89.10 
10.00 
26.00 
55.00 

121.59

120.00 
43.09

3.32
22.50
12.50

5.00
5.00

14.81
41.25 
30.00 
17.50

. 84.00
17.50
17.50
17.50

2 .
2
2
2
2
2
2 •<
2 J. Vaitiekaitis
2 J. Markulis (grąž. 
duoklė)

Lukšis
Jančius 
Kvalkauskas 
Paulavičia 
Kirstukas

Mary Lasky
J. Raškinis

Pašai p.
53.85 

150.00 
19.00
9.00
4.00

39.00 
9.00

29.70

!lšmikeiimai''lfepo3 mėnesyj 7e(ilt]slai iŠ Soviet« S^un80s ir

2,478.38 : kitokį.
2,539.79 j Lav. Sus. nėra už-
7,343.55'siganėdinęs veikimu vien tik

240.00
16,321.11

50.00

Išmokėjimai rugpj. mėn. 
Išmokėjimai rugsėjo mėn.

Viso per tris mėn. 
Su spalių 1 ant čekių 
Taupymo skyriuj yra 
Pas Centro sekretorių}

Viso pinigais su spal. 1 $16,611.11 
Centr. Sekr. J. Gasiunas.

3340
3436
3155
2888
3124
1161

6.40 
9.50 

45.00 
23.00 
31.55 
30.00 
10.00 
97.00

yasaros metu, spalių 11 d. 
įvyko konferencija, kurioje 
'dalyvavo daugelis darbininkiš- 
jkų organizacijų ir tos vaikų 
kempės rėmėjų. Konferenci- 
įjoj tapo nutarta įsteigti Dar- 

Plieno Įbininkams Lavinimosi Mokyk- 
. ' Toje mokykloj bus gali- 

' 'ma išlavinti apie 25-30 naujų
Pittsburgh, Pa.— ____ .

trusto galvos jau skelbia, apie nauju
kad greito pagerėjimo pile-j organizatorių darbininkų kla
no pramonėj nesimato. rsei. Taipgi nutarta žiemos se

PLYMOUTH, PA. j
Buvo laikomas susirinkimas ! 

Lietuvių Kapinių Kooperacijos j 
spalių 25 d. Aptarta.daugelis| . Shanghai.—Francijos val- 
gerų dalykų, ir skolininkams^ - • , dolvie

[padaryta^palengvinimas. Ku-1 ? ° a YJe jeis
rie dar^per kelis metus yra! mo kieme Į’^sta lavonai de- 
|neužsimokėję už lotus, tai da- Vynių chiniečių. 
bar, kai bedarbė, todėl orga
nizacija po kelių svarstymų 
nutarė, jog kas užsimokės iki 
naujų metų savo skolą, tam 
bus procentas dovanotas.

Draugai, turėtumėt pasirū
pinti, kaip greitai galite, užsi
mokėti, nes jau nekuriu drau
gų įmokėti pinigai lyginasi su

me dalyvauti šiame linksmame, 
baliuje. Kaip visuomet, taip' 
ir šį kartą linksmai praleisime 
laiką.
Gera muzika grieš lietuviškus 

ir amerikoniškus šokius
Viršminėta draugija sklei

džia darbininkišką apšvietą 
tarp lietuvių. Ji rengia pra
kalbas, prelekcijas ir leidžia 
naudingas knygas. Dalyvau
dami šiame parengime prisidė
site prie apšvietos darbo.

Kviečia Rengėjai.

Spraginimas 
gera protekcija

S. L A, NARIAMS
DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ

S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite savo reika
lus. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų 
pragaištingai politikai. Darbininkų Opozicijos 
Komitetas pataria visiems nominuoti sekamus iš
tikimus ir kovingus S.L.A. narius į Pildomąją 
Tarybą: .

Prezidentas—J. GATAVECKAS, ( ; <
i ( j S.L.A., 128 kp. narys, Carnegie, Pa. <

> Vice-prez.-JM. MOCKEVIČIUS; r: ’. 1.
■ ’ 1 ‘ S.L.A, 116 kp. naryspSwayersville;

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks,

Iždininkas—P. MAŽEIKA,
S.L.A. 35 kp. narys, Wilkes-Barre,

11 •> Pa

Pa.

Pa.
"Man visada duok Luck

ies. Jie nepalieka blogo skonio 
burnoj, neužkimdo gerklę ir nuo jų 
nereikia kosėt. Iš tikrųjų Spraginimas 
gera protekcija. Tas jūsų Celofani
nis įvyniojimas tikrai puikus — aš 
galiu pakelį atidaryti be peiluko 
pagalbos.”

Ro Ziegfeld kartą aukštino Lilyan Tash
man "Follies” prasmėj - bet Hollywoodas 
ją padarė tarptautine garsenybe. Ji yra 
Hollywood© pirmoji socialio gyvenimo 
vadovė ir viena geriausiai apsirėdžiusių 
moterų filmose. Nepraleiskit progos ją 
ęamatyt Paramount© “Girls About 

own” (Miesto Moterys).

Pagaminta iš geriausių tabakų — viso 
Derliaus Grietinės - LUCKY STRIKE vieninte
liai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per tų 
išimtinų “SPRAGINIMO” procesų. “Spragi- 

r • »•
nimo” procese naudojami Ultra-Violetiniai

, . : t > f .ii ;< ■*

Spinduliai - procesas, kuriuo pašalinami tam 
tikri kartumai ir erzinančios ypatybes, kurių, 
naturališkai, yra kiekviename žaliame tabake. 
Šie kartumynai ir erzinančios ypatybės pašali
namos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. 
*V*'e išimti - todėl jų ir nėra!” Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsaugo—prieš knltejlmus—prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

UŽSUK. RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 moderniškų minulių 
tu geriausiai! pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio pasakojimai 
apie Hand ieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradieni, 

Ketvirtadieni ir Šeštadieni, vakarais per N.B.C, radio tinklą.

★ Ar p-lčs Tashman 
Pareiškimas 
Apmokėtas?

Jums gali būti įdomu 
žinot, kad šis p-lės 
Tashman pareiškimas 
neapmokėtas. Ji negavo 
už jj nė cento. P-le 
Tashman LŪCKY STRIKE 
rūko jau du metai. Mes 
tikimės, kad mūsų pa
reiškimas apie ją bus jai 
ir jos filmų gamintojams 
Paramount tiek naudin
gas, kiek jos pareiškimas 
apie LUCKIES jums ir 

mums.

Copr., 1031, 
The 

American 
Tobacco Co.

M
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NEPER5I. AMP AM A S
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Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytas
Ypatingas Humidor Pakelis
Zip — Ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naujų, ypatingų 
skvetų pakelių viršuj. Vienų jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitų jo dalį. Labai
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamų Cellofaninę 
popierų, per kurių neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Svaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti! Ponios — šis LUCKAfa 
SKVETAS — apsaugo jūsų pirštų nagams.

Iždo Globėjai:
J. BACVINKA

S.L.A. 164 kp. narys, Frackville,
K. ARISONAS,

S.L.A. 33 kp. narys, Plains,

Pa.

Pa.

SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
P. O. Box 144. McKees Rocks, Pa.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu lautu.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

NEKENTĖKIT NUO SLOGŲ

ROJAUS
RECEPTO TABLETAI

ROJAUS TABLTTAI yra labai pageidaujamas 
paliUošavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. Jos paliuosuoja vidurius—pralaužia 
šaltį ir prašalina ;slogų bakterijas.

SLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOKIOSE SLOGOSE—NES JOS 
VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO

ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadiną vidurių ir nekenkia 
nervų sistemai, nes juose yra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

Jie yra išdirbami lietuvių įstaigos ir žmonių įvertinami visur.
Prisirenfekite save prieš šaltį šią žiemą, įsigydami dėžę ROJAUS 

TABLETŲ; turėkite jubs savo namuose. Nelaukite—eikite pas sa
vo aptiekorių, reikalaukite jų ir neimkite kitokių. Jei jis neturi jų, 
tai išpildykite žemiau paduotą kuponą ir pasiųskite mums.

Viena dėže už 35c, trys dėžes už $1.00

Prašome prisiųsti man-------------- dėžę ar dėžes ROJAUS TAB-

LETŲ iuž $_________ , kuriuos šiuomi prisiunčiu.

Vardas , Adresas Miestas
Prašome prisiųsti mums vardų ir antrašą savo aptiekos.

; - ’ BLUE ROSE LABORATORY
69 Bond Street 11 Elizabeth, N. J.



Puslapis Ketvirtas

*rrs

PIRMOSIOS DIENOS LENINGRADE
(Tąsa)

Man, visiškai nesenai skaičiusiam Mere- vuoti.
žkovskio parašytą Leonardo da Vinci bio-

R. MIZARA • , ■ .. :............
į liai. Paskui važiuosim po miestą paobser- 

Taip, du busai laukia.
Oras šiandien dailus: saulėtas ir vėjalis

grafiją, autobiografiją Benvenuto Celli- rytinis.
nio ir kitus iš viduramžių renesanso lai- t ---- -~

„ kus vaizduojančius raštus, itin įdomu buvo i ir tokis. _
susipažinti su italų tapyba. Pradedant tokis kunigaikštis, didžiūnas,.
14-tu ir baigiant su septynioliktu šimtme- darbininkų organizacijos įstaiga, raštinė, 
čiu, čia visa italų tapybos evoliucija per-! bendrabučiai. Tą ir kitą budinką statė to- 
statoma. Originaluose! Taip, net Leonar- kis ir tokis garsus architektas, kuris taikė 
do da Vinci, genijaus dailėje ir moksle, ku- jį garsiom asabom, o štai, dabar, va, gyve- 
rio tapybos mažai tepasiliko, šičia randasi ’ na čia vargo žmoneliai, buvę prispausti, iš- 
vienas originalas. ' ! naudoti, bet šiuo tarpu šalies valdytojai.

Išsilavinusi visapusiai mūs vadovė ang- į visa eilė statulų, pastatytu carams, Pet- 
liškai :perstato_ vieno kito artisto tvarinių ruį Didžiajam, Aleksandrui Pirmajam ir 
reikšmę; jų kūrybą santykyj su tų.laikų Antrajam ir kitiems tebestovi nepaliesti, 
vienam arba ki.tam krašte ekonominiu bei jįe užlaikomi ne todėl, kad jie carų garbei 
politiniu gyvenimu. pastatyti, o todėl, kad jie brangūs dailės

Tapybos kūrinių kolekcijos taip sutaisy- atžvilgiu. Sovietų vyriausybė palaiko juos

Mums aiškina. Čia, va, budinkas tokis 
Jame kadaise gyveno tokis ir 

o dabar—

politiniu gyvenimu.

ta, kad tik iš jų ir per juos gali numatyti
visą evoliucijos, procesą ne tik dailėj, bet jūs engėjai, neprieteliai.
11 ekonomikoj ii politikoj! . Samuv; gaioiauoiuo ui uioucio ii ouciuu ouauu.-i

Sekė.m iš vienos galerijos kiton, nuo vie- jaS) 0 jus engė, išnaudojo, žudė, jei bandėte ■ 
no artisto kurinių prie kito. Ispanų, hol- kada kovoti už didesnį duonos šmotelį!

ir ekonomikoj ir politikoj!
Sekėm iš vienos galerijos kiton, nuo

ir rodo darbininkams: “žiūrėkite, ką darė 
» (JAU DO-YU gUiMVAi 

samdė garsiausius artistus ir statė statu-|

bETROIT, MICH, j 1ŠLAIMĖKITE

i Antrad.; Lapkr.'

nią draugų.’ Ir stengiamasi Merginų Sekstetas iš Wilkeą- j 
padaryti Komunistų Partiją ne-Barre, vadovaujami drg. Zdą- 
legale, pritaikydami įstatymų niūtės, sudainavo keletą dainė- 
18 paragrafą, prieš taip vadi-^ių. -----
namą “criminal syndicalism,” Zdaniūtės sudainavo duetą. Į Draugijų svetainėj, 3302 Junction 
sulig kurio gali bausti net iki Jaunuolis drg. Navikauskutis ve’ ra ia va ’ va arę’ vie‘ 
20 metų kalėjimo.

L.D.S.A. 17-ta kuopa rengia labai 
m • • i - ! puikų vakarą ir diskusijas moterųlaipgl drauges sesutes'klausimu šeštadienį. F" ’ ’

4dijčtr> muvvių

28 lapkričio, Ekskursiją į Sovietų Sąjun
___  ______ 7:30 vai. vakarę. K

. v_ . Įčiafne visas moteris atsilankyti ir
pagriezė ant smuiko; pianu atnešti kokių dovanėlę tarptautiniam

Protestuodama prieš kapita-jam pritarė jo sesutė Navikau-'Nazarui, kuris įvyks 4, 5 ir 6 gruo- 
.... ___  „.T .„i- .-..-i... CTv;r, 4x. Poloni11210’ 1<inil svetainėj. __ _listų puolimus ant darbininkų 

organizacijų, Komunistų Parti
ja atsišaukia į visus darbinin
kus ir darbininkes organizuotis, 
stoti į kovą prieš darbininkų 
engėjus kapitalistus ir vienin
gai atremti buržuazijos daro
mus puolimus ant darbininkų 
organizacijų. (

Draugai lietuviai ir lietuvės, 
darbininkai ir darbininkės, mes 
esame toli pasilikę nuo darbi
ninkų judėjimo.- Mūsų kiekvie
no pareiga būti Komunistų 
Partijoje, Yertiti ją sulig išga
lės finansiniai, dalyvauti Kom
partijos rengiamose prakalbose, 
deįponstrapįjpse, platinti jos li
teratūrą. Mes neturime nusi
gąsti; del buržuazijos padarytų 
puolimų ant darbininkų. Sto
kime į kovojančių darbininkų 
eiles, kovokime prieš išnaudoto- 

Jie savo garbei jus, kovokime iki laimėsime!
' Polis.

skiūtė; jaunuolė drg. Radišau-j 
skiūtė porą kavalkėlių solo 
paskambino ant piano. Taip
gi buvo lengvos rūšies vakarier 
nė; vėliaus žaislai.

Komitetas.
(278-279)

PHILADELPHIA, PA.
i . • '

Buvo nusiskundimą iš lietuvių be-

gą, Pykai

Pinitru sukolektuota $6 05 darbilb kad niekas nesirūpina sutver- imigų suKoieKiuoia ę>o.yo. |t. lietuvių bedarbių Rrupę. Dabar
Aukojo šie draugai: Kubilius 
ir Yančaitis po $1.00; Globi- 
čienė 50c ir Angelo (italas) 
per drg. Navikauską 50c, ir 
smulkiais $4.05. Leista ant li- 
citacijos U.S.S.R. albumas; už 
jį įplaukė $4.80; prie durų už 
tikietus įplaukė $14.00; viso 
pinigų? įplaukė $24.85. Ren
giant vakarėlį, išlaidų pasida
rė $5.5& Atįiko baduoliam 
$19.25.

Pittstonietė,
I . 71 I

v

tvė- į Leningradas turtingas statulomis. Čia!
i stovi didžioji Lenino statula. Lassalio,
■ Lermontovo, Ševčenko, Krilovo, Volodars- 
kio, Urickio ir kitų žymių asmenų, kurie 
prisidėjo prie būdavojimo šviesesnės atei
ties darbininkam.

O palocių! Kiek daug jų čia buvo!
Geležinkelių stočių net dvylika. Visos 

jos užsibrukę svieteliu, kad ir pereiti sun
ku. Judėjimas milžiniškas.

Kas gi smulkmeniškai apie tą viską ga
lėtų apsakyti! Trumpam raštelyj juo 
biau tas neįmanoma.

Važiuojam toliau.
Į užmiestį.
Busas sustoja nė tai giraitėj, nė tai 

de. Ties dideliu palocium. Išlipam ir 
nam vidun.

Mums aiškina:
—Prieš revoliuciją šitas palocus priklau

sė tūlam kapitalistui—Treugolnik fabriko 
savininkui. Na, o atspėkit, kas dabar Čia 
gyvena? f ' Lt

—Nežinau, kas jame gyvena, — įsikišo 
vienas iš mūsiškių.—Bet gerai žinau, kad 
to fabriko savininko čia jau nėra.

—Taip, nebėra!—tęsė toliau aiškintoja.

landų, flamų, anglų, francūzų artistų 
ryba paskaidyta į atskiras galerijas.

Muziejuj daug svieto!
Štai prieina prie mūs jauna mergiotė ir 

klausia:
—Kokia kalba jūs kalbate?
Pasakiau. Užklausiau, iš kur ji—ne vie

tinė?
—Iš Maskvos,—aiškina.— Tiksliai atvy

kau pasižiūrėti Hermitažo—atostogas tu
riu. •

Eina atskiri, pavieniai darbininkai. Ei
na jie grupėmis. Antai mokyklos studen
tų ekskursija; kitur fabrikų darbininkų, 
kurių pasitaikė išlikimo iš darbo diena — 
šventadienis.

Va hollandų galerijoj, ties Rembrandto 
kūriniu stovi kitas tokis pat kūrinys. Ste-

. bimės, kaip čia jis atsirado. Ogi štai atei
na ir artistas, jaunas ir gan skrumniai ap
sirengęs vaikinas. Jis kopijuoja masterio

. veikalą. Ir kaip tikrai jis jį nukopijavo.
It originalas! Tai Sovietų mokyklos ar- 
jtistas i; Saviškis!' •

Pereinam į buvusį carų palocių. Antai 
didelis kambarys, it salė. Pilnas įvairių

” militarinių liekanų prikrautas. O gale sto
vi įruošta lyg kokia estradėlė, kurios vir- —Čia dabar darbininkų poilsio namas — 
šuj, sienoj, įmūrytas berods švento Jurgio,} Dom Otdycha.
apžergusio žirgą ir duriančio smaką at- 

i vaizdas.
—Tai caro kambarys, kuriame jis priim-

— dinėjo visokias audiencijas,—aiškina mum.
—O antai ten,—rodo į “

Rezoliucija Darbininky
Vienybės Klausimu

Priimta Massachusetts ir New 
Hampshire Valstijų Masinėj 
Lietuvių Darbininkų Konfe
rencijoj 
Dudley 
Boston,

PRIEŠ

15 d. Lapkričio, 
St. Opera House, 

Mass.

DEŠINIUOSIUS
OPORTUNISTUS

Kadangi prieškomunistinės

SHENANDOAH, PA.
Gruodžio 31 *d., Lietuvių, j 

Darbininkų Susivienijimo Ame
rikoj 62-ra kuopa, kaip kitais 
metais, taip ir šiemet prieš 
naujus metus tą vakarą ren
gia puikią vakarienę Mainie- 
rių svetainėje, Main ir Oak St. 
Prasidės 8 vai. vakare, baigsis 
3 vai. ryte, šokiams grieš ge
ra muzika; tad galėsite visi ir 
visos atsišokti. įžanga $1.25. 
Vietos ir apielinkės draugus 
ir drauges meldžiu rengtis da
lyvauti tame L.D.S.A. 62-ros 
-kuopos metiniame parengime.

Kalnietė.

tas jau įvykdinta. Pirmam , susirin
kime viskas sutvarkyta ir nutarta 
laikyti susirinkimą ketvirtadienį, 26 
d. lapkričio, po No. 995 N. 5th St., 
8-tą vai., vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti ir apsvarstyti savo bė
gančius reikalus, nes mums 1 niekas 
kitas nepagelbės, jei mės patys pę- 
sirūpinsipie. t

Bedarbių Taryba.
- (278-279)

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choras , rengią gražų konėet- 

tą' trečiadienį, 25 lapkričio, Eagles 
svetainėj, 37 N. Washington St. Pra? 
džia 7:30 vai. vakare. <Bus gera pro
grama, kurią išpildys Aido Choras, 
Lyros Choras iš Shenandoah, bus 
sekstetų, kvartetų, duetų ir solų. Po 
koncertui bus smagūs šokiai prie ge- 

Kviečiame visus atsi-

; vyrams 50c, moterims 35c.
Aido Choras. I 

(278-279) į

PLYMOUTH, PA.
Kadangi trečiadienį Aido Choras 

iš Wilkes Barre rengia koncertą ir 
balių, o tą dieną pripuola A.L.D.L.D. 
97 kuopos susirinkimas Jai kuopos 
susirinkimas šaukiamas antradienį, 24 
lapkričio, Stravinsko svetainėj, .42 
Ferry St., 7 vai. vakare. Susirinki 
mas labai svarbus. Todėl visi nariai 
dalyvaukite. Po A.L.D.L.D. kuopos, 
susirinkimui bus T.D.A. kuopos su
sirinkimas.

Sekr. M. O. R.
(277-278)

VALSTIJOS DELEGATAMS
Ohio valstijos lietuvių darbi-

I ros muzikos.
(lankyti ir paremti Aido Chorą. Įžan
ga vyrams 50c, moterims 35c.

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių A 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, ^uris gaus, dau
giausia prenumeratų. 
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas) 

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE
Kainos: $1.00 už metus, 

už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Speciales ,kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko- 
pijį. >

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

la-l opozicijos vadai galutinai susi
vienija su fašistais ir socialfa- 
šistais ir kadangi socialfašistai 
ir fašistai iš “Vienybės” atvi
rai remia ir palaiko “opozici
jos” veikimą ir užgiria jų ke
liamą suirutę mūsų judėjime, 
tatai kiškiai rodo, kad prieško- 
munistinės opozicijos darbas 
yra kontr-revoliucinis darbas, 
ardymui’ revoliucinių spėkų, at
kreiptas prieš (įarbinįnkų kla
sę ir- jos Komunistų Par
tiją. -I

Kuomet dabar darbininkams 
rėikaliliga kuo didžiausia vie
nybė kovai prieš algų kapoji
mus, ūž bedarbių organizavi
mą, pries,-naują imperialistinį 
karą, -už ' Sovietų Sąjungos ap
gynimą, tai Butkus-Pruseika 
drasko mūsų organizuotas spė
kas. ’ '

Todėl mes Boston’d ir plačios 
apielinkės 94 delegatai, susirin- 

pašiurę,”—caro čių. Vieni iš jų čia atvykę savaitei, dviem kę į masinę konferenciją, var- 
Mikės Antrojo‘sostas stovėdavo. Jis jame pasilsėti. r ,

Valgomajam, aiškina mums, tas pats sta- 
milionierius, dabar

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

so-
ei-

CLEVELAND, OHIO
AL.D.L.D. 22-ros kuopos susirinki

mas bus ketvirtadieni, 26 lapkričio, 
Liet. Darb. svetainėj, 920 E. 79th 
St., l;30 vai. po pietų. Draugai, visi 
dalyvaukit, yra svarbių reikalų ap
svarstyti. Org. A. P. B.

omo
Visi 

ninkiškų organizacijų delegatai įsi- 
tėmykit, kad bendra konferencija, ku
ri įvyks 29 lapkričio, prasidės anks
čiau negu buvo paskelbta, nes laikas 
pakeistas. Buvo garsinta, kad kon
ferencija prasidės. 11 vai. ryte, bet 
dabar svetainė gauta anksčiau, nuo 
9 ryte. Todėl konferencija prasidės 
9 vai. ryte. Konferencija įvyks Liet. 
Darb. x svetainėje, 920 E. 79th St., 
Cleveland, Ohio. > Todėl visi dele
gatai pasis'tengkitc pribūti 9. v£L 
ryte. •

Komisija.
, . (277-279)

•Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPĄ 

Mažiau negu 5 D. antį 
Vandens

per Cherbourg—6 dienos 
per Bremen

TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialia Trūkis H Bremerhaven 
Arba keliaukite ekspresimb laįyu 
COLUMBUS 

Taipgi nuolatiniai kas savaitė iš
plaukimai Rerai žino

mais Lloyd Kabininiais 
Laivais. Inform acijų 
klauskite pas bile ; vie- fJMg 

tin| agentą arba ufftrri

NEW YOhK
NORTH Oo

uQiiiaiiismmiisiiioiiiGiiioiiiQiiiaiiii iiiaiiiaiiioiiiailiaiiitsiiisiiisiiii IIIIOIIIQIIIQIIIOIIISIIISIIIQIIISIIIQIIISIIIOIIISilIQIIISIII&UlOIIIQIIIOHlS'

SPEKTAKLIS “PIRMI ŽINGSNIAI"
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 57 KUOPA STATO SCĖ- 
NON ŠĮ VEIKALĄ KAIPO PIRMUS ŽINGSNIUS SAVO GYVAVIMO

Ir tokių namų šiandien 
Sovietų Sąjungoj randasi tūkstančiai. Ši
tą užlaiko profesinės sąjungos.

Namas puikus, rūmingas. Randame dau
gybę darbininkų, linksmai laiką leidžian-

pats tupėdavo.
Pamislinau: čia pat turbūt ir Martynas las, ant kurio valgė 

Yčas carui ikoną padovanojo ir jo batus tarnauja valgiui ilsėto jų. O viršuj miega
mosios lovelės. Visur šauni tvarka. Šva
ra, pavyzdys. Darbininkai turi radio. 
Liuoslaikius šachmatuoja, pačekeriuoj'a. 
Skaito knygas, laikraščius. Gražiam ore 

i linksmai vaikščioja, it paukščiai, po miš-

bučiavo! Nabagas Yčas! Daugiau jis jau 
neturės progos čia atsiklaupti... Praėjo 
tie laikai.

Grįžtame iš muziejaus jau apyvėliai. Įs
pūdžių, įspūdžių! Galva pilna. Tai kad 
čia turėjus laimės pagyventi ir dažniau po; kelį. 
Leningrado muziejus pasitrinti. O jų čia; 
daug—eibės! 
studentams, 
si jais.

Visi atdari darbininkams, 
Tai jų turtas. Jie naudoja-

IV.
Skubiname valgyti, pietus, nors ir apyvė-

de:36 organizacijų, griežčiau

nistinę oportunistų opoziciją ir 
jos visą veikimą. Mes kviečia
me tuos, darbininkus-kes, ku
riuos suklaidino prieškomunis- 
tinė opozicija, tuojaus pertrau- 
kit visus ryšius su jais ir sto
kit į kovą- prieš visus darbinin
kų klasės išnaudotojus, ir vei
kite po Komunistu Partijos ir 

j Komunistų Internacionalo vė- 
Kas to tikėjosi prieš keturiolika metų, liava.

, mąstai sau žmogus. Kiek tų pačių, kurie 
j dabar čia sveikatą stiprina, numatė, kad jie 
i čia galės gulėti, ilsėtis; kad šis palocius 
bus jų ir jų draugų-!

(Bus daugiau)

PERSTATYMAS ĮVYKS PADĖKAVONĖS DIENOJE

26 d. Lapkričio-Nov., 1931
LIETUVIU SVETAINĖJE

28 ENDICOTT ST., WORCESTER, MASS.

Pradžia 7:30 Valandų Vakare

IŠ WINDSOR, CANADA, PADANGĖS

Rezoliucijos Komisija,:
J. Galgauskas, 
T. Bartkus, . 
P. Kubiliūnas, 
J. .M'. Karsonos,

•, .■ • D. Lukiane.
Iš. 94 ■ delegatų prieš tą rezo- 

tik 
už

balsavo________________ Taipgi liuciją kalbėjo ir 
tapo Kompartijos pastangomis' du delegatai, 92 delegatai
vą išnaudotojų klasei.

suorganizuota Bedarbių Tary
ba. Tapo suruošta? eilės pro
testo demonstracijų, kur buvo 
priimta protesto rezoliucijos, 
su reikalavimu, kad nebūtų be
darbiai mėtomi iš stubų ir kad 
nebūtų sustabdoma vanduo, ga- 
zas, elektra darbininkam, kurie 
negali užsimokėti. Patiekta rei
kalavimas ir miesto majorui, 
kad būtų duodama pašalpa be
darbiams. Tas įvarė kapitalis
tams ir jų bernams, miesto 
valdininkams kinkų drebėjimą, 
nes pastarieji pamatė, kad dar
bininkai pradeda organizuotis, 

tokias nustoja tikėti į jų skelbiamus 
bedarbių šeimas? Badas, ligos, artėjančius gerovės laikus. Pra- 
Bet tas kapitalistam nerūpi; j dėjo poneliai šaukti: “Raudo- 
jiems rūpi tik pelnas, o ne dar-:nieji daro, betvarkę!” Uždraudė 
bininkų likimas. Tokios aplin-1 susįrinkimus beit demonstraci- 
kybės priverčia darbo masės 

__ v v... __ ___ _____ _____ galvoti ir atrasti šio viso skuf-
- sai mato darbininkų nesolida- do priežastį, ir darbo liaudis 

rūmą ir, tuo pasinaudodami,1 pradeda organizuotis į darbi- 
vykdo savo pasimojimus ant ninkiškas revoliucines organi- 
darbininkų: mažina algas, įve- zacijas, kurioms vadovauja Ko- « * a • . a * • • va. . • a a -a a

į v estą l&lis Kartus 
Skubėjimas-, Trečią Kartą Už- užmokesnis 20 nuošimčių. 
darbiai Nukapoti’, Areštai ir 
Teismai prieš Komunistus.

Didesnis darbininkams tapo nukirstas
Bet 

tas sumažinimas nėra pirmas: 
praeituose metuose buvo kerta- 

; ma mokesnis' net du kartu. Tas
E, Windsor.—Kovos tarpe '■ P^ts yra daroma ir kitose dirb- 

kapitalistų ir darbo masių aš-! tuvėse, kaip tai, Fordo, Chris- 
trėja. Pas mus šiuo tarpu di-j lerio ir kitur.
dėlė bedarbė, ir dar. kasdieną ' Pasibaisėtina padėtis yra be- 
didėja. Atleidžiama vis dau- | darbių, o ypač artėjant žiemai, 
giau darbininkų nuo darbo, o j Nėra už ką nusipirkti maisto, 
likusius darbe darbininkus ver
čia skubėti bosai, kad pagamin
ti tokį kiekį gaminių, kaip kad 
buvo pagaminama su daug dau
giau darbininkų. Dabartiniu 
laiku G. M. Co. darbininkai yra

’ priversti dirbti ant 6-7 maši
nų, kuomet pirmiau, porą metų 
atgal tie patys darbinihkai te
dirbo tik ant 1-2 mašinų. Bo-

drabužių, kuro, taipgi gręsia iš
metimas ant gatvės iš stubos. 
Už nemokėjimą randos.

Kokis likimas laukia

'jas, areštavo 4 aktyvius Parti
jos narius, H'arry Binder, Ge
orge Andrew, Hardman ir D. 
Norris, kuriuos nuteisė poi sesis- 
mėnesius kalėjimo-ir po dvyli
ką sąlyginių. Dabartiniu lau 

da skubumo sistemą.^ G. M. Co. munistų Partija ir skelbia ko- ku eina* teismas Toronte devy-

rezoliuciją. i
J. Grybą

: ; Wim PA.' : i
T a r p t autinis keliaujančių į 

bedarbių bąduolių grupės ko- ; 
mitetas buvę surengęs “dough- 
ntft” vakarėlį lapkričio 15 d. 
Vakarėlis buvo rengiamas ant 
greitųjų, su trimis dienomis., 
prisiėjo visas rengimo darbas 
atlikti; Net nekurie draugai 
manė, kad bereikalingas laiko' 
ir spėkų eikvojimas, nes į to
kį trumpą laiką nebūsią gali
ma bent vidutiniai išgarsinti ir 
publikos sutraukti. Bet vaka
rėlis visais atžvilgiais nusise
kė gerai., Publikos prisirinko i 
nemažai; žiiiohia, 'dėka L.D., 
S.A. ; 88rtdą\ kubpos i draugėms 
ir A.L.D.L.D. 12r-tos kuopos 
draugams: jie visi rengime pa-1 
sišventūsiai ir sutartinai. dir
bo, dėlto' vakarėlis ir pavyko 
gerai. Programa taipgi buvo 
gana gera. Aido Maišytas 
Choras, Merginų Choras ir

Scena iš veikalo “Pirmi Žingsniai”
J ’1 ‘IJ 7* ....... "H* V-**——    .....■ -—.f.------------------------------------------------------— ■■■■»■■■

Šis veikalas atvaizdina Lietūyos darbininkų pirmus žingsnius organizavi- 
■mosi kovai prieš poniją, prieš išnaudotojus ir pavergėjus, taip pat mūsų 
L.LhS. kovoje siupriešais,'kurie puolamus ir dabar.. Taigi šis veikalas at
vaizdina darbininkų susjpi’atįttią ir žengimą pirmyn.

Tbdel' ^iši Worcesterio ir apielinkės lietuviai yba kviečiami ateit ir pama
tyti • gražų, veikalą ir sykiu paremti'm ūsų jauną organizaciją.
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BINGHAMTON, N. Y.

T

Cleveland, Ohio Nankingo Valdžia tik
; f

Blofino prieš JaponijąI

I 
1 dalyvauti revoliuciniame judė-

i

me^’ drg. A. žolynas prisiminė ir Įi

NELAIMĖS

JUOZAS KAVALIAUSKAS,nas,

i

Ar jūs žinote,

Waterburio

Eugenies Motina Buvo Amerikietė &

p&tar- 
ir už 
kainą,

Jų obalsis buvo tik _____ ,
nes, girdi, revoliucinis judėji

velande.
• Proletarų Partija buvo at- j

Bedarbių Demonstracija 
Gruodžio 2 d.

Tammany Hall Grafterių 
Politinis Triksas Vardan 

Tom Mooney

O dar yra darbininkų, kurie 
patiki mulkintojų raminimam, 
kad “darbai pagerės.” Patys 
šios sistemos saugotojai išne-

Trenton, N. J. Bėgyje še
šių mėnesių New Jersey 
valstijoj buvo 28,255 nelai
mingų atsitikimų su auto
mobiliais.

21 d. Bus palaidota lapkr. 25 
d., šv. Jono kapinėse.

Paulina Casey, 61 j
612 Broadway, mirė lapkr. 19
d. Palaidota lapkr. 23 d.,

rą prieš juos. Kada komisija

Korb, Wagner, Garlson ir Ru
bin. Kiti įstojo į Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą ir

Čeponienė ir M. Bekerienė. 
Smulkių surinkta 45 centai; vi
so sykiu $25.00. Pinigai pa
siųsti “Laisvės” vardu.

, Viena iš Dalyvavusių.

Palinkėjus drg. žvirbliams 
laimingo tolimesnio gyvenimo, j

nierių, privertė išteisinti1

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

Pilnas važinėjimo kursas, jimant 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.

ir Powers, kurie New Britain, į h ar tikėsite, kad nėra vilties
‘Conn., “nuo 1 ,__ . „ .
buvo išrinkti į komitetą matyti Į kokis darbas?

HARTFORD, Conn. — Aną Įsįai, vėl klausia : 
.dieną . du I 
tarę, pasiėmė

TELEFONAS > ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 , IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška' PIRTIS turkiška

4

ančių, žąsų ir t.t.
Per fėrus bus daug puikių daiktų ant išlaimėjimo, ko- ‘ 

kių dar nėra buvę pirmiau.

Antr^d;, ‘Lapkr. 24, 1931 Puslapis Penkias
fedttttfti faiifefalrtW

T jtl* V WT C T T ! kampas Windsor ir Main gat- ’MAINIERYS WILLIAM BURNETT IŠTEISINTAS
j * Ju -A -HW'jLd luJ B VZ kJ Įviy- Tą dieną atmaršuos iš,1 __ _____

i kitų miestų be'dafbiąi ir iš j 
, t . T_ „ x.. I Mass, valstijos, .pukėliui, mar-'

dėjUS>ų prie Kom Patijos yra :šutljant ,j, WaShMtoiTą. 'Visi i 
i}yie.ne.’irL°r!"’ crs0:n’l'eL datbiiiirikai'dilyvaukit!

‘Boiševikas.

/Masinis Mitingas Dreiserio 
Tyrinėjimo Komisijai

NEW YORK. — Dreiserio 
Tyrinėjamoji Komisija, ką tik 
sugrįžus iš Kentucky kasyklų 
srities į New Yorką, duos pir
mąjį savo raportą masiniame 
mitinge, ateinantį sekmadienį, 

^lapkričio 29 d., Central Opera skala nuo 
House, 205 East 67th St. Mi
tinga šąukia Tarptautinis Dar- A ,

bininkų Apsigynimas. Skait- Amerikoj dar ilgai nebus • 
lingai rengkitės dalyvauti ir Pribren(Jęs. Taip tie proleta- 
išgirsti komisijos narių rapor- ^ai klampojo per virs 10 metų, 
tus apie baisią tėnaitinių mai-,J , . , , . .. , . -- . .
nierių vergija ir valdžios tero- mo™°, kad vienintele kovo-žvirblių artimi draugai ir gi
rą prieš juos. Kada komisija Jančhi darbininkų partija yra Įminės surengė jiems “surprise 

’.pradėjo tyrinėti tenai tuos da- Komunistų Partija ii kad party,’ paminėjiųiui, 20 metų
pirmininkas j°sl0s vadovybėje gali but jųdviejų ženybinio gyvenimo,

sėkmingai vedamos proletaria- šis pokilis įvyko lapkričio ill 
to kovos už tuojautinius ir ga- id., kur dalyvavo veik visi dar
ytinuosius tikslus darbininkų Įbininkiško judėjimo dalyviai 
klasės. jbei rėmėjai. . ■ '

----------- | Baigiant vakarieniauti, visa į 

iMTPTVQ T Adraugų ir draugių išreišj Į |MlKlYb L IDOiUV b k- žvirbliams geriausius;
t i- tit-1 ~T -v. - jlinkėjimus, taipgi ir ateityje IJule M1kantaviciene,_52 me- da]yVauįį revoliuciniame judė

tų, 539 Logan St., mne JaP^r- jime, kaip kad iki šiol.

Darbo Unijų Vienybės Lygą. . v
Kiek pirmiau panašiai padarė BlnghaintOnieCHj 
Proletarų Partijos kuopos Cle-

Parama Kevcliuciniam 
ilietuvos Dar biiiinky 
Judėjimui

Mt. Sterling, Ky.-Prisie-į nekalta mainierį. Paga- 
kusiųjų posėdįninkų teis- liaus New Yorko rašytojų 

ra(}° JieMtu mainierį komisijos (suorganizuotos 
Tarp. Darbininkų Apsigyni
mo) raportas apie terorą 

prisidėjo

William Burnett, kuriam 
valstybės prokuroras reika
lavo mirties bausmės. Tiek . . .
daug liudininkų taip aiškiai l)r!es n^ainiGrius 
įrodė, kad mainieriai tiktai }me suf^aužymo valdžios ir 
gynėsi nuo kruvinosios poli
cijos iš vienos pusės, iš ki
tos—visoj Amerikoje bruz
dėjimas po vadovybe Ko
munistų Partijos, Naciona- 
lės Mainierių Unijos ir

— Tarptautinia Apsigynimo už
Marijonos ir Ignaco paHuoSaVimą;Kentucky mai- mokino, kad Vionintolc kovo- tvirkini artimi nra.iHrfl.1 ir o*]— 1 . < 1 1 ... t7. . j

bosų suokalbio prieš mai- 
nierius.

Dabar prasideda kita by
la prieš mainieriųs. Dabar 
bus teisiama krūvoj net vie
nuolika darbininkų. Jie ir
gi kaltinami žmogžudystė
je. Jiems irgi bus reika
laujama mirties bausmės.

LIETUVIS GRABORIUS

lykus, tai jos
Dreiseris vienas iš pačių gar
siausių Amerikos rašytojų, ta
po areštuotas už “svetimotery
stę.” Tai, žinoma, fašistinių 
valdonų keistas sumoksiąs, 

Aapie kurį girdėsite atsilankę į 
minimą mitingą. Įžanga 25c.

Proletarų Partija Dedasi 
Prie Komunistu Partijos

NEW YORK. — Tai bus 
nesmagi žinia lietuviškiems 
prieškomunistiniams opozicio- šv. Jono kapinėje, 
nieriams. Proletarų Partijos 
vietinė kuopa pereitą savaitę 
nutarė likviduot savo gyvavi
mą ir prisidėt prie Komunistų 
Partijos. Iš 30 narių dešimts 

x jau padavė aplikaciją į Ko
munistų Partiją. Tarp prisi-

apie Lietuvos politinius kali- 
|niUs ir rėmimą revoliucinio ju- 

T . „-įdėjimo Lietuvoje. Visi susi-
Juozas Birgilas, 42 metų, 35 , rinkusieji svečiai tam pritarei 

School St Bus palaidotas lap- :irit parinkta aukų. Auko. 
krido 24 _d.,sv. Trejybes kapi-;j0 $5.00 I. žvirblis ir M.

graborių Garšvą.

Parbusimas bedarbių dele
gacijos išleidimiii

Clevelando Lietuvių Dar
bininkų Svetainės Komite
tas rengia šaunų vakarą 
lapkričio 26 d., po num. 920 
East 79 St. Visas pelnas eis 
padengimui lėšų bedarbių 
delegacijos maršavimui į 
Washington^. Įžanga tik
tai 25 centai ypatai. Visi 
Clevelando lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Komitetas.T/r- v , IJV DU •pU.VU JL. ZiVllUno Al AVA.

.K^„“„?aSarV° PaS žvirblienė; $2.00 J. M. Vaice-
Laidotuv.ų apeigomis rupi- |.6g A K|imas 50c . j. | AU fOMOBILIŲ 

naši graborius J. Garšva. [Vaicekauskas, K. Vaicekaus- -
----------------------------------------  kienė, L. šimoliūnas, A. žo- --------

Hartford, Conn., Patys Policijos Viršininkai Sako, 'Xas. ya’Sįap.’ 
kad Mieste Yra virš 12,000 Bedarbių ir Jiems

Nėra Vilties Susirasti Darbą

,nas, žiburis ir Ė. Žemaitienėj;
;45e\J. Gabužis; 30ę E.. Stro-Į 
Jienė; po 25c J.Sliesoraitis, R. j 
Sliesoraitienė, A. Pagiegalie- 
|nė, B. Kvietkauskas, J. Iva- 
'nauskas, L. Tvarijonas, A.Brei-1 

irę pakamantinėjus, paklausė, ;vis> j. Undrijūnas, A. Yudikai-' 
'ar senai šiame mieste gyve- tis, A. Mikalajūnas, V. KamiA-: 
|nat? Atsakius, kad 3 mene- .skienė, V. Vitartas, V. Zmit- .i 

___ f.....  i ‘ - - - . “rfai k0 jūs |raitė, J. Kereilis, O. Kefeilie- 
hedąrbtai. įįa basi- #3 AtvAPK?” .iAtsa^taf daMn& B. ^įtraitą, Gįriiięne, 

_ ____Tafp.r Darb. bo; iieškoti* 1 Ponas vireiMnKaferHC'žųKienė, P.MasnionieriS, L.
Apsigynimo blankų ir nuėjo va^^s. h suriko: “Dairbo 
ant Windsor gatvės parinkti t čia jieškoti I Ar jūs žinote, 
parašų ant peticijos, reikalau- i ^a(Į čia darbo jokiu būdu ne- 
jant paliuosavimo bedarbių 'galima gauti? šiame mieste 
lyderių, drg. Jackson, Foster'na daugiau 12,000_ bedabių, 

10,000 bedarbių,'jierns kada nors susirasti bent 
• ’ ■ • ■ • ‘Toliau dar

to miesto majorą ir pareika- '.sako: “Važiuokite ten, iš kur 
Jauti tuojautinės pašalpos be- 'atvykote, tai dar gal gausite 
darbiams ir jų šeimynoms. ^en pašalpą iš miesto, o čia ne- 
Kapitalistinis teismas juos nu- galėsite gauti.” 
a ą ■■ v i • •• • i 1 _ 1 _ • • 1_ 1_ _•teisė už tai po 8 mėnesius ka
lėjimo ir po $200 pabaudos, 
vieną 10 mėnesių ir $250 pa
baudos.

Pradėjus vaikščioti, užeita | tyčių išsitaria, kad nėra vil- 
į vieną mažą krautuvėlę ir.ties gauti darbo. Darbininkai 

-rasta senas nusipenėjęs kaip privalo organizuotis, dirban- 
kiaulė policistas. Paėmė jis ■ tieji ir bedarbiai stoti į 
peticiją ir perskaitęs rado, kad (Bedarbių Tarybas,. o kur 
nekuriė aukojo pinigų del tųjų'dar nėra, organizuoti jas 
draugų apgynimo. Policistas ir masiniai visiems bendrai 
užgriovė: “Ar šio miesto gy-‘reikalauti tuoj autinės pašal- 
ventojai ?” Atsakius, taip, šio. !pos bedarbiams; remti a ik anų- 
Jis vėl sako: “Aš netikiu, kad jų bedarbių eiseną į Washing- 
jOs iš šio miesto; aš manau, toną; dalyvauti visiems 1 de- 
jūs neturite teisės rinkti pini- monstracijose po Visus mies- 
gus be policijos leidimo, 'aš tus 7 d. gruodžio.
jus areštuoju.” Nugabeno po- Hartforde įvyks dar viena

. - I

Margumynai,
WATERBURY, CONN. — I 

Komunistų Partija surengė 14- 
kos metų Sovietų sukaktuvių , 
prakalbas lapkričio 7 d., Lie
tuvių Piliečių Politinio Kliubo ' 
svetainėje. Prakalbose žmo
nių buvo labai mažai. Mat, 1 
Waterburio darbininkus perei
tas gerovės laikas taip kietai 
užmigdė, kad ir dabartinė 
dviejų ir pusės metų bedarbė 
negali jų išbudinti iš to letar- : 
giško miego. Nors apvaikš-) 
čiojimas buvo rengtas lietuvių j 
apgyvento] miesto dalyj, bet*, 
prakalbose mažai tebuvo ma- i 
tyt lietuvių. Gal jūs manote, Į 
kad lietuviai sėdi namie? Vi- i 
sai ne. Tuo laiku, kada tęsė- Į

licijos stotin ir detektyvų biu- bedarbių demonstracija, gruo- sj prakalbos, tai apatiniuose

’ J
> i-

Fėrai, Šokiai ir Vakarienė
‘ . f; 1 i < , f ,. ,

Rengia Stoughtono Suvienytos Lietuvių Draugijos 
Pradžia Fėru su Muzika, Seredos Vakare, 7:30 vai..

LIET. TAUT. NAMO SVETAINĖJ
24 Morton St., Stoughton, Mass

Lapkričio (November) 25 Dieną, 1931
IR TESIS IKI SUBAT,, LAPKR. (NOV.) 28,42 NAKT.
Thanksgiving dieną bus fėrai atidaryti po pietų 2-rą 

valanda ir tęsis iki vėlumo
Pėtnyčios vakare bus fėrai atdari 7:30 vai. vakaro

Subatoi, Lapkr. (Nov.) 28, bus šokiai ir Vakarienė
Šokiams grieš JAY SHERRY’S Orkestrą iŠ Brockton’o j

Vakarienė bus pagaminta ko nuo geriausiai iš vištų, I

žanga j fėrus veltui kiekvieną vakarą, išskyrus subatą 
žanga subatoj į Šokius, fėrus ir vakarienę 35c. yapa-^ 
tai. Vakarienės tikietas 50c. yapatai, vaikams 25c.
Gerbiamieji lietuviai! Stoughton’o ir iš apiėlihkių 

miestelių prašome, atsilankyti—tuom paremsite mūsų 
Namą. Atsilankiusieji nesigailėsite!

Užprašo Visus, SriSvL. Dr.* Rengimo Komitetas.

kliubo kambariuose buvo apie 
šimtas žmonių. Vieni savaip i 
linksminosi, ūžė ir lošė, o ki- į 

,ti žiopsojo į lošikus. Nebūtų • 
nuostabu, kad taip darytų ko- į 
kie tamsūnėliai, bet kad taip 

' daro statanti save susipratu
siais ir daug žinančiais ,tai jau 
nebegalima ! ilgiau tylėti. Jei

1 nesiliausite i panašiai J kazyrja- 
į vę ir tolinus, b ils imt' priversti 
[paskelbti jūsių vardus per 
spaudą.

iReb.

125 už
MAINImus • .

Mt. Stirling, Ky. — Vie
nuolikos mainierių byloj 
yra pašaukta 125 liudinin
kai. Jie įrodys, kad mai- 
nieriai buvo užpulti1 per po
licija ir tik gynėsi.

'* -...... xLkL- ''I;. L

Viena.—Vienas ameriko
nas kapitalistas nupirko 
piešinį Child’s
Head” ir užmokėjo $500,- 
000!

. Shanghai.—čia jau skel-j 
bia, kad Chiang Kai-shekasj 
nebevažiuoja į Mandžuriją 
vadovauti karui prieš Japo
niją. Manoma, kad Nan
kingo valdžia tik blofina 
apie karą su japonais. Iš 
visko matyt, kad Nankingo 
valdžia tik žodžiais prieši
nasi Japonijos užėmimui 
Mandžurijos del Chinijos 
liaudies akių.

Mat, Nankingo valdžia 
klauso Amerikos ir kitų ša
lių imperialistų. Jeigu im
perialistai patvarkys, kad 
per Mandžuriją turi būt su
darytas frontas prieš Sovie- j 
tų Sąjungą, tai Chiang Kai- 
shekas su tuo sutiks.

New Yorko miesto majo
ras James Walker važiuoja 
į California, kad išprašyti 
iš savo draugo tos valstijos 
gubernatoriaus susimylėji- 
mo ant Tom Mooney. Spau
da apie tai daug rašo. Tai 
niekas daugiau, kaip Tam
many Hali agento Walke- 
rio ir visų grafterių demo
kratų gudrus triksas. Ma
to, kad plačiosios masės 
reikalauja Mooney paliuo- 
savimo. Tuo tarpu Tam
many Hall grafteriai neten
ka įtakos darbininkuose. 
Štai jiems dabar proga pa-, 
sirodyti darbininkų drau
gais. O kuomet čia New 
Yorke WMkeris ir jo poli
cija badu marina ir galvas 
skaldo šimtams tūkstančių 
bedarbiu.

Walkeris nieko nepralai- 
mės. Jeigu Tom Mooney 
bausmė bus dovanota per; 
gabernatorių, ačiū masi- ’ 
niam spaudimui, tai Walke-i 
ris ir grafteriai daugelio i 
darbininkų akyse paroduos į 
didvyriais, kad jie iškovojo I 
nekaltam Mooney laisvę, o 
ne revoliuciniai darbinin
kai. Jeigu Mooney ir nebus 
paliuosuotas, vistiek grafte
riai sakys, kad jie bandė, 
bet nepavyko.

Norintieji ge
riausio 
navlmo 
žemą
nuliūdimo va
landoje kauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304kW

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

I Kt>nlc3<MtiojA ir le'doja nuatlrnslna a__ 
vliokių kapinių. Norjntiaji ganesnio pa- 
tarn,, v! m o Ir oi isnoą kainą nuii&dimo 
valandoje iankitCs pas etane. Pas mane 
galit* Rauti lotos ant visokių kapinių kva 
reriausiose vietose Ir ui lema kaina. _

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Flushing Russian anil Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 5Oc 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

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

Byoadway karais—išlipt ant Flushing Ave

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir . New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkami ausias ir. 
už prieinamą kalbą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu:

. k ’ A '

1439 SOUTH 2ND STREET
PHILADELPHIA, PA. ,

Telefonai: Bell — Oregon 5186
Keystone — Main 1417 

. ........... i r.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA ’

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

; metų.' i. po< to, v5l užėjo, Eugenies 
mada, ypač josios skrybėlių mada 
po visą šalį. • Eugenie rūke ci
garetus ir sulaužė daugelį seniau 
gyvavusių prietarų, panašiai, kaip 
dabar amerikietės,—pasinaudoda

Įvairių karštų gėri
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 3 blokai nuo 
Staen Island 1 Fer
ry. !

L LITVINAS

L u t t in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki- 

> mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. f Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

TAI augštai skambantis vardas
Marie-Eugenie-Ignacę-Augus- , —.....—--- --------

tine de Mantiįo,francūzų imperatorė mos tuom, kad iš cigaretų praša- 
Napoleonb trečio pati, bet nedau- j linama nekurios erzinančio," 
gelis žino, kad jos motina buvo ! džiagos tokiais būdais, kaip kad 
amerikietė, duktė Williamo Kirk- 1 Lucky Strike Paspraginimo Pro- 
patricko, Ameriįips konsulo Ma
lagoj, Ispanijoj. Didžponios, ku
rios dalyvavo augštosios draugijos 

‘iškilrtiSse pūikiubše Francijos pa
nčiuose, šnairavo j tą mažą prasi- 
siekęlę. Pagaliaus, Eugenie pa
iri skuUrJė,;'kad ją- įžeidė moteris 
vieno didelio "valdijĮinko nąujų me
tų išvakarėm baliuje TdĮleries pa
losiu je Paryžiuje. Imperatorius, 
išgirdęs ' dpi6 įžeidimą, ramiai pa
sakė Eugenidtiki, “Aš atkeršysiu 
už tave.” ''Po trijų dienų jis pą- 
prąšė ją sų juom apsivesti. Eu- 

} genies gražumas jf apsiėjimas pa
sidarė madą linksmoje Francijos 
sostinėje, .Dabar, šešios dėšimitys

mi?-

• cesas, taipgi ir naudojimas ultra
violetinių spindulių, sulaužė prie- 

i tarą, kuris pirmiaus buvo prieš 
moterų rūkymą. Naujovlnis mok
slas ‘padarė daug stebuklų ir tve
riantysis protas visuomet darbuo
jasi, kad išrasti tokius pagerini
mus rūkytojams, kaip kad įvedė 
Lucky Strike Cigaretų Gaminto
jai, kurių celofaninis pakelis ap
saugoja cigaretus nuo sudrėkimo 
ir turi viename gale įskeltą ausiu- 
kę, taip kad vieną tos ausiukės da 
lį patraukus j vieną pusę, o kitą į 
priešingą :-=pusę, pakelis lengviau
siai Atsidaro.

(Apg.)

i
5 
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VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
12K E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

liOtfffi Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.6

liardymaa, »utaiBy»>a», Bvatatyiaaa, aapraat elektriką Ir magnetiimą, Ir ražlavliMą, 
Ir planą autoąaobijio j. ir.okinaią dienomfa ir Vakaraia lietuvių ir anglų kalbow. 
Kokytoiaia yra Žymūs ekanertal—L. TICRNIAVICIU8, B. J. VAITKUNA3 ir kiti. 
Leidimą (I.icanae) ir Diplomą gvavantuojanae už ‘mažą užmokest]. Mea padedam 
ktekviepam prie pirkinio karo. Užsiražymaa į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
1M 9-tai valandą! vakaro. NedSlioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietą.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
UK E. 14th ŠTREĘT Near 1st Avenue NEW YORK CITY .
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VIETINĖS ŽINIOS
537 Delegatai Dalyvavo Bedarbių Konferencijoj; 

Išrinko 175 Maršuotojus j Washington?

NEW YORK. — 537 dele-(kad jis visais galimais būdais 
gatai nuo bedarbių ir dir- varytų pirmyn prirengimą al-
čių darbininkų organizacijų 
susirinko į entuziastišką kon
ferenciją pereitą sekmadienį, 
Stuyvesant Casino svetainėj. 
Konferencija padarė tarimus, 
kaip geriau organizuot bedar
bius, kaip sėkmingiau kovot 
už tuojautinę jiems pašalpą ir 
kaip sumobilizuot alkanųjų 
bedarbių maršavimą į Wash
ington, kur jie gruodžio 7 d. 
įteiks šalies kongresui reikala
vimus vardan virš 11 milionų 
bedarbių; pamatinis gi iš tų 
reikalavimų—tai išleist bedar
bių apdraudos įstatymą.

Konferenciją sušaukė New 
Yorko Bedarbių Tarybos. Ta
po išrinkta komitetas varyti 
darbą pirmyn iki kitos konfe
rencijos. Išrinkta 175 beda- 
bių maršuotojai į Washingto- 
ną. Iš kitų newlyorkinio dist- 
rikto vietų bus dar 125. Jie 
prisidės prie 1,200 delegatų iš 
kitų valstijų ir miestų, taip 
kad susidarys 1,500 bedarbių 
maršuotojų.

iVenas iš įdomesnių konfe
rencijoj dalykų buvo atvyki
mas 30 bedarbių delegatų iš 
New Rochelle, N. Y. Tą die
ną jie norėjo laikyti bedarbių 
konferenciją savo mieste, bet 
kaipo šventadienyj, tai polici-
ja uždraudė susirinkimą be 
specialio leidimo iš majoro 
majoras buvo išvažiavęs. Tarp 
New Rochelle atstovų buvo ir 
delegatai nuo keturių Ameri
kos Darbo Federacijos lokalų.

Pačioj newyorkinej konfe
rencijoj dalyvavo delegatai 
nuo trylikos lokalų Amerikos 
Darbo Federacijos nepaisyda
mi, kad Federacijos vadai už
draudžia dalyvauti tokiose 
konferencijose, kurias šaukia 
"raudonieji/’ šioj konferenci
joj; toliau, buvo atstovaujama 
16 Bedarbių Tarybų kuopų, 24 
Unijos iš Darbo Unijų Vieny
bės Lygos, 14 Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kuo
pų, dvi Darbininkų Ex-Karei- 
vių Lygos kp., 3 k p. Sąjungos 
Kovai už Negrų Teises, 12

---------------- —t--~ -- ----Į — -Į    —     -

J ALIUJ! 1-mos Kp. 
Mitingą Ketvirtadienį

Ketvirtadienį, lapkričio 26 
d., 8-tą vai. vakare, bus mė
nesinis susirinkimas Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos pirmos kuopos. 
Nariai turėtų skaitlingiausiai
atsilankyti; yra daug svarbių 
klausimų apsvarstyt ir išrišt. 
Taipgi yra raginami būti šia
me mitinge nauji nariai, kurie

kite toj 'demonstracijoj už tuo- 
jautinį bedarbių sušelpimą iš 
miesto iždo.

Sušaudyti Du Mūnšaino 
Raketieriai-Gengsteriai

NEW YORK. — Naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį buvo 
sušaudyti- du ex-kaliniai, at-
buvę savo bausmes kalėjime ir 
vėl tapę mūnšainiškais gengs- 1 
teriais, M. Ahearn ir J. Lynch, | 
smuklėje po num. 230 East

LIETUVIS FOTOGRAFAS I

F o togra- 
fuojam ve
stuvių, šei
mynų ir ki
tokias gru
pes; atnau
jiname se
nus ir kra- 
javus; ant 
p a reikala
vimo eina
mi į namus 
fotografuot

, kanų jų maršavimo. Konferen
cija užgyrė pirmadienį įvyk- 

jsiančią demonstraciją ties mie
sto valdyba su bedarbių rei
kalavimais. Tapo išdirbta 
planas organizavimui bedar
bių kuopų visose kaiminystė- 
se, blokų komitetų, sekcijų ko
mitetų, beduonių linijų komite
tų ir t. t.

Smulkesnių pranešimų apie 
konferencijos darbus bus to- 
liaus.

Nedėlioj Ridgewoodieciy 
Vakarienė su Dainomis, 
Muzika ir Šokiais

Ridgewoodieciai rengia šau
nią vakarienę su programa ir 
šokiais; ją rengia dvi darbi
ninkiškos organizacijos, Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 55-ta kuo- 
ipa ir Lietuvių Darbininkių Su- 
'sivienijimo Amerikoj 132-ra 
j kuopa. Ta vakarienė bus sek- 
’madienį, lapkričio 29 d., “Lai
svės” svetainėje.

Svetainės durys bus atdaros 
i nuo 6:30 vai. vakare šokiams, 
jo pati vakarienė bus kiek vė
liaus.

prisirašė laike šio vajaus, ir 
pasiimti sau priklausomas kny
gas.

Sekr. K. Depsas.
I -------------- -------

Dvi Bylos prieš 11 
Dar bininkų

NEW YORK.—Pirmadienį, 
generalių sesijų teisme prasi
dėjo byla prieš keturis 'negrus

I darbininkus, J. Warfielda, 
jLouis Campbellį, A. Wiliamsa 
ir S. Browna. Prieš juos su
darė sumoksią, kaip prieš 
“plėšikus,” patys negrų bur
žujai. Mat, minimi keturi dar
bininkai yra “raudoni” bedar
bių organizuotojai ir kovotojai 
už darbininkų reikalus.

Tą pačią dieną ir Brooklyne 
pasinaujino teismas prieš sep
tynis darbininkus už dalyvavi
mą komunistų rinkimų kampa
nijoj. Jie buvo areštuoti, kai 
policija išardė rinkiminį komu
nistų mitingą atvirame ore. 
Byla eina teismabutyj po nu
meriu 495 Gates Ave. Vieni 
kaltinami už “netvarkų” elgi
mąsi, kiti, kad mitinge buvo 
naudojama mažesnė Amerikos 
vėliava, negu įstatymai reika
lauja.

128th St. Jų lavonai tapo au
tomobiliu išvežti ir numesti 
nuošaliai Bronxe. Policija 
jieško dviejų ar trijų kaltinin
kų iš priešingos šaikos. Yra 
kvočiamas ir taxi šoferis, ku
ris vežė žmogžudžius sykiu su 
dviem minimais raketieriais.

• ‘ ' t ‘

Turinti Trokus bei ,
Automobilius, Atsiliepkite ‘ 
i, NEW YORK. Visi, kurie 
turi -automobilius bei- trękus,j 
yra šaukiami atsiliepti šiuo ad- ■ 
resu : Burns, Workers Interna- j 
tional Relief, 16 W. 21st St., > 
New York City. Reikalinga al
kanųjų maršavimui į Wash- 
ingtoną. Atsiliepkite tuojaus.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, visi 

šviesūs, yra steam heat ir šiltas 
vanduo, East New Yorko sekcijoj, j 
Randa $35.00. Delei adreso kreip
kitės į “Laisvės” ofisą.

(278-280)

PAJIEŠKOJIMAI

pagrabus ir šiaip grupes. Mūsų 
artistiški pozai ir šviesa yra pri
taikoma taip, kad fotografija 
išrodo, kaip gyva.

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

■ DR. MEER
156 W. 44th St., Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Apie tinkamos vakarienės 
; o 'prirengimą nereikia nei kalbėt, 

žiūrint į tuos, kurie ją rengia. 
Juk ridgewoodieciai ir ridge- 
woodietes yra čampionai su
rengime darbininkiškų vaka
rienių.

Apart vakarienės, turėsime 
turiningą programą iš dainų ir 
muzikos. Programos išpildy
me dainuos drg. Velička su 
drg. F. Pakalniškiu; neginei-

Kaltinamuosius abiejose by
lose gina Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas.

Juodašimčių Pogromas prieš 
Bedarbių Mitingą, Newarke

■NEWARK, N. J. — Fašisti
niai epadaužos plytomis ir ak- 
męnimis išdaužė , visus langus

jaunai, jiedu sudainuos puikių Rusų namo, 53 Broome St., 
Taip pat dainuos pa- kur 400 bedarbių ir dirbančių- 

Aido-Lyros ; Choro’JŲ, baltųjų ir negrų, buvo su- 
Merginų Sekstetas vadovybė- sirinkę lapkričio 20 d. į masi- 
je H. Retikevičiūtės, o yra dar nį tardymą-teismą prieš kapi- 
ir daugiau prisižadėjusių daly- ĮaIiistius ir^valdininkus,^ kaipo 
vauti išpildyme 
prie tos vakarienės.

duetų, 
garsėjęs

programos bedabių alkintojus. Policija 
.............. čia pat stovėjo, bet niėko nesa

ltai" del šitokios vakarienės kė juodašimčiams, bombarduo- 
ir programos, tai įžangos tikie- jjantiems svetainę; aišku, kadXXV v C* L A | 1 L [H VfcL CVJ 11V0, Levi 1/>CU1^V0 — - C7 . ..

Darbininkių Tarybų, 55 kp. Į tas yra pigus, tiktai vienas do- [taip buvo daroma su policijos 
Taptautinio Darbininkų Orde- lleris, už kurį pavalgysit ska- į pritarimu. Pustuzinis mate

li unijinių dirbtuvių ko-jnių valgių, pasiklausysite gra-jrU vyrų liko taip sužeisti, 
smagiai pasišok-IJ0^ nekuriems reikėjo tuojau- 

Tai tinės daktaro* pagelbos.
O vis tiek tas užpuolimas

no,
mitetų, 10 pašalpinių ir kt. or-į žiu dainų ir 
ganizacijų, 12 masinių mitin- site prie geros muzikos, 
gų ir bedarbių teismų-tardy-.yra, taip sakant, “bargenas. 
mų. O kurie nebūsite išalkę valgyti lae^.va^k^ bedarbių ~ mitingo,

Konferencijoj i
Raudonfrontiečiai buvo tvar
kytojai. Svetainė buvo papuo
šta dideliais plakatais su to
kiais obalsiais; kaip kad: 
kiekvienam bedarbiui New i 
Yorke po $150 iš miesto iždo 
per žiemą ir dar po $50 kiek
vienam bedarbio šeimynos na
riui; prieš bedarbių mėtymus 
iš kambarių, už Sovietų apgy
nimą, ir t. t.

Konferencijos pirmininku 
tapo išrinktas Carl Winter, Di- 
džiojp New Yorko Bedarbių 
Tarybų sekretorius, 
yę platų raportą, be kitko nu-j 
rodydamas, kad iš New Yor- j Rengimo Narys J. Bernotas, 
ko miest.0 iždo yra per metus •_____________
išipojtanąą bankininkams už i 
bonus apie $200,000,000, gi VIENAS FUTBOLININKAS 
milionui bedarbių šelpti pa- UŽMUŠTAS, DU SUŽEISTI 
skirtą tik $15,000,000, bet ir 
tpos pačius daugumoj suvagia

uniformuoti vakarienės, tai kviečiame jus ikurį atidarė Milton Stone, at- 
_ j.__  i • i_ •_ _ __ cĖi-n/oc Naur Vrivlrnkiekvieną ateiti pasišokti bei .^ova,s New Yorko Bedarbių 

pasiklausyti orkestros ir šiaip 
pasilinksminti: .o šokiams ti- 
kietas tiktai 35 centai.

Pasistengkite nusipirkti ti- 
kietus išanksto; tai palengvin
site gaspadinėms apskaitliuot. 
kiek gamint valgyt. Tikietai , 
gaunami “Laisvės” raštinėje ir ^džią ir kapitalistinę sistemą už 
nas minimų organizacijų na- jbedarbių marinimą badu. Li
pius. ’ .ko išrinktas didelis komitetas,

* Kurie dalyvausite ridgewoo- !kuris perstatys bedarbių reika- 
diečiu vakarienėje, nesigailėsi- Javinius miesto valdybai; .ko
te, dar ir kitiems pasakysite

Jis išda- kad gera buvo iš visu pusių.
Vakarienės Komisijos

tuos paklus daugumoj suvagia NEW YORK.—Mirė smar- 
demokratai politikieriai. Dau- -kus Fordham Univesiteto fut- 
gelyj darbų mieste yrą 50 iki 'bolininkas Fr. J. Doering del

PAJIEŠKAU draugės apsivedimui, 
merginos arba gyvanašlės, laisvų 

pažiūrų. Aš esu 42 metų amžiaus. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. Ne
reikalingai nerašykit, neš neturėsit 
naudos. F. J. Madison, 608 W. Fe
deral St., Youngstown, Ohio.

(276-278)

r

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERMOV ,!£
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

Tarybų..
Buvo pakviesta ir miesto 

valdybos nariai, bet nei vienas 
inepasirodė. Bedarbiai išpasa- 
jkojo susirinkusiems savo var- 
fgus, ir tapo priimta rezoliuci- 
Įja, pasmerkianti Newarko vai-

; miesto valdybai; .ko
mitetas ves ir badaujančias be
darbių šeimynas su reikalavi
mais tuoj autinės paramos iš 
miesto valdžios. Išrinkta sep
tyni delegatai į bedarbių kon
ferenciją, kuri čia bus laiko
ma lapkričio 27 d., po num,. 
190 Belmont Ave, Įš. jos bus 
išrinkta delegatai į alkanųjų 
maršavimą į Washingtoną.

gelyj darbų mieste yrą 50 iki'oonninkas r r. J. Doering del; 
60 procentų bedarbių; turinti susižeidimo lošime pereitą šeš- 
darbo, daugumoje tedirba tik tadienį. Gana pavojingai susi- 
dalj laiko; visur uždarbiai ka- žeidė ir du kiti futbolo 

žvaigždės” C. Murphy .irpojami ir paskuba smarkina-
f1

Trečiadienį Bedarbių
Demonstracija Brooklyne

BROOKLYN. — Trečiadienį 
1-mą vai. dieną bus demon
stracija prieš Boro Hali. Be
darbių demonstrantų komite-

ina. Fabrikantai ir kiti sam- Szymanski. Fordhamo Univer- 
dytojai apdėjo savo darbiniu-(sitetas yra vienas iš daugiau- 
kus veik verstinais mokesčiais šia laiminčių rungtynes, bet, tas įteiks valdybos preziden- 
į vadinamą bedarbių labdary-įkaip matome, brangiai ta gar- tui reikalavimus tuojautinės 
bės fondą; bet ta dalis atskai-ibė kaštuoja. Komunistiniai i pašalpos. Pereitą ketvirtadie- 
tomos algos faktinai yra spe- * darbininkai yra priešingi to-!nį ’ ’ 
cialis uždarbių numušimas.

Tuo raportu pasiremiant, 
liko priirtita rezoliucija su be
darbių reikalavimais ir su pa
smerkimu policijos už žiauru
mus bedarbių demonstraci
jose.

Alkanųjų tnaršavimas į 
Washington^ sutiko didžiausio 
pritariiho iš konferencijoj da-

bė« fondą; bet ta dalis atskai- j be kaštuoja. 
fArnnc ohrna vra ' darbininkai 1 irgi bedarbiai pasiuntė

kiam buržujiniam kruvinam skaitlingą komitetą su reika- 
sportui.

pamesta i Menesio
MERGAITĖ .

BROOKLYN. — Rado į pc 
pieras suvyniotą vieno ^mėne
sio amžiaus mergaitę, ant šali- 

lyvių .pusės. Delegatai pabrėž- gatvio ties num. 227 Johnson 
tinai: sakė išrinktam komitetui,1 Avė. . Paimta į prieglaudą.

po-

lavimais pas tą poną; bet ko
mitetas nebuvo įleistas vidun; 
policijos sargai aiškino, kad 
prezidento nesą, tai bergž
džias jūsų žygis.

Dabar Bedarbių Taryba iš- 
anksto pranešė Brooklyn Boro 
prezidentui, ;kad trečiadienį at
silankys pas jį bedarbių komi
tetas.

Lietuviai bedarbiai, visi bū-

0^.7

JIEŠK A U ’ PA RTNEIRIO
Turiu bučemę’ ir grosernę, labai 

geroj vietoj, bet susidėjo tokios ap
linkybės, kad vienas negaliu išlai
kyti. Biznis vertas $6,000. Kuris 
mėgsta biznį, tam gera. proga pa
sinaudoti. Bet turi mokėti lenkiškai 
kalbėti ir būti bųčeriu. Jei nori, gali 
pirkti visą biznf; Atsigaukit, susi
taikinsime. K. L.,: 445'Middle Nedk 
Road, Great Neck, N. Y.

< (275-280)

LINKSMA UŽEIGA
(

{vairūs Užkandžiai ir 
Skanūs Gėrimai

Norime pasimatyti su pa
žįstamais ir malonėtame su
sipažinti su žmonėmis, kurių 
dar nepažįstame.

Atdara anksti ir vėlai

JONAS JANAUSKAS
j

394 Grand St. /
Brooklyn, N. Y.

VOKIETY? SPECIALISTAS 
i ' (Kraujo, odos, Šlapinimos ir 
> • • i gimdymo .organų

DR. M. TIEURIN
215 E,. 12th St. 

Tarp 2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedėliom nutf 10 iki 2
Odos ligos gydomoš su X-ray ir 

patinusias gyslas įčirškinimais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th.St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
PARDAVIMAI

PARSIDUODA 5 kambarių fornišius.
Taipgi galima; ir kambarius randa- 

voti. Fornišių galima pirkti atski
rais kavalkais arb visą. Matyti gali
ma bile laiku.. Kreipkitės po No. 
99 Scholes St., ant 2 lubų, Brooklyn, 
N. Y.

(273-278)

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

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, 

Brooklyn, N. Y.

j BATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

i i t . i ’ i. \

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju* visiems be 

skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma- 

' ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

i

Telejhone, Itagg t-4491

T r :j ,

t

DR H. MENDLOWITZ

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street 
Dabar mano antrašas: 1

2220 Avenue J,

ŽODIS NUO DRj MENDLOWITZ !i

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK .

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint f-2810

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAflDOTUVIŲ DIREKTORIUI

: • G ' ’ i ' L
libaliamuoja ir laidoja numirusiui 
ant vi šokių kapiniu; pariamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinSjinianMi.
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MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

.'w

(lettausta Studija lirooklinc' ' Atlikti Perstlihrinh

Pabandykite!
SAVININKAI MARČIUKAI

“Laisves”. Name

An trad., Lapkr. 24, 1931

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

417 Lorimer Street,
BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS <

; B. BAGDASAROV 
; i 200 Second Ave.

■į > ' Tarpe (12 ir 18 gatvių • ( ’ J
• GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ

ORGANŲ ; LIGAS 4 J į | * < 
Valandos, paprastamos dienomia nuo 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 
85 vai. Sekmadieniais, >nuo 11' ryto iki 

•2 vai. po pietų. >.
t Tclef. ALGANQUlN 4-8294 >

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
........... (Arti 

BROOKLYN, M Y. 
..... - —'".-'"i. u ■ j

TEL., MIDWOOD 8-6261

Brooklyn, N.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
t Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais raistais neužtraukia papročio ir atiitįosuaja vidurius ir pa- 

i gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malinuj. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt ‘su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai 'nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- ( 
siems. < Kaina 6®e., pe* paštą «5c. i

Mes

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikti-: > 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

taip pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
i į ■ i11 t; *■ * i'

P, J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y229
I Kamp. NJ 4-tos gatvčs Tel., Greqnpoint 9r2017-į2360-3514
f ’ I * ; ’ i < . I . t i 4 . » i F »;# • ■. .11

likirpkit i| skelbimą ir prisiąskit karta su užsakymu.




