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KRISLAI
Grigaičio Glėbyje.
Tikrai Nauja

Organizacija.
Nė Vienos Ašaros.
Lai Gyvuoja Darbininkai.

Rašo Komunistas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e pralaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasaulį!

S o cialfašistų “Naujienos” 
(lapkričio 20 d.) išpiškinusios 
ilgiausi editorialą apie mūsų 
“griekus.” Komunistai joms, ži
noma, baisūs sutvėrimai. Bet už 
tai p. Grigaitis pasiima ir prie 

1 savo krūtinės karštai prispau
džia mūsų oportunistus. Jis šį 
sykį apverkia likimą M. Bacevi
čiaus, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo prezidento. Komu
nistai jį baisiai nuskriaudę. 
Kaip? Ogi taip, kad LDS. kuo
pos pietinėj dalyj Illinojaus 
atsisakė rengti jam prakalbas, 
kuomet sužinojo, kad Bacevi
čius nuėjo su renegatais il
sų judėjimo griovikais.

Grigaičio supratimu, tai 
rai baisus dalykas. Kaip
esą, L.D.S. nariai neklauso sa
vo prezidento! Ir štai, šaukia 

* Grigaitis: “dabar tų pačių dar
bininkiško susivienijimo kuopų 
atstovai, kurios buvo nutaru
sios rengti savo prezidentui pra
kalbų maršrutą, susirinko iš- 
naujo ir savo nutarimą atšau
kė.” Stebuklai!
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mū-

tik
tai,

Well, ištikrųjų “stebuklai.” 
Bet už tai LDS. narius ir kuo
pas reikia tik pasveikinti. Jie 
parodė, kad jokie “prezidentai” 
jų už nosies nevedžios. Naujas 
Susivienijimas nėra SLA. Nau
jam Susivienijime Gegužiams 
veistis baisiai prasta dirva.— 
Stačiai jos nėra. Delei to ga
li verkti social fašistas Grigai
tis, o jam uoliai padės Bacevi
čius ir Pruseika, bet klasiniai 
sąmoningi darbininkai nepra- 
lies nė vienos ašaros.

Kaip greitai Bacevičius galu
tinai pasirinko oportunistų, ko
munistinio judėjimo priešų lo- 
gerj, Prušeika užtraukė, kad 
visas LDS. eina su jais. Vado
vybės ir karjerizmo manija, ser
ga, tie žmonės. Jie mano, kad 
naujam Susivienijime bus taip, 
kaip senajam: prezidentas pa
sakė, taip ir turi būti. Bet 
dabar jie turėtų persitikrinti, 
jog penki tūkstančiai darbinin
kų, jog visas mūsų proletarinis 
judėjimas ne tam kovojo prieš 
fašistus ir ne tam kūrė savo su- 
sišelpimo organizaciją, kad jo
je turėtų progą vienas kitas 
viršininkas sau karjerą išsi
dirbti, politinius ragus užsiau- 
klėti ir paskui iš ten kovoti 
prie tų darbininkų reikalus.'

o—o—o
Bacevičius sąmoningai pasi

rinko kelią į darbininkų judė
jimo priešų dogerį. Jam buvo 
duotos visos progos atitaisyti 

‘ klaidas ir pasilikti revoliucinių 
darbininkų eilėse. Bet jis spjo
vė ant visko ir nuėjo talkon re- 
pegatams. štai kodėl LDS. 
darbininkai atsuko jam nugarą.

kalėjimas už.KREii)A,yjsoms Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo Lie

Landshut, Vokietija.
Komunistas darbininkas ta
po nuteistas 10 savaičių ka
lėti už parašymą kreida ant 
šalygatvio: “6,000 politinių 
kalinių! 30,000 darbininkų 
laukia teismo! Mes reika
laujame paliuosavimo 
politinių kalinių.”

_ tuvių Kuopoms New Yorko, New Jersey, Penn-
POLITINIŲ KALINIŲ

STREIKAS

Berlyn.—Silezijoj, Kletch-
sylvanijos, Connecticut ir Massachusetts Valstijų • | . • • 1 ' j < ~ Į IJ J 7 i 1 J c mų kalinių paskelbė bado

visų

Šeimyna iš Penkių
Užtroško Nuo 

Šildomo Pečiaus

Šaukiama Svarbi Ryti nių Valstijų Konferencija
— - • ' i i-. I ■ ■ 1Drauges ir draugai’ . .

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo nacionalis ko
mitetas nutarė perkelti Lietuvių Sekcijos Biurą iš, Chi
cagos į Brooklyną. Būdamas toli nuo centro, Lietuvių 
Biuras negalėjo tinkamai surišti lietuvių Ipopų veikimą 
ir gyvavimą su veikimu abelnos Apsigynimo organizaci
jos. Pasekmė tokia, jog kuopos nėra giliai įvęltos į ap
sigynimo darbą ir kovas^

O paaštrėjus klasių* kova, siautimas reakcijos ir grū
mojantis naujo karo pavojus reikalauja smarkiausio vei
kimo iš pusės Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo ir 
jo kalbinių sekcijų. Kiekviena kuopa ir kiekvienas na
rys turi būt sumobilizuota gynimui areštuojamų, kalina
mų ir terorizuojamų darbininkų. Jau ir lietuviai dar
bininkai patenka' po reakcijos rykšte. Suareštavimas 
ir laikymas išdeportavimui draugo Kraucevičiaus paro
do - aiškiai, kad kaip greitai mes įsiveliame į kovas ir

i streiką. Jiems kalėjimo val- 
| dyba atėmė tabaką ir skai
tymą. ,

Brooklyno Bedarbių De
monstracija prie Boro 

Hali, Šiandien 1 Vai.

BOSTON.—Baisi tragedi
ja ištiko mokytojo William 
F. Goodale šeimyną. Visa 
šeimyna—vyras, moteris ir 
trys kūdikiai rasta užtroš- į streikus, taip greitai kapitalistinė valdžia puola ant mu
kę lapkričio 23 d.. O jie už- j Su visu įnirtimu, 
troško gazu, kuris susidarė, Akyvaizdoje to, yra šaukiama rytinių valstijų Tarp- 
nuo šildomo gaznio pečiaus, tautinio Darbininkų Apsigynimo Lietuvių Sekcijos kon- 
Spėjama, kad šita nelaimė ferencija, kurios tikslas bus apkalbėti tuos visus reika- 
atsitiko šitaip/ Moteriškė lūs ir išrinkti Lietuvių" Sekcijos Nacionalį Biurą. Kon- i reikalaukite pašalpos. Ne- 

' ‘ ‘ ~ ' "'ferencija įvyks gruodžio 13 d., 10 vai. ryte, “Laisvės” laukite malonės iš valdžios
svetainėje, Brooklyne. Tą (iieną, kaip jau žinote, įvyks puses. Tik pėr kovą ir dna- 
dienraščio “Laisvės” metinis koncertas, į kurį .vis tiek sinį spaudimą valdžia bus 
suvažiuos daug draugų ir draugių iš visos šios apielin- priversta teikti pašalpą be- 
kės. Taigi, kad nepadarius bereikalingų išlaidų, ryšy- darbianis. Tad visi eikite į 
je su šiuo parengimu, ir šaukiame konferenciją. -

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo lietuvių kuopos 
tuojaus išrinkite delegatus (nuo 2 iki 5) į konferenciją. 
Jeigu reguliario kuopos susirinkimo jau nebus prieš 
gruodžio; 13 d.,z tai sušaukite specialį susirinkimą tam 
reikalui. Veikite’tuojaus, be jokio atidėliojimo. Tegul 
šita konferęųci  ja. bų^ .pįrmas’- svarbus-,žingsnis: delei i sus
tiprinimo apsigynimę ,Veikim^’ ’

ft.D.A. Komitetas,. ; l ■ . , 
F. Taraškevičius, Laikiųas Lietuvių Sekretorius. . d

nuėjo maudytis ir užsidegė 
š i 1 domą gazinį pečiuką. 
“Toiletas” mažas, tuojaus 
prisirinko tiek karštų gazų, 
jog moteriškė pritroško. 
Vyras pribuvo ir atidaręs 
duris bandė ją ištempti iš 
maudynės, bet ir jį nugalė
jo gazai. Paskui užtroško 
vaikai. Įsiveržus policija 
pečiuką >teberado..degantį, a 
visą šeimyną užtroškusią...

DARBININKAI STOJA < 
Į VOKIETIJOJ KQMUNIS- 

TŲ PARTIJĄ

Berlyn.—žemutines Sakso
nijos Komunistų- Partijos 
distriktas bėgyje vieno spa
lių mėnesio gavo 750 nau
jų narių, iš kurių yra 39 so
cialdemokratai darbįninkai.

EXTRA!
Tokyo.—Pranešta iš Man- 

džurijos, kad šalę miesto 
Chinchow jau įvyko kruvi-Bacevičius, kaip ir kiti mūsų 

organizacijų vjršininkai, buvo nas susikirtimas tarpe Ja- 
isrinktas į tą svarbią 'Vietą ne ponijos kariuomenės
tddel, kad jis gražus vyras, ar
ba kad jis moka neblogai pakal
bėti. Ne, ne todėl. Jis buvo 
ten išrinktas todėl, kad jis ėjo 
su darbininkais ir kartu su jais 
kovojo pries fašistus, kad juo 
pasitikėjd ir ten jį statė mūsų 
revoliucinis judėjimas. Bet, jis 
buyb ^užmiršęs” apie tai. -Jis 
manė, kad kartą jis tapo iš
rinktas prezidentu, tai visas 
svietas ir turi eiti paskui jį, 
nors jis j uos j vestų į pačią ba
lą. Jis marie*, kad vištiek jį 
rems ir gerbs darbininkai, nors 
jis eis .su renegatais ir sušilęs 
griaus tų darbininkų sunkiai 
subudavotą judėjimą.
ko vyras.

Apsiri-

Naujas Susivienijimas yra 
naujas ne tik iš vardo. Jis yra 
dalimi mūsų didelio masinio 
proletarinio judėjimo. Jis yra 
rankose pačių darbininkų. Tie 
darbininkai niekados neleis jo
kiems prezidentams susisukti 
sau guštą. Kol pastatyti virši
ninką) gina darbininkų klasės 
reikalus, tol nariai su jais. Kaip 
greitai kuris nors viršininkas 
iškrypsta iš datbininkų kovos 
kelio, taip greitai nariai pasa
ko: “Tu mūsų priešas!”

ir 
Chango armijos. Laukiama 
Chinchow puolimo į japonų 
rankas,

Maskva.— Sovietų ! val
džia > sutrumpino darbo vąr 
landas ant pusės valandos 
dirbtuvių darbininkams ir 
leidžia-. pepęrtrąuHįąmo 
darb,Oj penkių dienų savaitę 
panaikint tuose fabrikuose, 
kur pasirodę, kad nuo. ne
pertraukiamo darbo, nuken
čia mašinos. Taip pąt įve
dama šešių dienų savaitę, 
sutrumpinus dąrbo .valan
das,—-tai yra, (penkias. die
nas darbininkas , dirbs, o. 
vieną ilsėsis. .

Mexico City.— čionai 
gautas pranešimas iš Nica- 
raguos, kad Sandino armija 
laimėjo svarbų mūšį ir užė
mė miestą Chichigalpa, val
stijos sostinę. Sandiniečiai 
supliekė amerikonus.. Jiems 
pavyko taip pat .užgriebti 
nemažai amunicijos ir gin-

2,000 NEW YORKO BEDARBIŲ MARŠA 
V0 PRIE MIESTO SVETAINES IR RE1KA 

LAVO $200,000,000 PAŠALPAI
NEW YORK.—Lapkričio darbių komisiją priėmė, iš- 

23 d. apie du tūkstančiai be- klausė jų reikalavimus ir 
darbių po vadovybe bedar- pasakė: “Mes pažiūrėsime.” 
bių tarybų iiš; Vi$ų miesto Policija bandė išskinti, ko- 
dalių atmaršavo prie mies- misijos vadus draugus Lėą- 
to svetainės, kad priduoti less ir Winter, įsivesti į ats- 
miesto tarybai savo reikalą- kirą kambarį ir ten juos sū- '
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KOMITETAS 85 RENGIA PASITIKIMA 
BEDARBIU DELEGACIJOS 

WASHINGTONE
WASHINGTON, D. C.— 

Čionai tapo suorganizuotas 
komitetas iš 85 narių delei 
priruošimo pasitikimo alka
nųjų eisenos. Komitetas 
padalintas į keturias dalis 
ir kiekvienai jų pavesta 
tam tikras darbas, kaip rin
kimas aukų ir maisto, pa- 
rūpinimas nakvynių ir t.t. 
Visas Washingtonas did
žiausiame sujudime. Mat
hew Woll išleistas pareiški
mas prieš alkanųjų marša- 
vimą dar daugiau sujudino 
šios Amerikos sostinės dar-

pasi-bininkus ruoštis prie 
tikimo bedarbių.

■DETROIT, Mich.—Lap
kričio 23 d. ryte penki tūks
tančiai bedarbiu demonstra
vo prie Briggs kompanijos 
ofiso ir Fordo štoro. Dar
bininkai reikalavo pašal
pos. Vienoj vietoj policija 
bandė pastot kelią trims 
šimtams moterų ir vaikų, 
bet nepavyko. Maršuotojai 
perlaužė policijos liniją ir 
pribuvo į susirinkmo vietą 
ties Briggs ’ofisu. Demons
tracija tęsėsi dvi valandas.

mušti, bet nepavyko, nes ko
misija laikėsi iš vieno, o po
licija bijojo prievartos grie
btis, kuomet tūkstančiai be

vimus. Parke prie jų prisi
dėjo dar apie septyni tūks
tančiai bedarbių. Bedar
biai paskyrė komisiją iš še
šių, kuri įteikė miesto tary- darbių laikė apsupę visą

Šiandien, 1 v. po pietų, 
Brooklyne prie Boro Hali 
(miesto svetaines) įvyksta 
bedarbių demonstracija, kad bai reikalavimus. Tarp kit- i parką.
pareikalaut iš miesto vald
žios pašalpos. Pereitą ket
virtadienį Boro prezidento 
nebuvo namie, todėl bedar
biai nutarė vėl laikyti de
monstraciją šią seredą. Le- 
tuviai bedarbiai dalyvauki
te šioje demonstracijoje. 
Kartu su kitais bedarbiais

Paskui bedarbiai masi-ko, reikalaujama, kad mies- Paskui bedarbiai masi- 
tas tuojaus paskirtų $200,- niai maršavo į Union Squa- 
000,000 del šelpimo bedar-Sare aikštę ir ten buvo iš- 
bių per žiemą. I duotas raportas apie “pasi-

Miesto ponai šį sykį be-; matymą” su miesto taryba.

NAUJI VALDŽIOS PLANAI NUŽUDYTI 
HĄRLANO, KENTUCKY, MAINIERIUS
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demonstracij ą!

ĮVAIRIOS ŽINUTES
G Bordeaux, . Franci j & 
Lapkričio r2# ’ <3.1 jūroje ' prie 
pat šio miesto thip smarkiai 
purkštė vanduo į orą, jog 
išmetė tūkstančius žuvų ir 
paskui tos žuvys hapliėjb”;. 
gatves. Vietomis: judėji
mas gatvėse turėjo sustoti, 
kai: žuvys buvo nurinktos.

Mount Sterling,, Ky. — 
Konspiracija nužudyti mai- 
nierį Burnett neišdegė. Bo
sai, policija ir valdžia atsi
dūrė desperacijoj. Pamatė, 
kad seni kaltinimai neduos 
pageidaujamų rezultatų. To
dėl prieš pastatytus teisti 

i dešimts mainierių>- ant ■ vie
tos senieji kaltinimai tapo

panaikinti ir sudaryti nauji. 
Prie kaltinimo žmogžudys
tėje pridėtas kaltinimas suo
kalbio. Tatai tapo padary
ta su teisėjo leidmu. Kalti
namųjų mainrerių advoka
tai griežčiausiai protestavo 
prieš šitą bjaurų teis: 
gėsį, bet be jokių pasl

• J.■ • ’■

i g. 
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Rengiamasi prie Didelių 
Mūšių Mandžfirijoje

pra-

Port of Spain, Trinidad. 
—Lapkričio 23 d. 200 kali
nių pabėgo iš frąncūzų bau
smės kolonijos Guiana.

Mukden.—Japonija 
dėjo savo karines operaci
jas pietinėj dalyje Mandžu- 
rijos. Visa šiaurinė dalis 
jau užgriebta. Japonų ge
nerolas Honjo koncentruo
ja armiją užpuolimui ir pa
ėmimui miesto Chinchow.

Brooklyn.— “Sausieji” i Laukiama smarkių ir kru- 
agentai užpuolė valtį “Bri- vinų mūšių.
ton Sun” ir užgriebė degti
nės už $500,000.

Pasitrigubino Komunistų 
Balsu Skaičius Buffalo] - V '

—
Buffalo, N. Y.—Komunis

tų Partijos kandidatas į 
miesto tarybos prezidentus 
gavo 923 balsus. Palyginus 
su pereitais rinkimais, ko-* 
munistų balsai šiame mies
te pasitrigubino.

Draugai Mainieriai 
Automobiliaus Nelaimėj

Sovietų Sąjungoj Broomsburg, Pą.— Lap
kričio 21 -d. čionai ištiko di
delė nelaimė draugus mai-f 
nierius, kurie važiavo Pits-

Hamlton, Bermuda.—Pir
mu kartu Bermudos istori
joj tapo nuteista mirtin ir ^ap0 įtraukta' į Vyriausią 
bus pakarta jauna mergina. Ekonominę Tarybą, pride- 

!ši auka yra nelaiminga' dant prie jos draugus Mezh- 
Beatrice Robinson, kuri nu.- }auk* Gurevič ir Smilgą.1 Minersvilhecių draugų

Pastarasis buvo trockistas, įTrempkaus ir Arminb

Maskva.— Naujų spėkų

žudė savo meilužį.
 <

pidielis Komunistų Laimėji- Astuoni Tūkstančiai BedarbiŲ 
mas 'Cambria Paviete '

■ i L'' I ».( ' ' ' - 1
Jopnstpwn, , į Pą.j—-ĘirmĮ 

sykiu Komun. -Partįjįos us; 
•torijoj Cambria paviete pa- į t?, 
kankamai 'gauta balsų i rin
kimuose, jog > mūšų aparti j a 
tapo uždėta ant; baloto nuo
latiniai. 'Nebereikės rinkti

Demonstravo . ; i H i i;

. Minneapolis,.. Minn.^-Iiap- 
kričio, 20 d. /čionai -bato mil
žiniška bedarbių demons
tracija.' Nemažiau, kaip’aš- 
tuoni tūkstančiai darbinin- 

? kų susirinko prie valstijos 
v . v i .. Į valdžios buveinės ir reikalą- 

SSS? : b „J?”!? “r
bių įstojo į/bedarbių tary. 
bas.

nužudė du darbinin
ku

Sofija.—Bulgarijos ’kru
vinoji valdžia kalėjime m>- 

N žudė du darbininkų, politi
niu kaliniu" ir paskelbė, būk

i I ! J I ! k ' ’

jie patys nusižudė

Sebastopol.—Sovietų 5 pro
letariatas pavergia vėją ir 
audras savo naudai. Čio
nai ‘tapo pastatyta nauja ir 
tos rūšies didžiausia pasau
lyje elektros stotis. Elekt
ra padaroma pažebojus vė
ją! Dar dvi panašios rūšies 
stotys neužilgo1 bus1pabuda-

i vota Krymėjoje. > v •

London.— Už parašymą 
strąipsnio Anglijos.; Komu-? 
nistų Pąrtijos -organe / .Dai
ly Workeryj” apie jūrinin
kų ! sukilimą laiVyliė MacDo- 
naldo teismas nuteisė dviem 
metam į/sunkiųjų darbų ka
lėjimą ■ draugą i Frank Pa- 
tersoną, i26 - metų amžiaus 
veiklų komunistą, i 

•. r •' •. *-—■ ■■ ■>■ ■■'■-—-
London.—Užsienio reika

lų ministerija teisinasi, kad 
Anglijos valdžia esanti ne
kalta už žudymą revoliuci
nių rašytojų Shanghajuje, 
kaip kad ją kaltina Ameri
kos rašytojai savo proteste. 
Bet faktas yra, kad Angli
jos policija suareštuoja chi- 
nus ir atiduoda juos Chiang 
Kai-sheko budeliams.

bet pataisė savo klaidą ir 
sugrįžo atgal į bolševikų 
eiles.'

Sovietai gyvuos.—Amėri- 
korias: Henry Chainberlin 
parašė naują knygą > apie 
Sovietų Sąjungą, “Soviet 
Russia: A Living Record 
and History.” Joje autorius 
nurodo, kad Sovietų valdžia 
nenuverčiama, nes ji turi 
suleidus savo šaknis į pa
čias liaudies gelmes, jog 
plačiausios visuomenės' ma
sės prie jos prisirišimas yra 
negirdėtas. , » •

burghan į Nacionalės Mai- 
nierių Unijos Tarybos pose- , 1 * ti ir •. _   • 11 • l v *  ,.1 _ ——““*1

I- 
mobilius pataikė į cemento 
sieną ir susikūlė. .Jūįįęjstį 
draugai randasi ligoninėj, 
Drg. Arminui padaryta pen? 
ki stičiai į antakį, o draugui 
Sacco net 15 stičių į galvą: ! f

Little Rock, Ark.—Ar
kansas valstijos • augščiau-

sias teismas užgyrė išleistą 
įstatymą, pagal kurį vyras 
ir moteris gali gauti pers
kyrą po išgyvenimo 90 die
nų, tame miestelyje. Tam įs
tatymui labai priešines ku
nigai ir davatkos. i {

Mokytojai Negauna Algų
CHICAGO, Ill.—Pasiro; 

do, kad Chicagos mokyto
jai ir mokytojos, kurie jau 
per šešis mėnesius negauna 
algų, nes grafteriai praryja 
miesto pinigus, stovi veidas 
veidan su badavimu. Tyri
nėjimas parodo, kad šimtai 
mokytojų neturi ko valgyt 
ir nebegali gauti pinigų pa
siskolinti.

Newark, N. J.—Prohibi- 
cijos agentai iškratė Heller 
and Merz bravarą ir paėmė 
degtinės už pusę 
lerių.

miliono
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JlMff KILIMASkin-imą prieš S.S.R.S, Ir< todėl 
patarčiau, kad kiekvienas vyksrSovietų1 Sąjungos so’ciali^tiriė ninku, kurie per krežius' gami-
^is 4 Sovietų Sąjungą 
nors 1 clemiehtariai susipažintų 
su rūJų' kalba, ries nuo to žy
miai •prig^lbš i ir jo medžiaginis 
padėjimas. ’ t! >•

Nualintas, bedarbis darbinin
kas, perriesęs siinkiausiūs lai
kus kapitalistinė^ tvarkos,1 lai 
skaitydamas šį straipsnį nepa
mano, kad aš agituoju jįj va
žiuoti į Sovietų Sąjungą. Daug 
gejriau būtų, kad ' darbininkas 
pdsiljktų ‘ten ’ gyvėilti ir kbvoti, 
kdr jis per desbikuš metų feūh- 
kihi ( prąkairivo, kentėjo bridą, 
Vžįrgą ir; šaltį. ‘ Toki dai’binih- 
kąi privalo' tvirčiau organizuo
tis ir ąu^gšjčiau kelti revoliuci
nės kovos vėliavą ir, galų gale, 
nublokštą kapitalistinį jungą. 
Tas aį^imnįąs, ’ kuris; b^ 
kapitalistinės šalies nuo' 
kov$ ■ iij, ’? atvyki 
j ungą, j ieško Į 
ir buto yra dezertyras iš 
lauko. Jis dažniausia nėra ko- 
Votojasj o: šiaip žmogus,: besis
tengiantis pasinąųdotįi kitų, ko
vos Vaisiais^ . Kada, kovingas ei
les aplęidęs darbininkas, atvyks
ta pas muš, tai lai jis nesistebi, 
kad' kartais jam! kelis kartus 
į !dieną* reikės'atsakyti į klau
simą : “Kodėl tu i nekovojai to
je šalyje prieš 
tvarką, kad iškovojus sovietinę 
tvarką, kuri panaikintų bedar-

no jį, ir\kada prišiėjjri dž jį ko
vot, kad jis i
žintas, tai ųę barikadas krovė 
ir kovojo iki i pergales.

Proletarai - darbininkaj’ atvykę 
į šią šalį susiranda sau /puikius, 
darbus ir su laiku, tinkamą bu
tą, bet tie žriohės, kiltie instįnk-' 
tyviai1 negalėjo išgyvendinti sa-: 
vo papročio, arba nbro ‘ išnriudo.- 
jimo vieno arba mases žmonių, 
jie drir vis !jieško tų pačių- ap
linkybių; ;kaip‘> ir' kapitalistinė-i 

_ se šalyse. Tokie elementai,' nęx 
ušių^spal- Pmsmit, kad'jie’ir- dangstosi _1 — . I_ I _ — i _ > • m. a t w m *•

gi. • ' ' A. :
, ’ >ii i p i.x • J ’ Kitas jdąlykaš .ąų . ^Ikąnaip. 
olėtasis, iš (. tikros , .^ijrdįes

kūryba sukėlė visą pasaulį ant, 
kojų. Keįįuri metai atgal į, šią 
šalį atvyk^ąvo vien korespon
dentai, agentai, pirkliai iy dar
bininkų delegacijos, mokslinių 
organizacijų atstovai ir kiti pa
vieniai žmonės, pasigeidę įštir,- 
ti bolševįkų šalį, į kurią, kele
tas metų atgal kapitalisfipės 
valstybės siuntė savo, kareivius, 
kad sunaikinus tą šalį, o ypa
tingai bolševikus.

Laikui bėgant, bo šeyikiško- 
je šalyje ’dąlykai keitėsi ib .iau 
dabar atktyksla <įvAi«riai—... 
,vų ir pažvalgų žnionių į SSRS, darbininkų vardu; yra1 pavojui' 
O keli metai atgal į SSRS, . at-* 1 
skrido Vienas vokiečių orlriiviį! jM
p jo: lakūnais’ buVb^ tėvelyčiu j prQ]eta]įąiš 
jčipsigiriklaVęfe/ ati’odėj kad * jam ! geidžiariqia1S, pętys- petin, ęą^e-, 
nevisi namie. Gi šiemet per;ti ^uips Jairieį, bu.davpjįmpį.so,-,. 
paskutinius <tyis mętų ; bertai-1 ciaiistinė^, pi;qletąi;mps tėyyjiės. 
j-iius. vRįii turistų, atvyko į So- Tolįie' .darbininkai’ iš • pirmoj 
rietu Sąjungą ne mažiau, kaip j dienps į prisitaiko prie šovirių, 
5,000. šis skaičius mūris, nėrd i Sąjungoje » esamų darbininkų 
netikėtasmeš gbrri žiūrime, ’sąlygų ir nuoširdžiai dirba.' 1 

; jkad 'sdcialistine 'kūryba. Į sujiG ypatingai; iš Amerikos'prple- 
i dniS' visą pasaulį, .ir visų kįa-'! įarąi—darbininkai, turistai tū- 
■ sių ir pažiūrų žmones su did-i rį SUp1.ąStį) jje pas’iįi|is:at

vyksta lyg netikėtai, kada ša- 
’ lis nėra dar prisirengus priimti

iki dabartinio laiko po mūsų bininkų, kada iš sodžių šimtai 
šalį yra pasiskląidę tūkstančiai tūkstančių įtraukiama į indus-, 
turistų. Viena šeštadalį pa- trijątai visi, tie elementai, tu- 
saulio ploto dabar tyrinėja tie ri prisitaikyti prie esamų sąly- 
žmonės, kurie tik .keli metai at- R’0- Atvykęs proletarai iš Am- .. -
gal rėkė ir staugė, sakydami, erikos turėtų priimti,( o nesi-lbę ir visą gamybą perduotų į 
kad Sovietų Sąjunga yra tinka- rinkti, bile jdarbą 

. .. v1. v - .v n . ’t .. . ’ . i ,^'ma tiktai barbaram-bolševikam. ] . .tarsi pilvu atshauzęs, išlipęs is laivo bijojo pasirodyti Man teko patgrnyt; kad pas 
gatvėje, kad Amerikos darbininkai kaip vilką nenubaub- mus atvyksta dabartinio metu 
tii. Jis prisidengęs išdūmė į Washington^. Tenais su- net tokie,gaivalai, kurie, būda- 
sibėgę darbo žmonių pavergėjai suokalbiauja prieš var- m i oficieriais, kariavo Denįki- 
gingąją visuomenės dalį. Buržuaziniai laikraščiai ripo/ Tr 1V ’’ 
kad “Grandi ir Hoover sukišę kojas po vienu, stalu” da
rė. susitarimus. Tai susitarimai, kaip palaikyti Azijos; 
žandarą Japoniją, kuri žudo Chinijos valstięčiųs. ( Kiek; 
pritauškė tie barškalai apie taiką, kiek rašalo ir popie-’ 
ros sudarkyta įvairioms notoms ir “taikos” sutartims, bet 
ką jie daro, kuomet Japonijos armija deginą; Chinijos' 
miestus ir .žudo civilius .gyventojus? Ar tie. iki,dantų• 
apsiginklavę /Taikos, apaštalai” pakėlė; protesto} balsą 
prieš jap einantį kai^ą pįies Chiniją Mandžurijoj'?^
jgrandi ir Hooverio tikslai yra dalykus'nukreipti visai v <j,- - .. *-

TlSfą pusj. > Tie >ponąikaip sutartinai provokpotiįKryria ir. |Sd^^tų r r^f‘-(la?flk0’V0[S ^"rLbi’ikaųtaį^ ir .valdžia,; matįb
ka-rą priėldarbininkų valomą šalį. J’ųjų rūpestistuvejšalįes rT. .>..!„< ‘ ' ‘l’darniftokl darbininkų'paži-
SUSiartinti ir bendrai pulti dirbančiųjų minių revoliuci-] Važiuoja pas miisrir alkąni,kandidatu ■'Todet ' Sovfetl! Sąjungosn .dtahinin-. iryžįmą kovot, dažnai pri- 
nį judėjimą visame pasaulyje, šiandien Japonijos armi, nuskriausti ir .duonos, • įtinai daužtai atke- taj.;sku Wr^. A saY° versti būna'nusileist.

kar^į ti .d^mmĮsau kad susjrasfcfiauj. iržių darbiriimkų. ■ .atvykti' ?os darb!n.,hk'lš,’ n kui'le’ •• • ', ■ . ; ,,.

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

Fašistinis Žvėris Policijos Kletkoj
Italijos diktatoriaus Musšolinio užsienio reikalų minis- 

teris Dino Grandi atvažiavo į Jungtines Valstijas tartis 
su Amerikos imperialistine valdžia prisirengimui prie 
naujo karo. Kitas prezidento Hooverio ir Grandi pasi
tarimo tikslas, tai kaip visu^ krizio sunkumus suversti 
ant-darbininkų ir bedarbių farmerių pečių. Tas juoduo
sius reakcijos atstovas, Mussolinio .pasiuntinys,. Ameri
kos kapitalistii buvo išdidžiai priimtas, vaisytas ir lai
žytas. Šios šalies išnaudotojų valdžia tūkstančius! poli
cistų pastatė ant kojų saugoti nuo proletarinių masių < 
protesto .biednuomenėą, kraujo lakįką—Dino Grindi. ( :

Washiįgtonb, Baltimorės, Philadelphijos ir NeW Ypr- 
kočpolicija tą fašistinės diktatūros šulą, kaip laukinį žvė
rį’jaikė apsupę, tarsi geležinėj klėtkoj beždžionę, vedžio-! 
jo po gatves. ! ;

Caristinės Rusijos valdininkai tegalėdavo gatvėse pa- ■ .
sirodyti tik apsistatę plieninių durtuvų sienomis. Juo-Uiauslll idomumu. važiuos į mū 
dieii fašistų valdininkai bijosi dirbančiųjų masių nei|sy§au. *' 
kiek nemažiau už anuos carinius valdininkus. Bet jei i

man, tai tokios valdžios dvėsimo dienos yra suskaitytos.
Grandi Politinė Misija

’Palikę to bailio asmenybę ir tūkstantinės policijos šau
tuvų ir lazdų mišką aplinkui jį, pakalbėkim apie to pono 
politinius tikslus. Kokiais reikalų sumetimais atvažia- 

’ vd Amerikon tas Italijos darbo žmonių niekadėjas? Jis

» • ' ‘ ( *

Ypatingai: iš Amerikos, prie
tarai—darbininkai; turistai tu-

vykstą lyg netikėtai, kada ša-

valdininkas jaučiasi gatvėj, it vilkas iš girios atėjęs kai- Nu1°,paj;. Pavasario įvykstančius tūkstančius^ dar-
_ . ilri /-InlAnidmm Inilrn nine’ll Ki m Iri i cx/\rd^7111 CJ1YY1TQ1

gų. Atvykęs proletąrap iš Am-

Paskutiniu laiku po visą nierius pasižymėjo savo 
Lenkiją išsiliejo milžiniškos smaugimu darbininkų, 
bedarbių demonstracijos. Streikininkai darė dideles 
Nėra tos dienos, kad jų tai j demonstracijas. Kitų šakų 

jVaršavos miesto darbinin
kai pilnai ’ pritarė tramva
jaus darbininkams ir buvo 
pasiryžę jiems padėt. Už
tat valdžia už poros dienų 
nusileido 
baigtas. Buvo pašalintas 
inžnierius Kviatkovskis ir 
net i sumokėta streikinin- , 
kams už- streiko dienas, j

J Liepos pradžioj prasidėjo 
Bielostoko audėjų streikas 
del'to, k<d' fabrikantai no
gėjo' sumažint 6 procentais 
,darbininkams uždarbį. 
Streikas buvo darbininkų 

■ laimėtas. ’,. . > ;
Tuo' pačiu laiku įvyko vi- ‘; 

suotinas Gardino miešto 
darbininkų streikas del 
dviejų darbininkų atstaty- 

,'mo nuo darbo. Streikas tę- 
įsėsi kelias dienas. Buvo su- 

- : - . ~. t . ■ stabdyta dargi miesto elek-
kapitalistinę.] monstracija, Gdynėje, vie-1 tros stotis_ Ten , pastatyti 
„’o nintėliam . Lenkijos uoste.|>uvo kareiviai.

vienoj, tai kitoj vietoj ne
įvyktų. Jos įgyja labai aš
trių formų. Bedąrbiai už
puola miestų tir valsčių; val
dybas ir reikalauja duonos* 
Kartais patys užima dideles 
sankrovas ir išsidalina esan
tį ten maištą. ' Bedarbių de
ru o nstracijoęe ’ dalyvaują 
driug moterų,' dažnai sų 'vai
zdais ant'*''rąnkip ' Policiją 
nįiušą demppčtrąntus, areš
tuoja^ ;bet tai*, tik paaštrina

ir streikas buvo
• . • 1 * 1

■ 'j 1 > , '. , . • K< 7 ■' '• 1

- . o u Va; -davmiąi tįk -už dvi
Iatogadše'dar^Menas, i Liepos >6 d. triukš- 

kovų minga bedarbių1 demonstra-

,, nes dabarti
niu laiku pas mus yra didelis 
trūkumas darbininkų, del ko 
kenčia statybos, darbas.

Labai daugęlis ; darbininkų 
yj’a priversti, gyventi b.arakuo-- 
se.arba.pe kęlis darbininkus 
viename kambaryje,,; nęs, bu4ą- 
■ivbjant naujus fabrikus ’bųyu-; rr. , ,
siose dykumose, negalįma pų.^- nu’b' klasių kovos bėga į iSdrietą 
pėti. tpojauS) {isbudąvpji tjnką- Sąjungą; Jis negali i^aati; reyę- 
muS( gyyeųįmuį, nąpris, jlr; did-i bucinio susiraminimo. Jis tūri 
miesčiuose susi^ipjiįįpiąs, jnępaįi-r įsavę' įskaityti j vergu-apsileidė- 
sant, kad šimtai naujų didelių liu. . Jis turi dar suprasti, kad 
namų išBųday,6W- ‘Mieštą: ^y-1 jis1 į>alidką užpakalyj6- milibhūš 
ventbjų ' skaičiui be galo spari- jklitqa^Uj proletąrų,( kurie nepaj.ė- 
;čiai auga. / MaskVa $irma ie-lgia pabėgti nuo kapitalisi]

cija Vilniuj. Bedarbiai įsi- ; 
veržė į vaivados, namą. Po
licija neįstenge. išvaiky t be
darbių. • ! Ęedaųbiai gynėsi 
nuo jos akmenimįs. Tik at
vykus raitoji policija suge
bėjo išvaikyt, juos. Tą pa-! 
čia dieną triukšminga de-;

darbininkų rankas?”
Jokis pasiteisinimas neištep 

sins 'tuos darbininkus, kurie 
nekovoja prieš savo, išnaudoto
jus, o bėga j ieškoti laisvos ša
lies, kur nėra bado ir ( yąrgo, 
kur liaudis stato naują tvarką 
ir naikina viską, kas biivo blo-, 
go ir supuvusio. Tas, kuris 

1»-T i i Ir/NYT/Nn • rx SV tl • 1 > C! T*14" 1

Sąjungą,į Jis negali rja^tiį reyę-

bado ir yąrgo, 
o nauja tvarK

Policija areštavo kalbėtoją, 
bet -darbininkai. jį-atmušė. 
Liepos 8 dieną pasikartojo

Streikas • 
buvo laimėtas... -

Tai tik maža dalelė fak-
bedarbių dėmonstradija. Tą Lenkijos darbininkų 
pačią dieną .będarbių de- kovos, /loji kova ypatingai

• • v • za wi za 1 r i I 4* o n ii-1 111 iėmė. kilt paskutiniu metu. 
Ji įgyja vis aiškesnio revo
liucinio pobūdžio. Ekonomi
niai streikai lengvai perei
na į politinius. Dar gi gelž- 
kelio darbininkai rengėsi 
streikūot prieš algos numu-

monstracija įvyko šopeni-. 
cuosi (Augštojoj Silezijbj).' 
Augštojoj' Silezijoj1 buvo vi- 
sai paiiaikintos pašalpos be- 
dhrbiąmš, bet jie savo griež
ta įovą>vėl jąs iškoyojo.

Vi§ dažhįaų išlnėtamus iš 
' fabriko (įarjtlinįrifcųš užsis-j
I toja ^paliekamieji.:; Jie kar- Įįį. 
.tu; užima fabrikus, sėdi ten 
po' 'kėliaš ‘ dienas1 ir nieleid-

no ir Kolčako armijose prieš 
Soviętų valdžią. Ir tai yra dar 
vienas1 įrodyrrias, kad mūšų ru-’ 
bežiai yra atidari vibiein, ku-* 
rie tiktai nori patirti mūsų < dar-1 
bo vaisius ir; socialistinės sta
tybos darbus.^ ; Ir kartais • pas 
mus, atvyksta ,neb tpytingiausi 
kapi.talistąi; . ųėkųrie friępąiso 
praleisti tūkstančius dolerių, 
kad'tiktai pa'nhatyt- Lenidįradab .. . - < - •. A .-r i--,,,--r--™ ------- r — —•------ jna n muvvc

------ '..........{Kaukazą,4ypliuciios; Urėjd l£00’,000'1 ^ytdvąJtooBi^rigo^ u; wetun,i < kas ^.'Whebi darbininkų.! Fa- ’kn^tmnolUa — vnnl ' h : tinrnrivFii iip.ms klasun kovos ke- i »•( 1 * jKUilLipuonnia i ;Maskvą,- ;TJki’kri'ą

une nepaj.e- 
apitalisiiriėš

j stangomisi jie buvo sulaiky- 
_L Darbininkai dažnai ne 
tik atmuša ‘kaįritalb’

•prieš. ;Į$ąpįtalą. į 
traukia ir labiausia 

j miesto- darbininkų > sluogs- 
i'niai. ' Nuolat matom darbi-

• Iki
■ šiol nėra platesnio judėji- 
! mo ir. kovos tik tarp žemės 

tik' ūkio darbininkų. Bet ir jų 
ilgai nereikės laukt.

Tai rodo, kad vadovau
jant Lenkijos Komunistų 
Partijai Lenkijoj smarkiai 
kyla paskutiniu laiku revo
liucinis judėjimas. Bręsta 
galutinas mūšis su kapitaJ 
lu ir fašistų valdžia. Smar
kiais žingsniai^ artinasi re
voliucija. Lenkijos darbi
ninkus tur sekt ir Lietuvos 
darbininkai.

V. Kapsukas.
“Balsas.”

susiartinti ir bendrai pulti dirbančiųjų minių revoliuci 
nį judėjimą visame pasaulyje, šiandien Japonijos armi? 
jos durtuvai Mandžurijoj yra ne tik provokuot karą 
prieš Sovietų Sąjungą, bet ir smaugti revoliucinį judėji- 
mą Chinijoj. i • s

Imperialistiniai Gončai Zylioja

1 į | 1“ Uvlčlv IIlCVvUlll

Daug drąsiau, ir atkakliau įlinkų demonstracijas, 
pradeda kovot ir dirbantie
ji darbininkai. Seniau strei- 
kuodavb dažniausia t___ 
mulkių ir* vidutinių dirbtu

vių ..darbininkai, i Dabar vis 
dažniau stoja į kovą ir di
džiųjų fabrikų ir kasyklų 
darbininkai. Paskutiniu lai
ku’ mes turėjom milžinišką 
Bielsko audėjų (apie 7 tūk
stančius) streiką, kuris tę
sėsi 5 savaites ir, pasibaigė 
darbininkų laimėjimu: ne
leido sumažint algos. Vė
liau prasidėjo Dombrovos ir 
Krakuvos kasyklų darbinin- 

fkų—5-6 tūkstančių— strei
kas. Po 10 kruvinų kovos 
.dienų ir šis streikas buvo

j r ' į ~ ; j; ■' j J

sau darbo. Jie taipgi vadinai,.,,". .,. - . . - ..."save turistais; ;' ttevoiiuUio'»P«rieniem^,, patekant 
ūpo apimti darbininkai pasako^ i 
ja, kad nekurie darbininkai, va'-i v.< • v. _ - tl j • u i nuo važiavimo žiemos- .laiku,

.• Grandio, Lavalio,Brueningo ir kitų imperialistinių ša-g!"^mįXe duoda savo pas-'"“" 
hų mimstenų zyhojimai turi labai gilų ekonominį ir po-|portus j rankas sovietų atsto- 
Irtinį pamatą. Vis sparčiau gilėjantis kapitalizmo kn- • vui, bijodami, kad juos negrą-į 
zis, didina tarp atskirų kapitalistų grupių prieštara vi-j žintų atgal. Per paskutinius' 

keletą mėnesių man tęko patė- 
myt, kad nekurie darbininkai 
užbaigia savo centus su pirma 
diena atvykimo į Maskvą.
Darbininkai, Jicškanti Pri
vilegijų,Tenevažiuoj a į So

vietų Sąjungą
Mes matome veik kožną die

ną po kelias dešimtis darbinin
kų, atvažiuojančių į ’Maskvą 
tikslu surast sau darbą, ir ma
tome, kaip jie bėgioja ir rūpi-

savo? šeimyna^ dūlamą laikui! 0. 
ypatingai - patarčiau i susilaikyt

»

litinį pamatą. Vis sparčiau gilėjantis kapitalizmo kri- 
-------------- j---------------  _ 2. _ 1 •  1 • j 1 • ----- - - • - Y J---------------

mus. Sovietijos spartus socialistinio ūkio augimas ir 
stiprėjimas varo kylį į buržuazinę ekonomiją.'Gi masės 
įkįmkintos neapsakomų kentėjimų nuo besiplečiančios be
darbės ir matydamos, kaip .'Sovietijos darbininkų būklė 
sparčiai gerėja, drąsiau stoja į kovą prieš išnaudotojus. 
Taigi tų visokių pasitarimėlių ir prezidentų ir fašistinių 
ministerių kojų po vienu stalu laikymas turi du pamati
niu tikslu: pastoti kelią Sovietų Sąjungai, provokuojant 
karą ir kitokiais trukdymais, ir pulti ir naikinti kom,u- 
nistinį judėjimą visame pasaulyje.

Provokatoriai Jau Darbuojasi
Su Mussolinio ministerio Grandi atsilankymu Ąmeri-I nas jį surast. Man neteko ma

kos kapitalistų juodoji reakcija labiau atkišo savo pik-'tyt nei vieno. darbininko atei-
-1 — —. i  .?     i 1 _1 — a. __ ___ _*1 -2 -- ‘f? I ! 1 . 1 ar. A  _.S I

užpuolimą, ant Komunistų Partijos distrikto raštinės ir j darbą, vienintelė grupė dar-,
w I

bo, tai1 tie, kdriė Ignoruoja Sb-'

; nes Sovietų Sąjungos oras .yra 
į persunkus ateiviams tuo laiku 
—dideli šalčiai ir gilūs sniegai. -

Teko pastebėti, kad iš Ame
rikos daugelis lietuvių darbinin
kų atvyksta nemokančių nei 
rusų nei anglų;'įkalbos. Nors 
jie ir skaito save tam tikrais 
amatininkeliais; bet be kalbos

koygdami savo šalyje,, jbuyo. per
sekiojami, ir liekasi ' ištremti, 
ir. tuo būdu- jau negali toliaus 
vesti kovą toj šalyj.

Kartais persekiojami prole
tarai kaimyniškose Sovietu Są
jungai valstybėse riet ginklo 
pagalba praskina sau kelia į 
Sovietų Sąjungą,, kad čia pa

ir vėl grįžti atgal ir iš
tęsti kovas prieš kapita-

silsėti 
naujo 
listus.

S. M. Vadapal&s.

W. Frankfort, III., A.LM.D. Thomas, W. Va, Mai- 
nieriai Yra Baisiai 

išnaudojami
Thomas. W. Va. — Vieti- 
ang'lių . kasyklos tedirba 

tiktai po 2« bei 3 pienas j sa-

Kuopos Rezoliucija prieš 
Oportunistus Skaldytojus !

' • I

West Frankfort, Ill. — A..} 
L.D.L.D. 148-toš kuopos mėne- 

_ ____ _______ _______________ _______ ____________ __  _______ _____ _  ___  siniame susirinkime lapkričio 
tuosius dantis. Chicagoj parazitinė klasė jaū .padarė! vio, kuris peb^itų^ suradę c sau |1[> d., L. N: Bčndi’oyės syetai- 
ufcpuolimą. ant Komunistų Partijos distrikto raštinės ir;darbą. Vienintele grupė', dar-,nyje, liko priimta šokančio tu- 
afeštavo daug veiklių draugų ir distrikto organizatorių kininkų negali surast sau dhr- ;rinįo. rezoliucųa: • I
Geljerta. New Yorko apiellnkėj valdančios klasės pro-, bo> i
vfetoriai pasileido darban . ....

įsiliptoji, pohėija neršti Philadelphia, New
kituose miestuose.! • Philadelphijojj tuoj sprogo bomba, o1’ ••,_.-.v...t.rnjiL^,_.ji>.
fašistinis ministeris Grąndį parejškė, kad jis žinąs, jog
ta bombą bųyuM janĮ^aikytL Nęw ,Y0r^e taip jąų^om-
b< išBjmog'cfihtL Suprahtama, policijoj rankose.' < diu^ 
yia sprogstančios medžiagos, tai’ ir pakši, kad erzinti 
žmones prieš kairiuosius. (įarijimnkų& j Bet tjaP ne vis
kis provokaciniame cirke. Jau atsirado ir "grasinąn- 
čijį” laiškų. Jau skelbia, būk komunistai suokalbiaują 
pfieą Morgano firmą ir prieš New Yorko labdarystės 
įstaigas. Tai provokaciniai suokalbiai prieš Komunistų 
Partiją, kad kelti gyventojų neapykantą ir pateisinti ka- 

v pltalistų valdžios puolimus ant revoliucinių darbininkų.
;Be?t kodėl pąsirinko Morgano firmą ir labdarystės įs

taigą naudoti pačios slaptosios policijos provokaciniam 
laiškam! siuntinėti? Ogi todėl, kad Morgano bankas tu-

' ' rr šinitns milionų priskolines fašistinei Italijai. O lab
darybės įstaigą pasirinko tam, kad bedarbiai ruošiasi

I prie Nacionalio Alkanų Maršavimo, todėl reikia pateisin
ti policijos puolimus ant alkanų bedarbių judėjimo. Be
darbius organizuoja komunistai,? tai valdančioji klasė 
nori išprovokuoti užpuolimus ant Komunistų Partijos.

^Darbininkai ir bedarbiai turim atsakyti į tas provoka
cijas dar stipresnę kova prieš parazitus. Meskim visas 
r--’ ir temas spėkas organizavimui bedarbių. Darykim 
rinkliavas ir stropiai ruoškimės prie alkanų maršavimo,

Į ’̂ėmife joknr nūuir negali•' 
į-įst sau dPfW J. Bau-;
gurnas j jų, ąeppri > 
Maskvos, būtinai" jiesko sau 
atskiro būto,1 boti, ant-nelaimės,! 
jie nesupranta, kadMaskva ir 
visos Sąjungos rpiestąį yra pa
gadinti' Sovietų .' šajieš į darbi
ninkų rankomis, ir jeigu kas 
nori apsigyventi kartu/ tas Tū^' 
ri būt ’lygiu piliečiu; kaip ir vK 
•si darbininkai. ! Jiemb. matyt 
dar neaišku; 'kad visas turtas ' 
šios šalies buvo pagamintas ne 
ateivių, bet rankomis tų darbi-

nes
laim^taš: . buVo / atmuštosiDARBININKŲPARDAVI- 
kapitalistU' pastangos su-1 KAS PRAREIKe ALKA- 
mažint darbo mokestį. Bir- NŲJŲ EISENĄ Į WASEK’

; INGTONĄ
•j /

įbadžiaipradžioj įvyko strei-Į ; 
rys gauna 'dirbt Utie grynos-; kas | Kalušo potaŠO—-drus- 
nės angriosj paįidąro kasyklos. Kapitąlistai;

norėjo išmesti iš kajsyklų !

šaij Iri Priūsrika1 rirv! kompani
ja;—^ 3 1 h <Lri j-.;? E y i.-: .

/Todėll ’’miesri rėikalbmjame,'kad; vi*? vadai W r eS

, t yio papik 
darbą, įąi 

; ko: k a'4 1
prkša’lihti iš'mūsų- dhrbininklš- J^/- > , . . .. ~ j?, v i-■ i. ; miniu. tdkisį čia -datbininkų ‘ .Arįatarzatijų. T < fasmtini !ko ,U e
šiukšlyną. - ; ’

Komisija :
, - (■ f F. A. Deveikis, 

- i B. YuŠkauskas, >
P. Bačiuška.

.........—i---..aO.M; ■■

kuris prasidės su gruodžio 2 d.

MainiHw/ jau įląikas pradėt 
protauti; (ii jaikas kovoti už ge
resnį rytįjį^ riž didešnį duonos 

t .kąsni.
j ----O---- O : • > '
i į Priri jįio, miestuko ant geįž- 
kelio . tavariniame vagoneIHUiB pi tlBIUCB-SU igl -UVUliMU 6 u. , ... '.. ... T--

Fašistų atstovas virš^ dviejų tūkstąnęįų policistų buvo nr?ltkaJ7^. rado tris vyrus, 
saugojamas. Jis New.Yorke:buvo ąn^i-fasisįnid jųdejįi- 
mo belaisviu/ Bedarbiai, tūkštanęiąįsųūeję ,į >ašh'irig-.čį^eivf^
toną, poh^ HooVerj’prarys alkanųjų..fcęjąism!.... Nevažiuokite, žia', iš, kitur

Lietuviai’darbininkai, miniomis ; dėkimės: pne kovos Jjieškot darbų f ’'•N'ės-'Čia1 Ar ^nt ^iMiavimų, pastate
pries alkį! į f vietos7 yra f b e daririu.

Mainierys,

Amerikos Darbo Federa- 
. r . . < • * z • 1 ’ f • f ! • 1

2Wj darbininkų. 1 Streikui' cioš; vicę-prczidęntas Woll 
nebuvo tinkamo : vade v£vi- išsiuntinėjo aplinkraštį, ku- 

Socialfašistiį vadbvau- riame ■ jis * griežčiausiai pas- 
įjifna profsąjunga Sutiko, mėtkia ruosiafną alkanų 
kad 120 butų išmesta J , bedarbių' taaršįvimą į Wa-

Birželio 10 dieną prasidč-1 ^ingtoną. Jfas jnrekšas rei- 
jo milžniškas penkių tuks- . a^auJa> *kad- valdžia ■■ tuo- 
tančių Varšavos trąmva-' įaus suareštuotų visus rau- 
jaus tarnautojų streikas.1 vonu.^sius’ J311:!"
Darbininkai paskelbė ag?nta\ todėl jis
ištr e i'k ą, protestuodami: nuolatos loja pries komu- 
Įprieš darbininkų algos su-1 nistus* 
mažinimą; išnaudojimo di-' —-------------
dinimą,' ir kėlių darbininkų l klaidos pataisymas 
•paliuosavimą. Į Streiką1’sto-1 _____
jo didžiausiu Ūpo pakilimu. “Laisvės” No. 277 straips- 
Kairiųjų sušauktame mitin- nyje “Oportunistų veidas, po- 

’4 tūkstančiai litika ir darbai klasių kovo- 
’ * ’ ’ Be!ie’M Pasakyta: “Tiesa, kad jie 

j nebesistengia ipaskuotis apga- 
.. . tv . !jvingomis frazėmis” ir t. t.* o

reikalavimą įsmeštuin^me- tnria)Citi: “Tiesa, kad jie te- . 
rių Kviatkovskį—-tas inži-! besistengia” ir t.t.

ge dalyvavo \ - 
su viršum darbininkų

nistus.



Trečiad., Puslapis Trečias

East St. Louis ir Apielinkės Uetuvių Organizacijų ?lvęs 
Bendros Konferencijos Nutarimai

Lygą, kurios veikia bendrai su 
Komunistų Partija ir kovoja 
prieš išnaudotojus. Šiuo klau
simu irgi priimta rezoliucija.

11. Nauji sumanymai. Duo
tas sumanymas, kad šioj apie- 'neparėmėm.

'draugų meta; bet tokių pur- 
'vinų žmonių niekas nepaiso; 
ji tu o j aus pails.

A.L.D.L.D. 184 kp. susirin
kime sekretorius davė įnešimą, 
kad mes esame dienraščiui 
“Laisvei” skolingi už kuopoms 
patarnavimą. Dienraštis “Lai
svė” visados patarnauja 
mums, o mes jos dar niekad 

Įnešimą priėmė
• “Laisvės” 

reikalams ir T.D. Apsigynimo

Philadelphi jo j Paeita Labai Mizernai Pasirodė '“vos 23J109 voSS?“'VO CHICAGO.IE

Bendroji liet, darbininkiškų 
./organizacijų konferencija įvy

ko lapkričio 15 d. S. Jociaus 
svetainėj, 537 Collinsville Ave., 
East St. Louis, Ill. Konferen
cija atidarė J. J. Daujotas, 

A.L.D.L.D. 13-to Apskričio T“°i T-'' Tcp£l1 //Taa. . • , 17ol a;™n llmkėj butų rengiama tokios ,ir paaukojo $10.00p.rmm.nkas 1< -tą va . d>eną. konferencjjog Unkia . ko. reil a]ams 4.D. /
< Paa.sk.no konfe.eneijos tiks-s mėnesius. Po ilgų'fondan $5.00.

1?. ir Paskyrė mandatų kom.- y d Mjn^ d;(vS Kaip A.L.D.L.D. 
siia, i kurią įėjo šie draugais „ . , n i •» Ir a z* i ' J • • T TA d 1 — 1 !siją, į kurią įėjo šie draugai:! 
J. Baltrušaitis ir Z. Gūdėliau- į 
skienė. Kol komisija sutvar- ■ 
kė mandatus, buvo pakviestas į, 
kalbėti drg. J. P. Milleris išiia’ 
Chicagos, “Vilnies” administ-. 
ratorius. Jis kalbėjo apie rci- ■ 
kalą kovos prieš gręsiantį im-J 
perialistinį karą, apie mūsų 
spaudą ir darbininkiškas orga
nizacijas. Drg. Millerio pra
kalba atsakė į konferenčijon Jnešjmas priimtas, 
susirinkusių ūpą ir gerai pati
ko.

2. Mandatų komisija rapor
tavo, kad delegatų yra 13 nuo 
8 kuopų bei draugijų: St. 
JLouis, Mo.; trys nuo L.D.S.,— 
A. Lieponis, J. Lieponis ir J. 
Grigaitis; nuo A.L.D.L.D. 58 
kp. St. Louis Mo.,—P. R. Bal
trušaitis, J. Baltrušaitis; East 
St. Louis, Ill.; 49-tos kuopos 
A. L. - D. L. D.— A. Motu
zienė, V. Orentas; L.D.S. 92 
kp.—A. Grigaitis, A. Kupstas; 
Laisvės Mylėtojų Draugija— 
J.J. Daujotas, B.D.K.V. Au-

184 kp., 
pastabą, kad mūsų konferenci-'taip ir L.D.S. kp. laikosi gerai, 

įja išrinktų tam tikrą kom. rū- Nors čia vienas biznierėlis, są- 
• pintis tokiais reikalais. Įneš- Vo nervų nesulaikydamas, ban- 
" , kad iš kiekvienos kolopi- d0 narius nuo šių kuopų ari
jos būtų išrinkta po du drau- traukti, taip kaip ir. jis pats 

pasitraukė, bet jo niekas ne
kas; klauso; tai, reiškia, jam nesi- 
.xx-4-r. lanlm

i \T i i ; i N aryy.|v

Įgus. Įnešimas perėjo.
I ' 12. Pakelta klausimas

' link padengimo lėšų. Duota [seka, 
įnešimas, kad kožna kuopa pa- | 
dengtų '■ savo delegatų lėšas. I

13. Konferencijos uždary
mas. Drg. Milleris dar pasa
kė trumpą prakalbą,, ir konfe
rencija užsidarė 2:30 vai. die
ną.

Pirm. J. J. Daujotas. 
Sekr. P. Kuosevičia.

DANBURY, CONN.
Visko po Biskį

Spalio 29 d. A.L.D.L.D. 
prakalbos. Kalbėtojum

w*

PHILADELPHIA, Pa.— Iš simato svetainės prižiūrėtojas, i 
šio miesto, Apart 
apie susirinkimus ir prakalbas, I šviesas. Tas irgi jo neklauso 
mažai kas laikraščiuose matyt; j C ’ 
rodos, kad viska.s būtų ramu; j ir iškrinka sumišime, 
bfet ne taip yra. Pav., spalių _,nr, —__ ,
.25 d. įvyko Pfuseikos pržikal- Į.kėjo Prusėikoš ir jo šalininkų 
bos, kuriose buvo pusėtinai i blofas, būk jie savo pusėj turį 
trukšmo. lietuvių darbininkų didžiumą.

Pirmoj dalyj savo kalbos 
Pruseika sako, kad bedarbiais I 
niekas nesirūpina. Bet Prūsei-1 
ka bijojo arba nenorėjo pasa
kyt, kas reikia daryt patiems 
bedarbiams. Jis tęsė, kad So
vietų Sąjunga Chinijoj įsikurs, i 
bet po keno vadovybe, tai Pru- 
seikai baisu prisimint. . Reikia 

j būt ant sargybos gint Sovietų 
i t Sąjungą, I

Pruseika nei žodelio nesakė1. fašistų Frontas prieš Kai- 
. , , . Kalbėdamas antru atveju jis! ■ Uosius Darbininkus

i, kad Kom. Partiją; :
žmones .kryžia’voją girdi,! ..... . .

kad vienas generolas heg'ęras, i Kairieji darbininkai, Ru

pranešimų i Šimanskis prašo, kad užgesintų liuos skaitome: “Du—“lie-:
Tas irgi jo ne]<iauso vorabočiu”, kurie eina į rin- 

Galų gale, taip susirinkimas kimuį. karštu pasiryžinlu' me didmiestyje sprogo 109 
šiaip ar taįp visiems paaiš-1 busimoj taryboj tik jomar- j bombos. Tai vis delei karo • 

kus kelti. ; vjsokįu butlegerių. . <•-
Prieš kitus sąrašus, tame; 

skaičiuj ir prieš socialfašis-■ 
tu sąrašus nei v v

(nei liaudininkų spauda ne* Partijos 
rašė nei pusės žodžio. Tai 
ne pripuolamai. Tai tik vie-. 
nas pavyzdžių,

> kios buržuazinės grupės be- ! • ’ i 1 »v -i . • •!

didžiumą. 
Jeigu taip ištikro būtų, tai jie 
nebūtų bijoję leist Partijos na
riui kalbėt arba bent susirinku
siems 'nubal.suot, ar jam leist 
kalbėt ar ne.

Rep.

IŠ LIETUVOS
bet kaip ir nuo ko, I Bendras Fašistų ir Social- nncolzn1 ' i ' ' _ !.l _ X

ĮNukapos Algas 1,200,-
ZT 1 v • 11* v* I Vari vionn

Chicaga.—Jau šiemet šia-

tautininkų, I Varšava.— “Nacionalistų 
taryba nutarė vi

sais būdais kovoti prieš žy- 
kada viso- dus. Tai lenkų “patriotų” 

. j f .v , - .- . i partija, kuri stovi užpaka- .gindamos išnaudotojų rei-'
kalus išstoja bendru frontu, lyje pogromų prieš žydus.

000 Geležinkeliečiu f permaino ir pastato kitą; bet ne darbininkų draudimo, 
______ ■, i Partija mažumoj paneigė di- klausimu stovi už visuotiną1 

. Veikiausia Pruseika5 ir pilną darbininkų ir tar-■ 
■ skaito save didžiuma. Bet pa- nautoju draudimą išimtinai ; 
i matysime, kokią didžiumą jįs', šOmis ir u£ pilną ligonių!

.. j turėjo Philadelp i joj. Ir vėl; savivaldybą, už išme-

Palengva, bet tikrai ge- džiunią. 
ležinkelių kompanijos eina/' 
prie algt 
ninkams.

I rinkime kompanijų atstovų I Ruthenbergui norėjęs galvas 1

<x>oooo<x>o<xx>o<x><^^

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija

LIETUVIU DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

apojimo darbi- i
Bendram SUSi- ’ skundžiasi, kad Bimba jam ir i °?vt.vcuuu/"

■ __ _____ stovų j Ruthenbergui norėjęs galvas ^m^ ls ligonių kasų val-
ir reakcinių unijų vadų jau į nukapoti, bet kaip, tai nesako j^dybų 

■'pasiūlyta nukirsti darbiniu-Įes3, tais metais
bu-' kams algas ant 10 nuosim- 

Reakciniai vadai žo-

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

ivy-'
ko A __ „
vo drg. D. M. šolomskas, A.L. čiu.

___v___ , __ . __ D- L. D. Centro sekretorius,. džiais protestuoja prieš nu- klaidos nedaro, už ką jį ir Kp- 
gaitis; Collinsville, Ill., 26 kp. Brooklyn, N.Y.. Kalbėjo kapojimą, bet nieko nedaro, munistų 

nėrP.VuosevičiaYL.DK šalies bedarbę; taipgi palietė;

, ir tarybų buržu-j 
..... _____ ... nebuvau' azijos atstovų, per rin-!

griežtas Fdsterio pasekėjas; j kimus išstojo su savo sąra- 
padariau klaidą, tai ir dabar ■ §ais. Prieš tuos sąrašus į 
kryžiavoja. j-1—

$150, $360, $600 ir $L000. Taipgi Tris Pašalpos 
Laipsnius: $6, $9 ir $12 i Savaitę

apie pasaulio įvykius ,šios, kad SuOrganiZuoti darbinin- 
Sovietų Sąjungą ir padarė pa-:^us streikui. Šitas bosų UŽ-;

39 kp_ g lyginimus šios šalies darbinin- i simojimas palies 1,200,000
Bal- !ky su Sovietų Sąjungos dar-1 geležinkeliečių. , 

tos Rožės Kliubas—J. Šimkus, bininkais. Sovietų Sąjungos i 
J. Savickas. Viso kuopų bei'darbininkų padėtis ema geryn1

15 įsu kiekivena diena, o šios ša-1 
vė. pieš darbininkų padėtis eina ’ du Makeyevka sėkmingai

Gudeliauskie-

kp. A. Gudeliauskienė; Til- 
i. ton, Ill., L.D.S. •

Stumbrą; St. Louis, Mo

J. Savickas.
draugijų dalyvavo 10 su 
delegatų, nes kiti delegatai 
liaus pribuvo.

3. Pirmininku išrinktas J. J. 
Daujotas, pagelbininku P. K. 
Baltrušaitis, sekr. P. Kuosevi
čia. Rezoliucijų komisija — 
P. R. Baltrušaitis, J. Baltru
šaitis, Z. Gudeliauskienė.

4. Pakelta klausimas kas 
link svečių. Įnešta,, kąd su
teikti sprendžiamąjį baigą. 
Jnęšimas perėjo.

5. Kova prieš al^'kapoji
mą ir už unijų organizavimą. 
Čia paaiškino pirmininkas J.

i J. Daujotas ir diskusijose da
lyvavo kiti draugai. Vienbal
siai priimta šiuo klausimu re
zoliucija.

6. Gynimas ateivių darbi
ninkų teisių ir kova už lygias 
teises negrams darbininkams. 
Šį klausimą diskusavo eilė de
legatų; nesirado, kad būtų bu
vę priešingų tame klausime de
legatu. priimta rezoliucija.

7. Rėmimas Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių judėjimo '

.prieš juodąjį fašizmą ir buržu
aziją. Rezoliucija priimta 
šiuo klausimu—ragina darbi- 
ninkus finansiniai, dvasiniai ir 
visais galimais būdais remti 
kovą Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių, nes parama jiems 
būtinai reikalinga, taipo pat 
pagelbėti politiniams kali- 

; niams, kurių prigrūsti pilni 
Lietuvos kalėjimai; tuo pačiu 

"sykiu kovoti ir prieš lietuviš
ką buržuaziją Amerikoj.
( 8. Mūpų darbininkiškas ju
dėjimas vietinėse draugijose.1 
Pasirodė, kad mūsų drg. P. R. | 
Baltrušaitis yra suspenduotas 
9-me Rajone už nepildymą pa
reigų kaipo sekretoriaus kas 

> link rengimo maršruto prakal
bų Bacevičiui 9-me Rajone. Po 
ilgų diskusijų klausimas palik
tas ant veikiančio .komiteto 
rankų. (Juk draugam jau 
aišku, kad Bacevičius yra vie
nas iš prieškomunistinės ski©’, 
kos agentų. Kaip gi tokiam 
gali rengti prakalbas bent ko- i 
kia darbininkiška organizaci
ja?—Red.).

9. Kova prieš oportunistus, i 
mūsų ' judėjimo skaldytojus, I 
kurie išėjo iš lietuvių revoliu
cinio darbininkų judėjimo tar
po, prieš Prūseiką, Butkų,

į Strazdą, Bacevičių ir kt. Jų 
poziciją nieks nerėmė, šiame 
klausime kalbėjo keletas dele
gatų. Rezoliucija priimta 
vienbalsiai.

10. Mūsų jaunuolių klausi- 
Drg. Daujotas ir kiti de

legatai nurodinėjo svarbą or
ganizuot jaunimą, traukt jau
nuolius į Jaunųjų Pionierių 
grupes ir Jaunųjų Komunistų

♦l

smerkia.

Reiškia, dabar jis kovą bendru frontu išstojo ■n 117. kn n ir ka_ . v. . . . . . . d 1a_ socialiasistai ir visokių ru-
- į šių fašistai, k. a. tautinin-

Internacionalas
Bet su Pruseika visa

Girdi, socialistų skili- kai, liaudininkai, kademai.

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų į mėnesį 

pagal laipsnį

palies 1,200,000

Mask'va.—Dirbtuve var-

[blogyn. Drg. šolomskas šioj į 
I mažoj kolonijoj dar pirmu 
kartu kalbėjo, ir susirinku
siems jo kalba labai patiko, iš
skiriant vieną davatką. Lai

ške prakalbų ta davatka krai
pėsi, mankėsi, murmėjo, zur
zėjo, kad jau buvo negalirpa 
ir žiūrėti į ją.. Ir vįenas žmo
gus priėjo prie tos davatkos, 
paprašė jos, kad apsimalšiPĮų 
arba apleistų fsvetainę ir dhr 
pirštu parodė duris jai. Pasi
baigus prakalboms, davatka 
metė kelis nešvarius žodžius 
vietiniams draugams; bet jos

padare į 40 dienų mašiną 
liejimui skystos geležies į 
.kvarmas. Ji paliuosuoj'a 
1 ii ■ > ■ ■ • . .

.darbininkus nuo baisiai 
karšto ir sunkaūš 'darbo.

> I , ! Į ■ l ! i • !'
Svarbu ir tas, i kadi Sovietų

me A. Bimba pasakė, kad Ame- Socialfašistai savo “Social- Į 
rikos Lietuvių Darbininkų Li- demokrate” ir agitacijoj gy-1 
teratūros Draugiją atiduokime Vu žodžiu išsijuosę šmeižė' 
po Komunistų Partija; bet dš Į<aįriųjų darbininku sąra-

’ ‘ sus. Aktmgiausiai social- •
I fašistams pritarė tau tin in-! 

Sako; mes j kai. Jų “Lietuvos Aido” | 
stojam už savo principus, už No. 228 * (9 spalio) tilpo 
savo taktiką ,o už kokius prin- straipsnis apie rinkimus į 
cipus ir taktiką, nepasako, nes ligonių kasų tarybas. ' Ta- 
Pruseika jų neturi. ' '

1 ' » • . i : ....
Išpeizojęs .draugus ĄhgariętĮ, 

Bimbą, Buivydą, Būknį, Abek^, 
Boviną,( Mizarą, jisai giriasi, 
kad Chicago je 20, biznierių; pri- 

j taria .jiems , (tai yra prieškomur 
mistiniams; opozicionieriams) / o

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turėtų priklausyti 
savoje pašalpineje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps.

Del, platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

sekiau, kad dar palaukim. Tas 
parodo, kad ir tada Pruseika 
buvo priešingas
Partijos kontrolei. Sako; mes kai. Jų “Lietuvos Aido”

I me straipsnyje užpuola vien 
kairiųjų darbininkų'sąrašus 
ir taip, rašo: “Kasos narių 
sąrašuose figūruoja ir va
dinami VĮevor^boęije”, ,ku- ■ 
rie kitap nekalba; < kaip tik'dirbtuvė šitą masiną pada- L^v^^o, v. ,.V1 . T . ,

v nno lt i Angarietis, išvadinęs ;pdrazitais .rusiškai. Jų kandidritų są-
io uz o40,U(JU rublių, o Kuo- įU0Sj kurie turi savo stubelęs rašuose Įtraukta net 
met užsienyje tokios pas įsigiję.’ čia^Pruseika dar isgi-; Naftpiodukt tarnautojų pa-

Į ria “Naujienas’?,kdd šiais lai- vąrdės? Tie sąrašų vadovairia /‘Naujienas’

rusu

niekas nepaiso, • ją visi geiai mašinos padarymas atsiei-^kais jos'Stiprėja.:*/Apie Chjca- prisidengė gražiu darbinin- 
,žino, kaipo hezuvninkę ir me- ----- x , gos Bridgeport© negrus gi ler- jkų .vardu varo grynai, ir

mą sukėlęs Bimba ir .Komunis-,1 tajp jau ligoniu kasoje sten- 
tų Partija. Gina Strazdą, kad; ' Jnqi holševistini

nulio šviesos močiutę. Ji nuo na net 800,000 rublių!

DUODA DIENRAŠČIO “LAISVĖS” BENDROVĖ

Ji
POLINA DAGMAROVA, Soprano

dainavo ir vaidino Sovietų Raudonajai Armijai, lošė Sovietų kilnojamuo
se teatruose Pavolgėje, o paskutiniu laiku dainavo Raudonosios 

Armijos teatre Maskvoje.

Sekm., 13 Gruodžio-Dec., 1931
Brooklyn Labor Lyceum Svetainėje

949 Willoughby Avenue

Xi X m Žl igiamasi Įvesti, bolševistinį buvęs labai geras, bet Kom. |.® .
I Partija jį išmetus. Sako, nieš ! ^1’^^ ^ei 1S t°krų sąrMsų 
Partijoj turime kritikubtis, o. būtų išrinkta ligonių kasų 
ne taip, kaip Partija užkomhn- 
davoja: marš, marš ir marš

1 Aš gi ___  ______
kad .kritikuotis Partijoj turinio, | ‘Įevarabočijų’ sąrašas 
tai tiesa, bet turime klausyti ir .v, . i .„t . v .
didžiumos nutarimų, kurie bū. 
na padaromi po kritikdvirhosi, 
per suvažiavimus ir per posė
džius atsakomingų vyriausių 
įstaigų, o neklausymą di
džiumos nutarimų, tai ir marš 
iš Komunistų Partijos; kaip 
kad atsitiko pačiam Prū^eikai. 
“Laisvės” suvažiavime Kom. 
Partija paėmė viršų, tai biskį 
negerai, Sako Pruseika. \ Mato
te, o tuo pačiu laiku jis sako, 
kad einąs su Partija.

Užsibaigus P\useikos prakal
bai, pirmininkas A. Šimanskis 
praneša susirinkusiems, kad 
gali duoti klausimus Pruseikai. 

Atsistoja vienas dradgas iš 
Kom. Partijos ir reikalauja,

nėjimus. Pirniin.inikAs rėkia: , .. Lapkričio Laidos 
‘■‘Neleisiu, negąlima leist kaL NEW MASSES’ Jau Gatavas 
bet! ■ , I . < ; ' > i 1

Iš susirinkusių vienas duoda1 specialia leidinys apie 
įnešimą, kadjeist kalbėt Parti-; Sovietų Sąjungą | 
jos nariui.. O pas pirmininką Daug straipsnių yra 
šimanskį ta pati istorija: ne-, rašytojų, kaip tai: 
galima, ir tiek. , Ii* vėl įnešimas j

i—leist nubalsuot, ar duot Par- ,J°s^ua Kunitz, Louis Lozow- I v 1 Y ** B ZA A V-*Y Y? o
tijos žmogui kalbėt ar ne. Pir- 
mininkas Šimanskis rėkia, kad 
negalima leist balsavimui, tik 
klausimus galima esą statyt. 
Publika sukyla ir reikalauja 
duot kalbėt Partijos nariui. 
Šimanskis šaukia, kad jau vis
kas užsibaigė; nušoka nuo plat
formos prie to draugo, kuris 
reikalavo, kad britų leista kal
bėt ir atsakyt į Prusbikos už- 
metinėjimus, ir rėkia: “tu sės
kis ir tiek!” Susirinkusieji 

Brooklyn, N. Y. siskirsto, laukia, kas bus.

būtų išrinkta ligonių kasų 
taryba, tai aišku, kad pa- 

u mars, mars ir iiiars. ■ ti ligonių kasa nueitų ne 
L-iFr^ei^ai r.Pa.sJky?\u isavo keliais. Vadinamųjų

Riminius- atsišaukimus pla
katus, kuriuose varoma di
džiausia priešvalstybinė de
magogija ir drauge matyti 
puplimas pačios ligonių ka
sos už' mažą kreipimą dė
mesio i darbininku būkle, i C C w
Tai yra greičiau komunis-1 
tiška proklamacija, kurios 
tikslas būtų visai kitoks nei 
rinkimų i ligonių kasas, 
klausimas.”

Nu-o tautininkų nenor at-

RAMIUlfVIIVIlUl

žymių i

ne-

' 1

ick, Leon Donnen, H. Rosen, 
Burck, Gellert, Gropper, 

Bard ir kitų
Lietuviai darbininkai, užsi

sakykite platinimui ir skaity
mui tą svarbų žurnalą

Jo kaina 15c kopija 
Prenumerata Metams' $1.50

' NEW MASSES
63 W. 15th Street

New York City
VMtni

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.

ROOM 102

——————"—________ ___  . ----- [—
, TELEFONAS. \ ATDARA DJKNĄ

> Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ
< NAUJAUSIOS MADOS

4XX)000<XXX>0000<XX><X><X><X>oa>0<>00<>000<>0<>00000<XX>0

1 S. L A. NARIAMS
> 1: 1 ■ • . . i ■ •
r DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ
< i S.L.A. nariai- darbininkai! Ginkite savo, reika-
< lūs. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.B.A.
< narius, kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų 
s pragaištingai politikai. Darbininkų Opozicijos 
s Komitetas pataria visiems nominuoti sekamus iš-
< tikimus ir kovingus S.L.A. narius į Pildomąją 
s Tarybą:
s Prezidentas—J. GATAVECKAS,
< S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie, Pa.
£ Vice-prez.—M. MOCKEVIČIUS,
e S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville, Pa.1 Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
> S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks, Pa.
> Iždininkas—P. MAŽEIKA,
> S.L.A. 35 kp. narys, Wilkes-Barre, Pa.

< Iždo Globėjai:
< J. BACVINKA,
2 S.L.A. 164 kp. naiys, Frackville, Pa.
5 K. ARISONAS,
> S.L.A. 33 kp. narys, Plains, Pa.

> SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
j P. O. Box 114. McKees Rocks, Pa.

i. Ji

V ’Ak

Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per / /* A 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c—
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su '
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! r j
Moterims panedeliais ir utarninkais, nuo ' / 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai ]
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- Į
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 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

iSpi

Paa.sk.no
n%25c4%2597rP.Vuosevi%25c4%258diaYL.DK


I sumobiližavuš ateivius ir čiagi-

PIRMOSIOS DIENOS LENINGRADE

Puslapis Ketvirtas
e

TfečiacL, Lapkričio 25,. 1931

R. MIZARA------------- -------------------,—
<T$sa) t I miestų pagražinimu. Jie taisomi, gražina-

Dar nuvažiuojam tolėliau. Matome Fin-imi; daroma viskas, kiek leidžia aplinky- 
Vliandišką jūros įlanką. j bes ir pajėgos.

Saulė leidžiasi. Ji raudona ir visa pa
dangė nesvietiškai raudona. Podraug jū- (ir paskui badmetyj) daugybė‘žmonių bu- 
ros ir upės ir aplinkui balaičių vanduo vo pabėgę iš miesto. 1920 metais, sakoma, 
taip raudonas ir įdomus, kad norisi stove- į Leningrade gyveno mažiau vieno miliono 
ti ir žiūrėti ir žiūrėti. J gyventojų. Na, o šiuo tarpu, tvirtinama,

—Seniau—vėl kalba mums aiškintoja,— jau arti trijų milionų gyventojų!
čia vakarais atvykdavo Petrogrado didžiu- Ir tas skaičius vis auga ir auga. Mies-

Reikia atsiminti, kad piliečių karo metu

musius darbininkus vesti kovą 
prieš suvaržymą ateivių teisių 
ir deportavimą.; Drg. šoloms- 
kas pranešė, kad centro reika
lai persitvarkę, ir darbas bus 
pradėtas .smarkiau vesti kovą 
už ateivių gynimą. Priimta ztuo 
klausimu veikimo rezoliucija.

8. Kovai už politinių kalinių 
paliuosavimą priimta“ rezoliuci
ja. Šis klausimas bus keliamas 
visose organizacijose ir bendrai 
bus darbas .varomas už paliuo
savimą politinių kalinių ir gy
nimą Sovietų Sąjungos.

9. Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių kovų rėmimui dele
gatai kalbėjo, kad reikia labiau

Dar buvo skaitytas laiškas 
ir aplaikyta paveikslai argen
tiniečių choro, bet jie irgi pa
geidauja Vilijos Choro paveik
slo, o taipgi iš gaidų. Tad P. 
Bokas pažadėjo nuo savęs pa
siųsti Vilijos Choro paveikslą, 
o gaidas kiek vėliaus pasiųs.

Taipgi ir daugiaus šiokių to
kių dalykėlių buvo svarstoma 
per susirinkimą, kurie prižadė
ti vykint gyvenimam

Choro Korespondentė
V. Vaitonaitė.

.....r - ....................................*■ - -......■ -

f ’ I ‘ GERĄ ĘROGĄJ {
iParšiduoda' kandžių ir stationery 

Štoras, yra fountain ir cąrbonaįtor. 
Kaina $475.00. Viskas išmoksta. 'Ap
drausta nuo ugnies ant $1,000. Ran
da už štorą ir 3 kambarius $25.00. 
Kas nenori kambarių, tai, tik puse 
randos už Storą jr vieną kambarį. 
Geras biznis, pasinaudokit proga. 
Mrs. Shelly, , 433 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N. Y. ,

(279-281)

i IŠLAIMEKITE '
Ekskursiją į Sovietų Sąjun- 

, gą l)ykai

nai pasigrožėti šita gamtos fenomeną. Da~ tas gyventojais didėja neišpasakytu spar- atgaivinti priešfašistinf yeiki- 
Kasdien nauji valstiečių būriai at- mą ir per jį svarbiausiai teikti

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
L.D.S.A. 17-tą kuopa rengia labai 

puikų vakarą ir diskusijas moterų 
klausimu šeštadienį, 1 28 lapkričio, 
Draugijų svetainėj, 8302 Junction 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visas moteris atsilankyti ir 
atnešti kokią dovanėlę tarptautiniam 
bazarui, kuris įvyks 4, 5 i? .6 grup- 
džio, Finų svetainėj.

Komitetas.
f (278-279)

bar jų nėra. Mes, darbininkai, dabar gėri-j .tumu, 
mės. Į vyksta. Kasdien iš užsienių dhrbininkų-

Iš ten grįžtame jau vėlokai. Turistam I specialistų atvažiuoją.
nupirkti bilietai į judžius. Aš neinu. Pa-'pramonės auga; čia stoka Jar,bininkų. Jie 
lieku juos prie teatro, o pats skubinuosi
“namon,” kad galėjus šį tą parašyti drau- įstabu, kad butų-stoka? Ar įstabu, 

.gams amerikiečiams apie tai, ką mačiau ir
Į girdėjau. . . v.

: Leitenanto Šmito gatve vėl maršuoja jū- kui priemiesčių, . . ____ __________  __
reivių būrys. Ir jie vėl dainuoja revoliuci- i naujas gyvenimas keliasi. Nauji namai į bininkus ir gana aiškiai veda 
nes dainas. Jauni, liaunus vyrai. Veidai: būdavo j ami. Mokyklos kuriamos. Nauji priešpartijinę kova, kaip ir vi-į 
raudoni. Vėjo išpūsti ir entuziazmo apim- • kultūros centrai steigiami.
ti. Bet jūreivių ir raudonarmiečių dainos' Transportacija Leningrade taip jau rie
čia paprastas daiktas. Mažai kas į tai spe-: pei’geriausioj. padėtyj^ Nėra subvių. Nėra 
ciališką domesį kreipia. O mums naujie-1 iškeltų traukinių. Nėra šiuo tarpu ir lai- 
na. Kurioj kitoj šalyj jūs matysite jūrei- i k°. Pastatyti naujų tramvajų. Seni tram- 
vius revoliucines dainas traukiant? Tię-Aį^į (^’°įiey cars) net gerokai apsileidę, 
sa, tuoj veikiausiai teks matyti ir girdėti, i Letai vaikšto. Sujungti po du tris į vieną, 
O angliškai dainuojant revoliucines dai- r^et yisbek negali dęramai aptarnauti įmi
nąs girdėti—iš jūreivių ir kareivių lūpų—žimško miesto^ Trim milionam gyventojų 
entuziazmą dar didesnį sudarys. Į važmėti tai nėra juokas.

V. O tokis judėjimas! Dienomis ir naktimis
Leningradas gerokai apleistas. Kaip žmonės eina ir eina. Vakarais tokio 25-to 

minėta, gatvės daugelyj vietų reikalingos; Oktiabriaus Prospektu (pirmiau buvusiu 
taisymo. Beveik visos gręstos dar akme-j Nevsky Prospekt) prasimušti sunku, žmo- 
nimis, o ne asfaltu išlietos. Šalygatviai į nes, mat, visi dirba. r" r 
duobėti. Rudens metu tas viskas sudaro susirišę ir įvairūs reikalai, 
blogesnį įspūdį todėl, kad dažnai lynoja ir miršti, kad vieni komunistai, kurių čia ran- 
purvyno susidaro. Namai daugelyj vietų i dasi šimtai tūkstančių, kas vakaras turi 
taip jau reikalauja remonto. Iš oro pusės'eibes darbų: susirinkimai, konferencijos, 
jie taisomi, maliavojami, baltinami. Bet|O kur kiti organizuoti darbininkai, kurie t
iš vidaus—mažai kur tas daroma. [vakarais turi dirbti visuomeninius darbus? | visosQšhlies?° Daugių pribus į

Visi geresnieji namai, beje, buvo statyti i Ji«Ps reikiK važinėti Tas viskas apsunki- į 
gyvenimui ne darbininkams, bet išnaudo-;na tlansl!Oltaeiją. Karterio kaina 10 kp. ... 
fniu klampi Vienai šeimvnai nriąkirta l<e- i Draugai, .SU kuriais tekosi kalbėtis, tvir- tas ir Pmigai.^.air iT * rur131 ^nai- Plls£.llta Re . tirri bafi Sekamas nenkeriu metu nlanas ni?kai ir V1S1 tie, j
h-keholika didelių kambarių. . šiandien, 1 L.ind> segamas, penKeiių metų pianas toįte nakvyni„. ir kas 
kur seniau užėmė viena buržujaus šeimy-pies daug miestų ■ jlagrazmimą, su- 
na, gyvena kelios d^rbhlinkų šeimynos.' tvarkymą,. transportacijos pakėlimą augš- kit pristatyt,‘ .'i 
Vienam arba dviejuose kambariuose šutei- ’ tesniam laipsnyj. Jie sako, kad šiuo tarpu draugą Aleksandravičių, L" 
pa apydidėlės darbininkų šeimynos Kitur! niiestų transportacija jau žymiai pagerė- Green St. Nakvynes bus reika- lankiusieji bus baudžiami sulyg įsta- 
pasitaiko, kad vienam kambaryj dvi šeimy-i .jusi- 0 kuomet bus pradėtas darbas urmu; linges 4-5 ir gal 6 gruodžio, ty. 
nos susitalpina. Aišku, tai nepatogus gy-i k1L'??Ct panaudota tie visi fabrikai ir į tai yra sv^i parama . 
Animas > elektros stotys, kurie dabar tik budavoja-' lv.a^ kp. kohi/ou

Bet kieno kaltė? Kieno palikimas? i mi> energijos davimui, tai per metus .kitus į 
Buržuazijos! ! tas pats Leningradas negirdėtu smarkumui
Sovietų įstaigos negi gali dabar imtis į k . . . ' .

taisyti esamuosius butus, darant juos pa-u Tai tiesa! Žinant, kokius stebuklus Sovie-| 
togiais, kuomet šimtai-tūkstančiai valstie-lp Sąjungos darbininkai šiuo tarpu atlie-f 
eių iš kaimų plaukia į miestus ir nesuran-;ka Pra™nes ir industrijos kehme, galima ■ 
da nė jokių butų apsigyvenimui. ’______ ,
vyriausybės politika: statyti naujus, mo-L. r ,
derniškus darbininkams namus prie dirb- j siaJJc^ien matome. — „ .—
tuvių ir fabrikų. O senuose tegul gyvena, |, 0 Leningradas-}domus miestas. Jis ir < praktikų be, susmnkunų. Tik , 
kol galima. Vėliau, be abeio, bus imtasi IL . - . v.
darbo pertvarkyti ir tuos. " ’ ' Sąjungos didmiesčių.

Tai bus tuomet, kada Sovietų gyventojai; 'P , ,. . . , , . - , . .
savo fabrikuose pasidirbs reikalingus įran-1 rl0S zyd1’ traukdamos akis pasaulio darbi- 
kius ir medžiagos namų taisymui; kuomet U - - -
nereikės mokėti užrubežio kapitalistams 
už juos, kaip buvo daroma iki šiol.

Tas pats ir su gatvių taisymu ir bendru

čia apsigyvena kaip tik galima. Ar tai 
, kad 

daugelis namų remonto reikalauja?
Visas miestas šiuo tarpu orientuojasi lin- 

fabrikų distriktų. Ten

MONTELLO, MASS?
Pirmas tarptautinis bedarbių su

sirinkimas .fausi sekmadienį,, 29 lap
kričio, Workers International Hali, 
9 Stillman Avė.į Brockton, Mass. Pra
džia 4-tą vai. po pietų.-. Visi, bedar
biai būtinai ateikit išgirsti bedarbių 
Halsą,’ kurie tAmė Nusirinkime kal
bės, tat bęndrdi aptarsit savus rei
kalus. Įžanga veltui;

Bedarbių Komitetas.
(279-281)

BROCKTON, MASS.
Svarbios prakalbos įvyks šeštadie- 

. , ... . v . .v t . . nį, 28 lapkričio, Workers Internatio-si kiti priešai pries revoliucinį i naĮ Hali, 9 Stillman Ave. Kalbės M. 
darbininkų judėjimą, tai dele-! Bedacht svarbiais klausimais. Pi»a-

■ (ratai nlačiai ir aiškiai išsiupiš- jdzia 8-tą vai. vakare. Į.zanga 15c , gaidį plačiai n aiSKiai issneis Visi lietuviai darbininkai dalyvaukit.
Komitetas.

(279-280)

PATERSON, N. J. ,
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

. ... . ' Kadangi 1 SU' programa padėkavonės dienoj, 26

. Lietuvos revoliuciniam proleta- 
Čia milžiniškos > riatui finansinę pagelbą. Rė- 

> > zoliucija priimta.
10. Kova prieš oportunizmą, 

mūsų lietuvių darbininkų judė
jimo skaldytojus. Kadangi, op
ortunistai, prisidengę neva bol- 
ševistine skraiste, klaidina mū
sų klasiniai susipratusius dar-

PHILADELPHIA, PA.
Buvo nusiskundimų iš lietuvių be

darbių, kad niekas nesirūpina sutver- 
til lietuvių bedarbių grupę. Dabar 
tas jau įvykdintą. Pirmam susirin
kime viskas sutvarkyta ir nutarta 
laikyti susirinkimą ketvirtadienį, '26 
d. lapkričio, po No. 995 N. 5th St., 
8-tą vai. vakarė.1 > KViėČiame visus 
atsilankyti ir apsvarstyti > savo bė
gančius reikalus, nes mums niekas 
kitas nepagelbės, jei mės patys ne
sirūpinsime. ; •

Bedarbių Taryba.*
(278-279)

Oficialia organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau
giausia prenumeratų. 
(Matykite Liberator, kad su? 
žinojus sekančias dovanas)’’ 

SKAITYKITE ’
UŽSIPRENUMERUOKITE
Kainos: $1.00 už metus, 60c. 

už 6 menesius, 30c. už 3 me
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Speciales kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko
pijų.,
, į , THE LIBERATOR
i | • ; 50 Ę. 13th Street 

New York City

Leningradas gerokai apleistas.

Turi pinigų. O su tuo 
Reikia nepa-

*kė, kad reikia vesti su jais ne- 
; atlaidžią kovą, o stengtis įti
kinti suklaidintus darbininkus,1 
kad jie neremtų prieškomunis-1 i — . . . . J lai puauoiiuv umuimi n pw y n x~tines opozicijos. Tuo klausimu Į rno lietuvių kuopa rengia vakarienę 
priimta rezoliucija. Kadangi : SU' programa padėkavonės dienoj, 26 
laikas buvo ian vėlus ir knmhn i lapkričio, svetainėj 3 Governor St. laiKas ouvo jau volus n Kampa- I Pradžia 7_tą Val. vakare. Kadangi 
rį draugai rusai norėjo užimt, šiuo bedarbės laiku daugelis darbi- 
tai tuo klausimu greit ir baigė-! n!Pkl* nedirba ir neišgali užsimokėti

• i n .. i • ? ‘pilno įžangos tikieto 75c, bet vaka-
'rienej nori dalyvauti, tai r.D.A. lie-

‘. ' . . " ' ' . kad
i nuo bedarbių bus imama tik pusė 
I kainos. Dirbantieji turės užsimokė-

,. Bus skani vakarienė, 
šauni programa ir šokiai prie geros 
Senkevičiaus ir Pociaus orkestros. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
GRĖAT~NEČK~ N. Y.

Choro Pirmyi^, pamokos bus tre
čiadienį, 25 lapkričio, Straukos sve
tainėj. Visi chųristai- dalyvaukit, tu
rėsim aptarti svarbių reikalų, taipgi 
ir apie būsiantį koncertą1 ir balių, 
kuris įvyks 28 lapkričio, Community 
Church House. ■ ,

Pirm. F. KlastOv.

rį draugai rusai norėjo užimt, I šiuo bedarbės laiku daugelis darbi- 
tai tuo klausimu greit ir baigė- n!Pkl* nedirba ir neišgali užsimokėti 
.si konferencija, padarius dari).jen§j norj dalyvauti, tai 
trumpą pareiškimą d. Šoloms- Į tuviij. kuopa praneša visiems, 
kili.

Pirm. A. J. Pranaitis į ti pilną kainą.
Sekr. A. Smitas.

ATSIŠAUKIMAS

Philadelphia^ Pa.— Gruodžio 
7 d. alkani marguojanti bedar
biai suplauks į Washingtoną iš

Philadelphiją-, kuriem pakelėje 
reikalinga bus nakvynes, mais- 

Lietuviai, darbi
ninkai ir visi simpatijai, tie,

BENLD, ILL.
A.P.L.Ą. 41-mos t kuopos, ipetįnis 

susirinkimas bus penkiadienį, Ą

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choras rengia gražų koncer

tą trečiadienį, 25 lapkričio, Eagles 
svetainėj, 37 N. Washington St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus gerą pro
grama, kurią išpildys Aido Choras, 
Lyros Choras iš Shenandoah, bus 
sekstetų, kvartetų, duetų ir solų. Po 
koncertui bus smagūs šokiai prie ge
ros muzikos. Kviečiame visus atsi
lankyti ir paremti Aido Chorą. Įžan
ga vyrams 50c, moterims 35c.

Aido Choras.
(278-279)

OHIO VALSTIJOS DELEGATAMS
Visi Ohio valstijos lietuvių darbi

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 vąl. rytę. Konferencija įvyks Liet. 
Darb; svetainėje, 920 E. 79th St., 
Cleveland, Ohio. Todėl visi dele
gatai pasįstengkite pribūti 9 vai. 
ryte. '

Komisija.
, (277-279)

NAUDOKITĖS PROGA!
Reikalinga dar 100 energin

gų agentų r e Į) r e z e ntacijai 
Blue Rose Laboratorijos, par
davinėti Rojaus recepto tab- 
letus. ,

Kam vargintis, dirbant tik 
dalį laiko, kuomet bedarbės 
laiku galite pasidaryti kiek pi
nigų. šimtai mūsų veiklių / 
agentų pasidaro nuo $25 iki 
$50 i savaitę. *

Neleiskite veltui laiko, iš- 
pildykite kuponą ir tuojau 
siųskite mums:
BLUE ROSE LABORATORIES' 

69 Bond Street 
Elizabeth, N. J.

Vardas ....................................
I Antrašas .............................a .

PAIN-EXPELLER 
Palaiko Daugely Darbe

> Jūsų darbas yra užtikrintas 
įtik iki tol, iki jus pajėgiate.dar
bą tinkamai atlikti. Nustojlmas 

jėgų ir sveikatos — mažiausias1 , # _____ _
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir šim- 
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietų.

PAIN-EXPELLER*<M-lj
Įreg. J. V. Pat. Biure. \ -*‘’*JTO*** 

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulu ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo . 
tuojaus! ■

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirs 60 metų. Trinkit juomi!
Kaina 35c, ir 70c............................................ Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklj. ,

paaukotų klok maisto, 'malonė-:> 
• ir ■ prąnešt pas tėmykit,. įr. dalyvaukit, nes bus rep-

AlpLcnndvivič.in M R kama naaJa MojioS valdyba ir svars-AieKSanaiaviCĮU, olo įoma svarbūs reikalai. Neatsi-

L.D.S. 63-čids kuopos metinis 
susirinkimas bus sekmadienį, 13 

.gruodžio (December), paprąstpj vie- 
. toj ir paprastu laiku. Vięf nariai 

ateikit, bus renkama kuopos valdy
ba. Yra ir kitokių svarbių reikalų 
aptarti.' ’ ' ' į

Sekr. W. Mickelįtes. ’ 
t ;'(279-280) 

i YGUNGSTOWNOHIO • 
■ L.D.S. 9-tos kuopos metinis susi- 
' h-— ’ ' 1. : .. Ui
. (December), po No. 628 Franklin 

1-mą vai. po pietų. Bus ren- 
t kuopos valdyba. Delegatas 

_ ; jau bus sugrįžęs iš Pittsburgh© kon- 
. , . v. ferencijos ir išduos raportą.' VisiSiam jaunimui, jog nepamiršta narjaj dalyvaukit susirinkime.

Sekr. F. Madison.
(279-280)

CLEVELAND,OHIO
__  ! L.D.S. 44, 55 ir 113 kuopos ren- 

Pirmoji naujenybė chore tai DaS
Choro senajam mokyto- svetainėj, 920 E. 79th St. Pradžia 

6-tą vai. vakare. Bus graži progra
ma, o vėliau smagus* šokiai prie ge
ros muzikos, šiame parengime ne
priklausantiems Įirie L.D.S. bus ge
ra proga įstoti uz jiūsę įstojimo. Tat 
pasinaudokit proga. • Įžanga 25c. 
Kviečiame atsilankyti ir pasilinks
minti. Rienkejai.

(€79-280)

BRIDGEPORT CONN.
Garsus. Sovietų Rusijos judis 

“Cain and AYtėni,” pagamintas M. 
Gorkio, bus rodoriias ščkhiadiehį, 29 
lapkričio, Capitol Theatre, ;E. Main 
St. I3/us rouorną dviem ‘pernia’irtoni: 

užsiganėdinę vaU'i> -4 VW 'i^.-^fetą.Wga 
' ' ' . suaugusiems 25c, vąiKanSš 15č.’ Pel-

. A > ’nąs ciU^pAį f Lietuviai ^f&’piinkąi
žięrnbs .se^opO' komisija \ - ; vliO s b.I. -

Įiešl/ rengiamasi prie p U ' i'
jmargumynų 
įvyks tuojau r__ ___
Veikalas jau surastas, prade- j 
ta mokintis;
kvartetai taipgi jau rengiasi 
prie margumynų vakaro.

WATERBURY. CONN
r

Iš Vilijos Choro Susirinkimo
17 d. lapkričio įvyko Vilijos Rinkimas bus sekmadienį, 6} gruodžio

tesuran- ■ r—— i T- L 7 T f “ .Choro susirinkimas. Narių at- Ave
Sovietu' dr3slaJ sakyti kad Leningradas uz poros si]anks nemažas skaičius. Tad tani 

j metų bus visiškai skirtingas nuo to, kurį reikia duoti kreditas .čia augu

bus įdomus. Vienas iš įdomiausiu Sovietų su senesniais choristais .
 _ Neva, tieV kanalai Jau bloga, nes jie pradėjo net 

j Tos istorines—meno ir mokslo įstaigos, ku- Pe*daug. tingėti. I .... . ._______ . . 4 . Pirmmi nninp
( • i c i i • i * vv* i t tas.
jnmkų, uz kelių metų dar augsciau pakils. ijui v. Krasuickui susirgus ir 
Tie fabrikai, kurie šiandien tik statomi, numatant, jog greit nepa- 

i sveiks, choras nutarė jieškoti 
naujo mokytojo. Po neilgo 
j ieškojom o surasta. Tai K.

— -StrižaUskutis apsiėmė mokyto- 
įjaut chorui. Nors mūsų nau
jam mokytojui šis darbas nė
ra priprastas, nors muziką su
pranta gerai, bet visgi dar jau
nas,—^-tači aus j arm vesti, mo
kinti chora^ sekasi gerai ir 
; visi į į. choristai - 
: nauju mokytoju. '

tuoj pradės duoti savo vaisius.
(Bus daugiau)

Iš Philadelphijos ir Apielinkės Lietįiyh Darbinio 
ky Organizadjy Bendros Konf erekcijos

I

vius ir abelnai bedarbius į Be- 
i darbių Tarybą. Delegatai pa- 
| darė Įvairius pareiškimus bei 
i pranešimus, kas liečia bedarbių 
j padėtį. Visų delegatų bendra

Tuo j į nuomonė supuolė, kad' reikia 
auku bedarbius, ypač lietuvius, orga- 

*’!i nizuoti; šį klausimą,reikia' kel- 
j ti visokių pakraipų organizaci

jose ir.eiti per '.stupas ir regis
truoti bedarbius’ į Bedarbių 
Tarybą. ’ Visi delegatai ener
gingai kalbėjo, ragindami mūsų

iBehidro fronto konferencija labiausiai finansiniai, 
įvyko lapkričio 15 d., po num. nnt vietos buvo parinkta 

Philadelphia, kurių surinkta $14.16.
4. Kol mandatų ir rezoliirci 

J 1. Konferenciją atidarė Kom.'jų komisijos susitvarkė, pirmi 
Partijos Lietuvių Frakcijos • ninkas pakvietė d. D. M. Šo 
Biuro narys d. Pranaitis antrą: lomską, 
valandą po pietų, paaiškinda- j Lietuvių Centro Biuro atstovą 
nrias konferencijos tikslą, ir pa- duoti raportą revoliucinių dar- 
skyrė į mandatų komisiją drau-1 
gus Aleksandravičių, Sinkevi-' klausimais. Drg. šolornskas 
členę ir Mulakiutę. ■ kalbėjo apie šio momento dar-

2. Prezidiumas išrinktas: Al bininkų einamas kovas, badą,
J. Pranaitis, pirm.; sekr. A. J. skurdą, besirengiantį imperia- 
Smitas; rezoliucijų komisija: puolimą ant Sovietų Są-
Sinkevičius, Galeckienė. Rama_1 jungos ir skaldymą mūsų lietu- kovą už ateivių teises, 
nauskienė, Dagis, Puodis. I visko judėjimo is opoi tunistų I nnrndvto. kad mm nnrp

3. Pribuvo delegacija nuo Be- į Pus^s- 
darbių Tarybos, kuriai buvo su-' : 14 
teikia balsas. Du delegatai vo,

5 N. 5-tos gtv

Komunistų Partijos
7 veikiančius draugus imtis šio 

i.. . , *. ,j.. . ." svarbaus darbo, kad padėjus
jbininkų judėjimo ,s vai blausiais bedarbiams iškovot pašalpą ir

kad padėjus

apdraudą. Priimtą rėzoliucija.
7. Gynimas ateivių darbinin

kų teisių ir kova prieš diskri
minaciją. Kalba visa eilė dele
gatų, kaip pa,sėkmingiau vesti

Buvo 
nurodyta, kad nuo pereitų me
tų buvusios Washington© kon- 

5.Mandatų komisija raportą- ferencijos, kuri bent laikinai 
kad delegatų dalyvauja 48 i nugalėjo Fishės komiteto tei- 

frumpai Ti u piešė bedarbių eina- nuo 12 organizacijų iš Phila-; kiamus teroro planus-suregist- 
ifras kovas ir labiausia besiren-1 delphijos, Chesterio, Camdeno . ravimą, pirštų antspaudas 
kiantį maršavimą į Washingto- • ir Eastono. h-.-i.__ v,—_•------ --------- .
na ant 7 d. gruodžio. Jie atsi- g. Bedarbės klausimas buvo 
laukė, kad einamoji konferen- plačiai diskusuojamas, kaip pa- 
<Jija padėtų susimobilizuot juo ęekmingiau organizuoti liętu-

s ir 
j kitas žiaurias priemones, išsky
rus deportavimą, permažai Na
tionally Ateivių Gynimo Komi
tetas dirbo, kad sėkmingiau

'Riėii&įihi.
• : J 279-280) 

vakar°, !™rls ' atYDAI VISU U.O.S.A. 5-to 
pnes kalėdas., • KUOPŲ ;

j DrąugSs, artinasi laikas L.D.S.A. 
5-to Rajono metinės konferencijas, 

! kuri turi įvykti gruodžio nūneįį, 
Į Philadelphia, ra. Dar diena nėra tik- 
; rai paskirta, tas bus pranešta vėliąu 

' Dabar rejkia pasidžiaugti J spaudoje. Laikas yra rinkti del'e- 
kad mūsų jaunuoliai jau pra- ’ ■virsftįinfh'Į konferenciją, pa- J J v T .. .1-1 J- 'daryti gerų tarimų irtusų organiza-deda savo užduotis atlikti; pa-'cijps natidai ir pasirūpinti, kad ra- 

(vyzdžiui, L, Liktoraičiūtė bu- jono dubklės būtų sumokėtos. Dele- 
ivo nrmipmn<ii dplptr-ifp i dfirhi- ' 8^-oių linkite pilną skaitlių, kad pa- ]vo apsiėmusi aeiegate I claim- darius kohferenciją kuoskait-
ininku bendrą konferenciją, lo lingiaūėia, kad pastačius mūsų veiki- 
d. lapkr., ir susirinkime išda
vė pilnutėlį raportą- iš buvu
sios konferencijos. Tai reiš- 
ikia, choro jaunuoliai ne 
'įdomaujasi daile, bet ir abel-, 
nais darbininkiškais reikalais.!

Naujuose sumanymuose nu- ■ 
tarta surengti linksmą vaka
rienę kalėdų vakare. Komisi
ja išrinkta darbšti, tad vaka
rienė užtikrinta smagi..

solifetai, duetai,

kad mūsų jaunuoliai jau pra-,-; .. ■ . . • j- .-.j j U t .. ., .. 1 daryti gerų tarimų ihusų orgRmza-CiPHti «nvn HTriimtiC! j»t!i Irti • nn- s i_j__
vyzdžiui, L, Liktoraičiūtė bu-’jono dūhklęs būtų sumokėtos. Delė-

mą ant geresnės papėdės, kad įtrau
kus mūsų kuopas i platesnį dalyva
vimą klasių kovoje. Nuo ateinan
čios konferencijos mes turime tamp- 

tik riau susirišti su tarptautiniu veiki
mu, su Komniptų Partija. Dar yra

■ laiko surengti ką nors Rajono nau-
1 c|ai, tad, drauges, pasistengkite tą 
atlikti, nes būtinai reikia sustiprinti 
rajono finansinė padėtis.

Draugiškai,
L.D.S.A. 5-£o Rajono Sekr.

B. E. SENKEVIČIENE,
1545 Lehigh St., 

t Easton, Pa.

Moderniškiausi Įtaisymai
38—40 STAGG STREET, BROOKLYN, N. Y*
A. M. Balchunas, Savininkas TeL, Stagg 2-5938

i

■ i.
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LIETUVIS GRABORIUS

26

Sekt. K. Depsas.
. • ’ < • .1

121S.
Apvogė J. Ginkų , 228y.

Barkauskas,B. 255

Dar Penimai S faiiytojy Gauta

VAJUJ ?

15

15 JUOZAS KAVALIAUSKAS76
Laisniuotas Oratorius

414

Pirm.

Pirm.

270
208
189

patar- 

ir už 
kainą,

į ..Sovietų Sąjungą.
Reikia atsiminti ir tai, jog

Avc.

I St. 
ncdel- 
1 >ietų.

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai i Bell — Oregon S116 
Keystone — Main 1417

4689 Brandon

7715 Dayton

Ave., 
Bale-

EI-, 
St.,'

gavo į' jo miegamąjį kambayį' Pa.
ir iš kišeniaus iškraustė $200. Cal

Mich.; Norintieji ge
riausioBRONX’O LIETUVIAI DARBININKAI SU KOMU- 

( NISTŲ PARTIJA, PRIEŠ PRIEŠKOMUNISTINĘ
OPOZICIJĄ; A.L.D.L.D. 23-čia KUOPA IŠRINKO • 

NAUJĄ VALDYBĄ

24
18

1

i
i

1242 Solvay .

9524 Russell 
kas ketvirtą 
, 2 vai. po

Vernor Highway.

Ave. 1

Avc. ■
Avc. I

Avc.

Avc.

Naktį iš pirmadienio į ant
radienį, 24 d.' lapkričio ,Apvo-

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

Pirm. Poškus, 211_ First’ St.
Pirm. -pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI. .
Nut. Sekr.

Pine St. ,
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Sawtclle
J.

navimo 
Žemą 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pinkevičius,
Paulauskas,

kišeniųje ypa pinigų.
Reporteris.

PITTSBURGHO IR AP.IELINKES 
PRIEŠFAŠI STl'NIS K-TA S. 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. -sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. . Gatnveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sėkr. J. Urbonas, 1925 Harcum. 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER 

ICbftlcAMuojn Ir laidoj* nnadrnaiui 
viaoklų kapinių. Norintieji gerinto 
tarnavimo Ir n? lamą kainą nuHflt 
valandoje kankfUi pa* wane. Pm ■ 
galite gauti lotai ant. vieoklų kapinių 
reriaueiote viotoie Ir ut šerną k*in«

15
15 I
13

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT,
VALDYBA

J. Lir.bertaH,

pagclbininkas, M.

Aplinkybės gavimui naujų 
,'skaitytojų prielankios. Karas 
Mandžurijoje. Tautų Lyga or-

MICH.
1931 m..
4177 Ashland
Biržcnas, 
6388 Sparta

i Nutarimų rašt. P. Gyvis, 
7148 Mac Kcnzic

Turto rašt. J. Ovcraitis,

Iždininkas A. Vogčia,

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantarienė,

O. Zigmuntienč,

Susirinkimai atsibus 
dienj kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje, 25 ir

A.L.D.L.p. !62' kp’. Toroiitp ,16 Corin!
- ' • ■' i • v .................... < i ■ i

Trečiai, Lapkričio 25, 1931

gas.

tais..

u. laip- 
prižadėjo •

■dviejų kėdžių, dviveidžiauja ir

vus iki šiol ir tos pačios narės 
būtų jon priklausę, kurios pri
klausė pirmiaus, tai nei vienas 
centas nebūtų nuėjęs prieško-

jei tokios kuopos ne- 
tais jos pinigais bu- 
reikalas rūpintis. Čia 
senosios valdybos, o

■ &

VIETINES ŽINIOS I Mitingą Ketvirtadienį

H Puslapis Penktas

Ketvirtadienį, lapkričio 
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 
prisirašė ‘laike šid- -vajaus,- ir

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
prieš komunistinį darbininkų 
judėjimą.

Draugai pradėjo pipirinti 
valdybą, kam jie izoliuoja — 
atskiria sau nepatinkamus na
rius, ir kokią jie teisę turi ati
duoti iš kuopos iždo pinigus 
tokiems žmonėms, kam jie ne
priklauso? Vyrai mėgino su
kinėtis visokiais būdais nuo 
kaltės, bet sunku kaltę paslėp
ti. Pagaliaus, pamatę, kad 
kaltės paslėpti nebegali, sušu
ko, kad tie pinigai jų buvę, to
dėl, kam jie norėję, tam ir da
vę; atidavę “Naujajai Klam- Lietuvių Darbininkių Su- 
PyneL sivienijimo * sekretorei tikėti,

Diskusijoms pasibaigus, bu-ljog tos organizacijos 31-ma 
vo leista balsuoti, ar rinkt ar:kuopa nebegyvuoja, tai kam 
nerinkt naują valdybą. Nors ir tikėti ? Ar tiems, kurie tos 

bet Komunistų 'organizacijos pinigus ima?
L.D.S.A. centro sekretorė 

štai ką mums rašo: “Išvažia
vus iš Bronx’o d. Sinkevičiūtei, 
kuopa savaime likvidavosi. 
Draugėm buvo rašyta po kele
tą atvejų, bet be atbalsio. 
Paskutines kuopos duokles ga- 

jvome spalio menesį, 1930 me
tais.. Paskutinių trijų narių, tus 
Baleišienės, Klastauskienės ir &tovi kontestantai. 
Kvedariūtės,

vienu balsu, 
Partijos šalininkai gauna di
džiumą. Reiškia, nutarta 
valdybą rinkti naują. Matu4e- 
vičius griežtai reikalauja per- 
balsuoti, manydamas, kad 
Partijos šalininkai pabijos. 
Kada visi sutiko perbalsuoti, 
tai senoji valdyba—už savo 
krepšių ir pro duris laukan. 
Taipgi keli kiti suklaidinti 
draugai juos pasekė; bet ma
nau, kad jie savo klaidą su-!

jog tos L.D.S.A. kuopos ne 
bėra ? O 
bėra, tai 
vo mūsų 
tik buvo ...
ne keno kito priemonė, kaip pasiimti sau priklausomas kny- • • • j • • v a y 'r~\ Ttuos pinigus paimti iš A.L.D.L. 
D. 23-čios kuopos iždo ir ati
duoti Prūseikai, Butkui ir 
komp., idant jie galėtų dar
bininkų priešams tarnauti. Jei
gu jiems būt leista ir toliaus 
pasilikti kuopos- komitete, tai 
jie būtų dar daugiau mums 
štukų-komedijų iškirtę.

Jau jeigu tūli draugai ne-'

gė J. Ginkų.- Naktį vagys įsi- ville, Pa.; A. Lipčius, Chester, 
; M. Pūkis, Los Angeles, 
.; J Vasiliauskas, Detroit, 

W. Trainis, Royalton, 
Ill.; S. Reikauskas, Shenan
doah, Pa.; A. Baronas, Hud
son, Mass.; K. Bender, Brook
lyn, N. Y.; J. E. Mažeika, 
Hartford, Conn.; B. Rama
nauskienė, Philadelphia, Pa.; 
M. Galeckienė, Philadelphia, 

; S. Petchulis, Marlin, Pa.;
Andreliunas, Somerville, 

J. Gizevich, Johnston 
.; L. Yanushites, Scran 
; Maggie Valentą, Cle- 
Ohio;

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOth 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th Si. & oth 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St. 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St., 
Moline, III

Dalykas buvo taip, uždaręs 
ip. Ginkus savo krautuvėlę, su
aidėjo į kišenių apie $200 ir 
nuėjo į savo miėgruimį, kuris 
yra viršuj krautuvės. I »

Ant rytojaus p. Ginkienė 
[nesuradus ten. pinigų, kur pa
prastą! jie padėdavo, pasige- Pa 
do ir nuęjus į Ginkaus kam- ,P.

pini- [ Mass.;
Ginkus kišeniųje sura-i City,, 111 

ton, Pa.
veland, Ohio; C. Kasparas,
Wilkes Barre, Pa.; N. Astraus-

jkienė, Detroit, Mich.; J. Mit
uos juk jau Įc]rell, Los Augeles, Cal.; J. 

kad vagys ] Dambauckas, Port .Carbon,
pradėtų užuosti, kur ir keno i Pa.; p.aubaras, Athol, Mass.

i M. Plaecnis, Montreal, Cana-
Ida ; A.1 Buividas,. Dorchester, __ _____
! Mas's!; A. Galinauskas, Scran-i Ave., Linden, N. L

barį, užklausė: kur yra < 
gai ?
do jau tiktai $1.00, kažin kaip 
pasilikusį.

Atrodytų, kad vagyšte atlik-
■ L v . I . .ta gerai žinomo,

reikėtų stebėtis,

■iton, Pa. < J. BietoSki, Herrin,! Ri.nk6ias n- Grigutis, 80
1I1L; J. Gebart, Milwaukee,]
Wis.; A. Jakštys, Detroit, Mi-; 1’44 So. Park St., II 
chigan; J. Graibus, Cleveland,-IJ’ 3v° F

. Ohio.
i KĄ DARO TŪKSTANČIAI

J “L.” SKAITYTOJŲ ŠIAME
' Vajus baigsis su 1 diena gruodžio. Visi kontestantai j 
dar toli nuo 1,000 balsų. Vienam iš kontestantų ek'skur- ■ 
sija bus, jei ir nesudarys 1,000 balsų. Kuris iš apskričių: 
daugiausia turės balsų, vienas draugas ar draugė, gavę i ** * i »• j j • j -n ♦ j o vi ••

‘LAISVES’ VAJAUS' EIGA
’ i ■/•’»

j Daytbn Št.
I Iždo 'Globėjas P. Kalnietienė, 

" - - - - Iždo Globėjas
_'irst St.

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

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

daugiausia skaitytojų tame apskrityje, gaus ekskursiją ganiz,Uo.ja imperialistinių šalių
frontą Mandžurijoj karui prieš 

dar dasides apskričiams darbininkų tėvynę Sovietų Są- 
kreditas už gautus naujus narius į A.L.D.L.D. ir už gau- jungą. Apie tai teisingiausias 

“Vilniai” skaitytojus, tat tikrai dar nežinome, kaip]žinias Amerikos lietuviai dar- 
’ Galimas daiktas, kad kai kurie išlbininkai gali gauti tik per 

J1C o«yv ou-, _ , . duokles išsibai- apskričių yra labai arti tūkstančio balsų. . “Laisvę.’’ Draugai “Laisvės”
pras ir bus toliau su A.L.D.L '^® su pabaiga pereitų metų, į gautas “Laisvei” prenumeratas šiandien balsai i skaitytojai šaukiame jus visus 

i------  ------------- ---- - i ■ - į darbą! Eikite pas darbinin
kus į stuba.s ir kalbinkite juos 
užsiprenumeruoti “Laisvę.”

D. 23-čia kuopa ir dirbs darbi
ninkų labui po Komunistų 
Partijos ir Trečiojo Interna-, 
cionalo vadovybe.

Pasilikę draugai išrinko nau
ją valdybą: organizatorium. 
M. Varaškevičius; iždininku 
K. Klastauskas; f in. raštininku 
P. Olek; protokolų sekr. A. 
Gilman. Priėmė rezoliuciją, 
griežtai pasmerkiant Prūsei- 
kos-Butkaūs-Strazdo prieško- 
munistinės opozicijos darbus, 
demoralizavimą darbininkų ir 
tarnavimą buržuazijai. Taip
gi visi draugai i 
griežtai laikytis Kom. Parti
jos linijos visose /j 
kovose prieš kąpitaUst^“7ir 
stiprinti savo kuopą, traukiant 
jon visus sąmoningus darbi
ninkus, idant ji būtų stipri 
darbininkų kovoje su buržua
zija.

Dabar reikia pakalbėti į

.... c , . . ... ., i Už gautas “Laisvei" [tad kuopa faktinai likvidavosi I . 
birželio menesį šių metų. ... j ° * ’
Girdėjome, kad A.L.D.L.D. [A.L.D.L.D. 7 Apk., Boston 
23-čios kp. ižde randasi apie! S. Petkienė, Great Neck 
$15 L.D.S.A. 31-mos kp. pi-Į Philadelphia, Pa.
pigų nuo bendro kuopų paren-Į A.L.D.L.D. 9 Apskr.,Shen. 135 
gimo, tad prašytume sulyg iš-iV. GlaubiČius, Wilkes-Bar. 88 
galia greičiau juos grąžinti L. I J. Gabužis, Biųghamton 
D.S.A. centrui, nes kuopa yra E. Dovidonienč, Worcester 73 
likviduota... Sykiu prašome Į A.L.D.L.D. 5 kp. Newark 
priminti buvusioms L.D.S.A. ! F. Grybas, Hudson 
31-mos kuopos narėms, kad jos P. Bokas,. Waterbury 
nevilkinant grąžintų centrui S. Pietaris, Wilkes-Barre 
archyvą ir ižcįą,-kuriame lik- A.L.D.L.D. 57 kp. Clevel. 
vidavimosi laikui būvo apie i A.L.D.L.D. 145 kp. Los 
" “ ” , • • Į Angeles ‘ ' ■

a,. .v, . '. • -j I 'Penkauskas-čuiada, Law-Cia aiškiausia parodoma į
. datbininįų draugams “teisybės jiėškotp- j T ’

J. Karsonas, Lowell
J. Navalinskienė, Forest 

City, Pa.
P. Poškus, Elizabeth -
V. Stančikas, Easton
O. Vilkaitė, Hartford

i K. Dahuševičius,Waterbur.

, fence, Maps., ' '
J. -Vasiliauskas^ Detroit

66 I J-X. I/CIUUOVVIVJUO; V»
34 ] S. Peleckaš, Brooklyn
30 |k.' Benenas, Brooklyn
30 ; J. Mažeika, Cleveland
27 I Ji Machūl1, MohtrČkl; i

J. Simutis, Nashua ! : '
27. A. Venckevičius,1 Stoughton 10 i susilpnėjimą. Jūs galite gauti Nuga-

lieskotp- 
jams,” jog senpji Valdyba 
naudojo L.D.S.A. 31-mos kh. 
vardą savo nešvarių rankų 
nusi plovimui ir eilinių narių 
akių apdūmimui.

Mes galime visus abejojan
čius draugus užtikrinti, jei L. 

tuos draugus, kurie vis jieško i D.S.A. 31-ma kp. būtų gyvą- 
“teisybės” ir vis “neranda,”—’— ' ¥- 1 ' J v’ 
vis arba svyruoja arba pagelb
sti komunistinio judėjimo prie
šams.

Tūli draugai sako, kad rei- monistinei opozicijai. Tos bu- 
kėję palaukti gruodžio mene- vusios narės mums yra pažįs- 
sio, tada būtų senos valdybos tamos, ir jos stoja su Komunis- 
terminas išsibaigęs, tada ir jie 
būt ėję už senosios valdybos 
prašalinimą. Tą patį užgie
dojo ir pati valdyba, kad ta
da ji būtų pasitraukus, jei “di-

• džiuma narių būtų to norėję.” 
Bet ar jūs, draugai, nematote 
aiškiausiai, jog senoji valdyba 
darė tą, kas jai patiko? Juk 
jinai nešaukė susirinkiman sau 
nepatinkamų narių praeitą 
kartą. Tai kas gali užtikrinti, 
kad ta valdyba būtų šaukus vo pasekėjų,- jei ne kuopos 
visus narius tada, kada jie bū
tų panorėję rinkti naują val
dybą? Kas jiems begali pasi
tikėti, kada jie jau sykį iškirto 
prieš didžiumą narių nešvarų 
Šposą? Kas juos ateity būtų 
galėję nuo tokio kito nasiel- .riasi, kad draugams akis ap-

. gi m o sulaikyt, jei nebūtu 
jiems užbėgta už akių dabar?

Tie žmonės, kuriė remia 
nrieškomvnistinę opoziciją, žo
džiais veidmainiaudami visada 
pasisako už Komunistų Parti
ją, “tik prieš ‘Laisvę* ir ‘Lim
binius, 
kį darbininkišką darbelį pada- Ir galime būt tikri, kad jeigu 
ro; bet tas viskas darbininkų jis gavo “L.” du skaitytojus,

i “Naujajai Klampynei” 
Taip, 

į tai žmogus, visais garais dirb
damas prieškomunistinei opo-

tų Partija, apart vienos kitos, 
kuri nori save pasivadinti 31- 
mos kuopos turto “globėja.”

Beje, prie pabaigos turiu 
priminti, kad senoji valdyba 
primeta Kom. Partijos šalinin
kams A.L.D.L.D. 23-čios kuo
pos skaldymą, ir tūli suklai
dinti draugai jiems nori pati
kėti. Bet kuo mes galime pa
vadinti tą komiteto šaukiamą 
slaptą susirinkimą vien tik sa-

skaldymu ? Reiškia, jie yra tie ■ 
kaltininkai, kurie jau pradėjo • 
kuopą skaldyti pora mėnesių j 
atgal, ir būtų suskaldę, jei ne- j 
būtų užbėgta jiems už akių, i 

Taipgi A. Matulevičius gi-

dūmti, kad jis ir dabar dirbąs 
“Laisvei.” Ot, sako,, aš “Lai
svei” gavau du skaitytojus, o 
kiek Gilmanas gavo? Tas gal 
būt ir tiesa, Bet jis tuos , du 
skaitytojus “Laisvei1’ gavo ne 
kad norėjo, bet kad jam davė 

Jie kai kada ir ko- iš senesnio jam pasitikėjimo.

akių dūmimui. Tačiaus, jeigu tai 
jie tik kur dolerį pagavo, tai stengėsi gauti dešimts, 
tuoj prieškomunistinei opozici 
jai; kur tik darbininką pasiga 
vo, tai tuoj prikalba remti tą zicijai, vis dar nori sėdėti ant 
pačią “opoziciją” ar atsisaky- ’dviejų kėdžių, dviveidžiauja ir 
ti nuo komunistinio judėjimo, ‘mano, kad, jo niekas nepama-; 
kuriam jis tarnavo ir jį rėmė Įtys tatai darant. x i
per daugelį mėtų. Į Visi sąžiniški draugai, A. L. [

Dar nekurie sklokininkų su-įD.L.D. 23-čios kp. nariai, ku- 
vedžioti draugai išdidžiai pa
reiškia, matydami viską aiš
kiausiai, kad mums nereikią 
“lįsti” į svetimus reikalus: 
nereikią rūpintis apie L.D.S.A. 
31-mą kuopą; ji galinti daryti 
su savo pinigais, ką nori.' Bet kalus!
ftr nebuvo faktinai prirodyta,

rie stojate su Komunistų Par-; 
tija ir už jos vadovybę dar
bininkų kovose su kapitalu, lai-‘j 
kykimės vienybėj ir stiprinki- , 
me savo kuopą, idant ji būt ■ 
drūta kovoj už darbininkų rei-

A. Gilman.

Naujas Gyvumas Del 
Silpnų Nervų

Jeigu jūsų nervai ir raumenys yra 
silpni ar jūsų gyvastingieji organai

•< c, i stokuoja spėkų ar jėgų, imkite Nuga- 
J j Tone ir būkite stiprus, sveiki ir gy- 
12 I vus. Nuga-Tone padarė stebuklus 
12 ! <kl milionųn žmonių visose pasaulio 
.. ~ ! dalyse. Jis pašalina iš kūno ligų 
•L“1 perus, kurie gimdo ligas ir organų

K. Baniulienė, B’ėnld ' > ■ 9 i Tone aptiekoje. Jeigu aptiekininkas
. . v. . neturi jo, paprašykite jį užsakyti delPrisiuntė skaitytojų šie drau- jūs pųvonanmininko.. r : Į < ,

p;ai? J. - ' žemąitlš, ‘Hartford 
; K. IRušinskienė, Miners

Draugiją Adresai, Kurios ’ 
Turi “Laisvę” už Organą

LIETUVOS .SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, HARTFORD- CONN. 

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

Ave.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

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

481 Hudson St.
Draugystės susirinkimai a'csibū- 

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

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam:
Pirm. W. Gelusovičia, 51 Glendale St.
Pirm, naoglb. A. Sauka, 

256 Amen St.
Nutarimų rafit. J. Stripinia, 

49 Sawtclle Ave.
Turto rašt. K. Venslauskia, 

12 Andover St. -
Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 

153 A mes St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globojai: P. Krušan, 141 -----

B. Zdanavičių, J) Glendale St., 
viėia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Huntington St. 
Visi Montell, Mass.

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi-i 
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
143?(|gOUTH '2ND STREET-

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus,"“ $25.00. Spe- 
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

S*

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
draugystes NAUJOS VALDY- 

i BOS. 17/31 M. ADRESAI, 
'• LOWELL. MASS.

i ; i • ; . . : . ! . )
! Pirm. A. Palubinskas ;

Belle Gfove, li<yx IQfe; Dracut, Mass. 
Vice-prrmininkas M. Dulkienė

180 Concord St., Lowell, Mass. 
Trot. rašt'. 'V. Mik'alopas,

•ii ’• 973 Central St;
Fin. rašt. A. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, S. Paulenka

12 Chase St.
Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo ■ susirinkimus draugystę laiko j 
kiekvieno mėnesio antra nedeldienj, | 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, ; 
19 Union St. Lowell, Mass.

įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos {valias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę’, tinkamų ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTV1NAS

Lu tv in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabeth©, pet 
Ir kitų .miesto (lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
nąmų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
B2K E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
rinką Rhh link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO, 

ę Praktika ant vieton.
ISnrdymu*. *npr*«t elnktriką ir waRnatiiw*, ir raži*rlw^.
Ir planą automobilio; tnokinaui (Donorui* ir vnkurait lietuvių ir atimtų ic«<boM. 
UokvtnjaU y.« • žynifl* «k»jwrtai—L. TICHN1AVICIUS, B. J. VAITRUNAS ir kiti. 
Leidimą (Uconae) Ir Diplomą arvr.rantuojame už mažą nžmokc-»tj. Uc» padedant 
kiekvienam prie pirkimo karo. Uiairažymaa j mokyklą kiekvieną dieną nuo V Vyt* 
Ud 9-tai Valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. no pietų.

cosmopolitan auto school
B2K E. 14th STREET Near l*t Avenue NEW YORK CITY 

• , > Telephone, Algonquin 4-4049
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PRAMOGOS

bei

IŠRANDAVOJIMAI

(•AJiEŠkOJiMAI

. ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

M H. MENDLOWITZLINKSMA UŽEIGA
2220 Avenue J, Brooklyn, N.< >

medžiaginiuose 
savo kailio sau-

rium ir nutarė viešai per “Lai- 
šaukti 'kuopos susirinki-

Iš A.LD.L.D. 1 Kp. Diskusijų kontraktori
> J c ’nimn uriirn vAm'zrirzin

Apie Karo Pavojų ir Kovą
su Oportunistais

Petras Naujokąs 
Savininkas

libaljiamuoja. ir laidoja nUmlrusfui 
ant visokių kapinių; paraamdo au
tomobilinę ir karieta* ęveselijonis, 
krikitynoms ir pasivažinfijimama.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI

Telefonas: Stagg 2-9105

dr. a. Petriką 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERHOV .!£
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, gerkles, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, visi 
šviesūs, yra steam heat >ir šiltas

Delei adreso ’ kreip
kitės į “Laisves” ofisą.

' .. i..- (278-280)

;US, vanduo, East N6w Yorko ’ sekcijoj, 
m n Randa $35.00. T'-’ • 1 UIU- i;.- i «T.oJe

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- 
m į namus 
fotografuot

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.

— ■ - L J ‘ ' 11— v ■ f ■ *  J h t Jt r Al . • I ’

Brcnxo Lietuviai Darbininkai $u Komunistu
Partija, pries Oportunistinę Opoziciją;

A1.D.LD. 23 Kp. Išrinko Naują Valdybą
. • r . I .

JIEŠKAU PARTNERIO - ’
i Turiu bučernę .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 bučęriu. Jei nori, gali 
pirkti visą' biznį./ • Atsigaukit, susi
taikinsime. lt. L., 445 Middle Nedk 
Road, Great Neck, N. Y.

(275-280)

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydai! ūmias ir chroniškas vyrų ii* 

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

DR. MEĘR
W. 44th St., Room 302

New York,‘N. Y.
V a landus Priėmimo:

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo ko^tume-
riams, kad perkėliau savo fctudij^ 

i j naujęn vieton, 
po n u m e r i I- 
512 Marion St, i 
k^irųp. Broad'- 
waj!; Chauncey' 
Street stoti A 
Brooklyn, N. Y. 
. Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta* 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street 
z Dabar mano antrašas:būdais tarnavo prieškomunis- 

tinei opozicijai, Prūseikai-But- 
kui-Strazdui ir komp. Eiliniai 

boi- ' nariai vis per pirštus į tai žiū-

kietų, tai juos tuoj įsigykite, 
'nes laikąs trumpas, o drau- 
’gėms gaspadinėms reikia iš- 
' anksto žinoti, kiek valgių ga- 
, minti. Tikieto kaina tiktai 
I vienas doleris, už kurį gausi-

Pirmadienį, 23 d. lapkričio 
vakare, A.L.D.L.D. 1-mos kp. 
^isvis- s^Sed“^ibetuyiai Bedarbiai, Eikite 
buvo apie šimtas. Tema: j Šiandie Demonstruot prieš 
“Karas ir Mūsų Kova su Opor- D u 11 D 11 »
tunistais.” Boro Hali, Brooklyiie!
, Įžanginę prakalbą pasakė | ---------
d. A. Bimba, išdėstydamas. , šiandie 1-mą vai. dieną be- 
kaip dabartinis ekonominis 'darbių komitetas įteiks reika- 
krizis, iš vienos pusės, ir So-Javinius Brooklyno valdybai 
vietų Sąjungoje sėkmingas so-į— $150 kiekvienam ■ bedar- 
cializmo budavojimas, iš 1 
stumia imperialistus j karą.

Jis sakė, kad kapitalistinėse 
šalyse desėtkai milionų darbi
ninkų be darbo, bedarbių eise
nos ir demonstracijos, badas 
ir skurdas. Išnaudotojai tuom vimą. 
gi kartu, susikrovę didžiausius biai, būkite toje demonstraci- 
turtus ir kalnus prekių, visu joje, 
smarkumu rengiasi į naują 
karą už pasaulio persidalini- 
mą, už rinkas ir pelnus. Gi iš 
kitos pusės, Sovietų Stąjungos 
darbininkų būvio gerėjimas ir 
sėkmingas budavojimas sulig 
Penkių Metų Plano akstiną į,j 
kovas viso pasaulio darbininki
ją už panaikinimą kapitalisti
nės sistemos, vargo ir skurdo. 
Ot todėl imperialistai ir ruo
šiasi per Mandžūriją pulti So
vietus, kad juos sunaikinus. 
Drg. Bimba taipgi išdėstė, iš 
kur kyla oportunizmas, kad jo 
šaknys glūdi 
reikaluose 
gojime.

Po drg. 
diskusijos.

rium suve- įe įr geriausią vakarienę, turė- 
dimo srutų vamzdžių (šursų), sįte progos išgirsti smagią pro- 
nusuko miestui $6,000,000. Bet gramą ir pasišokti. Ir ne tik 
savo niilionus prašvilpė, be-1 patys pasilinksminsite, bet ir 
gembleriaudamas serais ir ne-' darbininkų organizacijas pa
turėdamas pasisekimo įvai- remsite, kur šiandieną eina 
riuose naujuose šmugeliuose, 'spaudimas iš visų pusių, ne 

.vien iš kaiptalistų ir fašistų, 
bet ir iš tų atsimetėlių, kurie 
pirmiaus buvo mūsų draugai, o 

.paskutiniais laikais virto prie- 
1 šais.
i Parodykime, todėl, savo pr'o- 
Jetarišką supratimą, ir draugiš
kumą, ir paremkime ridge- 

Jvoodiečių kuopų vakarienę, 
kad jos su energija galėtų, tęs
ti kovą su visokiais parazitais 
ir priešais kovojančio darbi- • t i • i u. •*• ' ' 1
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kitos, Ibiui per žiemą ir po $50 kiek- 
jvienam bedarbio šeimynos na- ninku judėjimo, 
riui. Tuo pačiu laiku bus prie' 

Boro Hali demonstracija, per!’ •__
kurią bedarbiai ir dirbantieji ' 1
parems savo komiteto reikalą- Operoj PrieŠfaŠistinialS 

Visi lietuviai bedar- f r • i •Lapeliais Apsnigo 
Mussolinio Agentą

pradėjo net juoktis, kąd numi
rėliai pradėjo ' grematas rašy
ti. f i

Duodant raportus, Matulevi
čius ir Grigas pasirodė gana 
smarkūs komunistiniai nusista
čiusių darbininkų šalininkai. 
Taip jiems pasisekė tūlą dalį' 
narių darbininkų suvedžioti. 
Bet kai tie draugai vis aiškiai 
permatys jų priešingus dar
bus ,tada prisimetėliams prie 1 
komunistinio judėjimo paro-! 
dys nugarą. Ypatingai Matu
levičius pradeda prirodyti sa
vo darbais, kad jis nebe dar
bininkams tarnauja, bet .jų 
priešams.

Prie kuopos reikalų priėjus, 
įnešimas paduodamas, kad 
nauja valdyba būtų renkama. 
Prasideda karštos diskusijos. 
Čia jau MAtulevičius, Grigas, 
(Baleišis ir Kriaučiukas? aiškiai 
.pasirodo,• jog komunistų prie
dams tarnauja. Čia jąu jie ki-1 
Šo visiems akysna komunistų I 
priešų laikraštį išleistą ir di- j 
džiuojąsi, kad jiems pasisekė 
dalis darbininkų suvedžioti ir, 

;galėjo tą lapą išleisti kovai-
I (Tąsa 5-tam pusi.)

Būkime Ridgewootlieciy 
Vakarienėj, Nedėlioj

Nedėlios vakare bus viena 
puikiausių darbininkiškų 

vakarienių, kurią rengia ridge- 
woodieciai, A.L.D.L.D. 55-ta 
k nona ir L.D.S.A. 132-ra kuo- 

- pa, “Laisvės” svetainėj. Atsi- 
; darys 6-tą vai. vakare. Nors 
Į ridgewoodieciai - ridgewoodie- 
jtės ir pirmiau surengdavo la-’ 
! bai vykusias vakarienes, 1 
:dabar dar geriau pasirodys su 
i šiuo parengimu, kadangi jis 
į bus didesnėj, tinkamoj svetai- 
!nėj.

Apart skanių, namie gamin- 
■tų valgių, bus didelė progra- 
:ma dainų, muzikos ir šokių. 
I Dainuos Aido-Lyros Merginų 
Sekstetas, Velička ir Pakal
niškis, ir dar daugiau pasižar 
dėjo, kurių vardų čia neminė
siu. Pianu akompanuos drg, 
H. Retikevičiūtė, chpfo moky- 
|toja’ 4 1" i JI, . ,v . Draugai ir1 draugės, kurie

jų žalingus ir pragaištingus c]ar neturite šiai vakarienei ti-

NEW YORK. Pirmadienio 
vakare, kada Italijos fašistų 
ministeris D. Grandį klausėsi 
operos, Metropolitan Opera 
House, pasipylė nuo galerijos 
tūkstančiai priešfašistinių la
pelių. Operoj kilo sujudimas. 
Trys darbininkai tapo areštuo
ti, kaipo .tų lapelių mėtytojai. 
Juos nuteisė užsimokėt po $10 
baudos arba eit dešimčiai die
nų kalėjiman.

bet '
JNELAFMĖ MŪNŠAININKAMS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

j f

MEDICINOS DAKTARAS

1 B. BAGDASAROV ( į
' t 200 Second Ave,
< ; ’ Tarpo 12 Ir 13 gatvių

GYIIAU: ‘ KRAUJO IIP UYflNlŲ
( ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastarnoa. dienomia . nuo ,11 
/yto iki 1 po -pietųi ; Vakarais Inpo' 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo JI ryto iki
2 vai. po pietų. ? ' • ' Ii*'

Tolei. ALGANQUIN 4-8294

Telephone, Greenpoint f-2810

S. BROOKLYN, N. Y.
I

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo | 
kuopa rengia gražų koncertą, teatrą ' 
ir šokius sekmadienį, 29 lapkričio, 
Russian National Club svetainėj, 136 

■—15th St., tarpe 3ir 4th Avė. Pra
džia 4-tą vai. po pietų. L.D.S. Jau
nuolių Kuopa sulos veikalėlį. Kon
certinę programą išpildys L. Kava
liauskaitė ir F. Pakalniškis, solistai;

I Merginų Sekstetas ir t. t. Vėliau 
bus šokiai prie geros muzikos. Įžan
ga tik 50c Kviečiame visus atsilan
kyti ir pasilinksminti. Iš Williams-

I burgho geriausia nuvažiuoti sekamai: j 
i važiuokit j New Yorką iki Canal ar- 
i ba 14th St. Ten imkite Bayridge 
j local traukinį, išlipkite privažiavę 
i Prospect Ave. stotį. Ten jau bus 
I arti parengimo vieta.

Komitetas.
(279-281)

JONAS JANAUSKAS

i savinti likviduotos ALDS. 31
Aš manau, kįp. $15, kurie buvo A.L.p.

2

taip pat turime žolių ir gerą sandelį gyduolių, 
kaftą'reikalaujant, kreipkitės:

KiekvienąMes

k

39th

F"!

baigėsi apie 11 
Drg. A. Bimba

Įvairūs Užkandžiai ir 
Skanūs Gėrimai

£ 
K

r*.

394 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

L.D. 23-čios kuopos ižde nuo 
bendro parengimo jau apie 

'metai laiko atgal, ir atiduoti

: pradėjo ižo-!kai kuriuos narius ir sako: 
nepritariančius |“Štai mūsų laikraštis, ir pažiū-

su
diskusijų neno-

r r
K

Tuščiame lote, prie
Avė. ir 32nd St., Long Island 
City, rado nusišovusį Charlesą 
J. Daly. Jis keli metai atgal,

me susirinkime tik apie penki |ją.-Jį,juk ne.Kpm.. Partija lei-1
----- , džia. Jį leidžia tokie žmonės,1

NUSIŽUDĖ “SURSŲ” 
ŠMUGELNINKAS

' 1 ' .

JONO ARBA’
PETRO 

t ' M i ’
Kainos po

į 10c ir 15c 
j ; ’ ' •

Tai
LIETUVIŲ

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

kurię^ šaukia ura už 
valdyba taip pasielgė, ir bile 'biznierius—būržudziją iri 
tame slaptame susirin- prieš komunistus darbininkus, '

OI

& 4 / v m tv*7 ’SF.Atr!

?. prakalbos sekė ! 
Kalbėjo daugiau- j 

šiai eiliniai darbininkai. Dis
kusijos visgi daugiau nusviro 
nuo diskusijų apie karą į dis
kusijas mūsų kovos prieš opor
tunizmą. Viena, gal būti to
dėl, kad dabar kiekvienas kla
siniai susipratęs darbininkas 
susiduria diena iš dienos su 
oportunistais ir renegato Prū- 
seikos pasekėjais, kad mato

BROOKLYN. — Prieplau
koj prie Court St. federaliai 
inspektoriai suėmė laivą su 
$350,000 alkoholio, taipgi 
konfiskavo penkis didelius 
trokus, kurie sykiu su degtine 
buvę verti $50,000.

;Nęwarke, N. J., blaivybės 
viršininkai Užklupo 'du dido
kus slaptus, degtinės Įabrik 
pd riuhl. 38Š* Wilson Ave. Ti 
se bravoruose, vienu spradėji- 
ibfai būti;avo iivairbma ' 100,000 j 
gorčių idegtjnės. - 1—darbus; o antra, bene bus to

dėl, kad visi klasiniai susipra
tę darbininkai pilniausiai užgi- 
giria Komunistų Partijos ko
vos liniją prieš karą ir neturi 
ko pridėti.

Kalbėjo ištisa eilė draugų:- 
Stakovas, Gilmanas, V. Bovi
nas , Depsas, Bieliauskas, Jes- 
kevičiutė, Jasulaitis ir eilė ki
tų. Visi jie griežtai smerkė 
kontr—revoliucinius Pruseikos 
ir jo sekėjų žygius, tiktai Lisa- 
jus vis dar mano, kad Partija 
“klaidinga,” o Prūseika yra 
neklaidingas ir geras 
sas.”

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, r biznio 
užvedimuose, kuri Rūkymui 
mėdegos yrą užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigary
J M?

Jau gerokas laikas atgal bu
vo numatoma, jog A.L.D.L.D. švę 
23-čios kp. valdyba visokiais (mą pirną susirinkimui pripuo

lamos dienos. Tokis susirinki
mas ir įvyko 22rrą lapkričio.

Kuopos valdyba pajunta, 
kad jau eiliniai nariai sužino-Į 

c«o. rėjo ir manė, kad valdybos,na-! jo apie jos slepiamus darbe-'
Patys oportunistų vadai akių riai pasitaisys ir nustos tarna- j liūs. Tuoj valdybos nariai; 

neparodė/ nes jie bijo darbi- vę darbininkų priešams. Bet!darbininkų priešų išleistą ga- 
ninkų masių, o antra, jie dau-Į vietoj taisytis, jie pradėjo vi-|zietą po pažasčia, ir dui pas 
geliui yra pareiškę, kad 
piemenimis 
rj.”

Diskusijos 
vai. vakare, 
pądarė trumpą sutrauką dis 
kusijų turinio ir su tuom užsi 
baigė.

Buvo rinkta aukų 
Komunistų Partijai, 
virš $11. Širdingai 
kojusiems draugams.

•Ypatingai svarbu, kad šiose 
diskusijose kalbėjo eilė tų 
draugų/ kurie seniau palaikė 
Prūseikos pusę. Jie 
griežtai pasmerkė jį ir 
priešdarbininkiškus žygius su kime 
visa ' “Naująja Klampyne.” kurių 
Ant galo, įsirašė trys draugai dame 
į Komunistų Partiją.

'sai sauvaliauti:
I

;liuoti jiems i
kuopos narius ir daryti kuo-1 rėkite, kur mes einame prieš 
poj tą, kas jiems patinka.

Kuopos susirinkimai visuo-
;met būna šaukiami viešai per
;“Laisvę,” bet praeitas susirin-
:kimas jau ne: valdyba susi-

Lietuvos j šaukė tik sau patinkamus at- 
surinkta 
ačiū au-

komunistūs-darbininkus ? At
eikite kuopos susirinkimai! ir 

.apginkite mus!” Taip jiems 
pasisekė dalį narių suvedžioti, 

i Tiems nariams visai neatėjo 
mintis galvon, kad vien tik iš- 

virutėmis arba, geriau sakant, leidimas tokio laikraščio yra 
tik beveik patys suėjo, ries ta- .ėjimas prieš Komunistų Parti-

tebuvo.
Tuoj veiklesni eiliniai nariai Ę ri?ū š Mka?Būtku3-Strazdas ir 

pradėjo bruzdėti ir teirautis, komp.
dabar I kodėl

jo Iką ji
tarė visų narių vardu, 
yra apie 42. Ir suran- 
štai ką: Valdybos’ na- 

į Komunistų Partiją. riams, A. Matulevičiui, G. Gri-
Daugelis išreiškė pageidavi-1 gui ir Baleišiui, parūpo pasi- 

mą, kad tankiau būtų rengia
mos diskusijos.
kad A.L.D.L;D. 1-ma kuopa tą 
vykins gyvenime. Diskusijos 
duoda mums daug pamokini
mo ir savitarpinio lavinimosi, tuos pinigus prieškomunistinei 
Ypatingai reikalingas greito- opozicijai laikraštį leisti ko- 
je ateityje platus susirinkimas 
apdiskusavimui, kaip mes į- 
kūnysime praktikoj bendrosios 
konferencijos nutarimus.

Rep. Š.

vai prieš Komunistų Partiją. 
Tuojaus mums pasirodė aišku, 
kodėl jie, kai ką padirbėję 
darbininkiško, kai kada sušun
ka už komunizmą. Jie nori 
apdumti eiliniams nariams- 
darbininkams akis ir juos iš
naudoti, pasisavindami darbi
ninkų centus išleidimui laikra
ščio buržuazijai tarnauti.

Pagaliaus, veiklesni kuopos' 
nariai pasitarė ir nusprendė 
tą kuopoj žalingą pądėtį tai
syti; susižinoję su o^ganizato-

prieš tokius, kaip kurie įstei
gė darbininkų valdžią Sovietų 
Sąjungoj,! kuy dąrbi^ipkų gyr 
venima? gerėja, kasdien. , . . ' ,

Susirinkimąn. suein,a apie 
dvidešimts narių., Komunistų. 
Partijos šalininkai pastato są- 
vo pusės žmogų kandidatu į 
pirmininkus, ir jį susirinkimas 
išrenka. Susirinkimas prasi
deda. Tuoj tūli valdybos,na
riai pašoka,ir reikalauja, idant 
šis susirinkimas būt laikomas 
kaipo nereguliaris ir jame ne
būtų protokolas skaitomas iš 
praeito susirinkimo. Tačiaus, 
susirinkusieji nubalsuoja susi
rinkimą reguliariu. Protoko
las .skaidomas.

Protokolų raštininkas Gri
gas skaito protokole vienoj 
vietoj: “L.D.S.A. 31-ma kuopa 
prisiuntė laišką ir reikalavo 
jai priklausomus pinigus grą
žinti. Priklausomi pinigai 
j’oms atiduoti.” Tūli draugai

' L

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

Atdara anksti ir vėlai

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo; odos, šlapinimos 'ir 

gimdymo organų ;
DR M; FILURIN

215' E. 12th St. \
i Tarp 2rid ir 3rd Avės

NEW 'YORKE
Valandos nuo 10 iki

i ' Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo*. 10. iki

Odos ligos' gydomos šu X-ray
* patinusias gyslas jčirškinimais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokiety s daktaras specia

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

DR. OTTd MEYER
208 West 54th St.

New: York City
Valandos paprastomis dienomis 

nup 2 iki 6 vai. po pietų. TTe- 
čiadieniais ir Šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas,

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,

BATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)

.Patarnauju visiems be 
skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikalė kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

TEL., MIDWOOD 8-6261

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Aue», Brooklyn

S litooklune Ateikit Penu h krinti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra* Padaryta iš 

Grynų žolių ir beturi Savyje Jokių Chemikalų
Šiais vaistais neužtraulda paproMo ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 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 . ............................  60c., per paštą

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinis šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

65c.
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KUNDROTO APTIEKA
i ’ " N H ' ’ >• , ,

P. J. KUNDROTĄ, Savinifrkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės TeL, Greenpoint 9-2017-2360-3514

likirpldt ii skelbimų ir prisiąskit kartu su užsakymu.




