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DARūBININKŲ GYVENI
MAS IR JŲ KOVA

“MAISTAS”.— F a b rike 
dirba apie 150 darbininkų. 
Darbininkai už darbo va
landą gaudavo po 80 centų. 
Liepos mėnesį buvo praneš
ta darbininkams, kad to- 
liaus bus mokama po 60 cen
tų. Darbininkai pasiprieši-

♦ no algų kapojimui.
Šiaulių kepyklų darbinin

kai laimėjo. Laikraščiai ra
šo, kad kepyklos darbinin
kai laimėjo kovą su kepyk
lų savininkais. Panaikin
tas nakties darbas ;iįr įvešta 
8 valandų darbo diena.

Kepyklų savininkai nenor 
nusileist darbinihkams. Dar“ 
bininkai kovoja del nakties 
darbo panaikinimo visoj 
Lietuvoj, o kepyklų savinin
kai mobilizuoja savo jėgas 

. 'prieš nakties darbo panai
kinimą.

AMERIKOS SĄMOKSLAS PRIES SSSR.
....        —- -  . —  ■» — ... -p—, . . i-—     • r—“-. .U, —I ■ X.. ■>-»]  -    -  w ~~ ~| Į . |

I

n

DARBININKŲ MITINGAS

Nežiūrint į tai, kad iš 
darbininkų ir tarnautojų 
sąrašo keletą kartų kreipės, 
kad išduotų leidimą prieš
rinkiminiam mitingui, jiem 
nedavė, o davė* socialfašis- 
tams. Gi pagaliau sąrašui

* N. 2 davė leidimą mitingui, 
bet paskutiniai dienai vaka
re. Salė buvo pilna darbi
ninkų. Socialfašistai kar
tu su policija atėjo suardyt; 
mitingą, bet darbininkai i 
jiems nedavė. Dėlto buvo1 
susirėmimas tarpe revoliu
cinių darbininkų iš vienos 
pusės su policija ir social- 

\ 1 fašistais iš antros. Polici- 
\ ja buvo areštavusi vieną 

darbininką, bet darbininkai 
apstojo policiją iš visų pu
sių įr .paliu,osąvo; .tą davbY 
ninką. - .. t ■. \

Atsišaukimai “Karavan” 
, fabrike.

Pas mus buvo išplatinta 
Komunistų Partijos išleisti 
atsišaukimai. Darbininkai 
ir darbininkės, perskaitę at
sišaukimą, kalbėjos tarp sa
vęs, kad socialdemokratai 
ištikrųjų kiekvienam žings
nyj parduoda darbininkų 
reikalus ir todėl jokiu būdu 
negalima balsuot už jų są
rašą lig. kasų rinkimams. 
Mes išrinkom savo kandi
datą į darbininkų ir tarnau
tojų sąrašą, už ką mes visi 
ir nutarėm balsuot.

t

Nacionalės Mainierių 
Unijos Tarybos 
Susirinkimas

PITTSBURGH, Pa. — 
Čionais laiko posėdžius 
Nacionalė Mainierių Uni
jos Pildomoji Taryba. 
Daug svarbių tarimų jau 
padaryta delei sumobili- 
zavimo mainierių kovoms. 
Nutarta Nacionalę unijos 
konvenciją šaukti vasario 
mėnesį, 1932 m. Priimta 
pasveikinimas Harlano 
mainieriams valandoje jų 
laimėjimo išteisinime Wil
liam Burnett. Pasmerk
ta Amerikos Darbo Fede
racija už pardavimą Law
rence audėjų streiko. Ta
ryba nutarė pradėti griež
tą karą prieš bile kokias 
manifestacijas baltojo šo
vinizmo.

Abiem Kapitalistų Partijom 
Cukraus Trustas Davė' 
Pinigų ?

Iškel

SMETONA KRUVINASIS PER 
KAIRIŲJŲ DARBININKU LAI

TT

Niniingo Valdžia' Stato 

Japonijai 3 Reikalavimus

IR PANAIKINO L K. RINKIMUS i
Išgirskime Lietuvos Komunistų Partijos Balsą; Išjudinkime i 

Priešfašistinius Komitetus prie Veikimo; Praveskime Ma- i 
siniy Konferencijų Tarimus delei Rėmimo Lietuvos Dar
bininkų ir Valstiečių Kovų prieš Kruvinuosius Fašistus

Kauno spauda praneša, 
kad Smetonos valdžia pabū
go kairiųjų darbininkų lai
mėjimo Panevėžio ir Kauno 

i ligonių kasų rinkimuose ir 
į panaikino tuos rinkimus. 
Nauji rinkimai įvyksią tik
tai sausio mėnesį, 1932 me
tais. O per tą laiką Smeto
na kruvinasis griebsis tero
ro ir persekiojimų, idant 
sunaikinti kairiųjų darbi
ninkų įtaką ir laimėjimus. 
Ypatingai Smetonai baisus 
yra jo globojamų socialfa- 
šįstų prąlaimejitnas_ tuose 
rnkimuose.j f’

Lietuvos4 Komunistų’' Par
tijos atsišaukimas į Ameri- 

i kos lietuvius darbininkus 
tilpo “Laisvėje”. Ji prašo

tuvos liaudies išnaudotojus 
ir pavergėjus. Mūsų parei
ga ištiesti jai ranką.

Praveskime masinių kon
ferencijų tarimus. Tuojaus 
visur išbudinkime prie vei-] 
kimo priešfašistinius komi
tetus. Rengkime paminė j i-

Shanghai.— Nankingo 
valdžia įstruktavo savo 
atstovą Sze Paryžiuje, 
kad jis paduotų sekamus 
pasiūlymus Tautų Lygai 
delei priėmimo:

1. Kad Tautų Lyga tuo- 
jaus sustabdytų Japoni
jos žygius Mandžurijoje.

2. Kad bėgyje dviejų 
savaičių Japonijos ka
riuomenė būtų ištraukta 
iš Mandžurijos.

3. Kad ištraukimą Ja
ponijos kariuomenės pri
žiūrėtų sudaryta “bešališ
ka komisija.”

TAUTU LYGOS IR AMERIKOS PLĖŠIKŲ 
SUOKALBIS PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ

IŠKELIAMAS VIEŠUMON ' ('
! New York “Times” ko- Iš to karo Amerikos plė- 
respondentas Duranty pra- > šikai pasinaudotų. Prane

šimas sako, kad Amerikaneša iš Maskvos apie Sovie
tų spaudos iškėlimą aikš
tėn bjauraus Amerikos ir

tuom siekia nušauti trįs 
zuikius vienu sykiu: karas 
panaikintų krizį, atidarant

Tautų Lygos plėšikų sąmo^ marketa delei karo reikme, 
j kslo prieš proletarinę tėvy- 
nę. “Pravda” paskelbia 
pranešimą iš Shanghajaus, 
kuriame sakoma, kad “ge
rai informuoti valdžios ra
teliai” štai kaip aiškina 
Amerikos dviveidę politiką. 
Amerika iš vienos pusės ne
va protestuoja prieš Japo
nijos įsiveržimą. Mandžuri- 
jon, iš kitos pusės laisvai

n
SĮj'Snų, kaip kad buvo su 1914- 

1918 metų karu; užduotų 
smūgį budavojimui socializ
mo Sovietų Sąjungoje; ir, 
trečias, susilpnintų Japoni
ją, kaipo imperialistinį A- 
merikos konkurentą.

Tuo tarpu Paryžiuj Ame
rikos a vienas koresponden
tas, patyręs apie Tautų Ly- j ;

mą keturių metų sukaktu-1 GcleŽinkellŲ 
vių nuo nužudymo Lietuvos 1^. ..
Komunistų Partijos vadų. KORipaUljOS K1FS 
Parinkime aukų delei remi 
mo 
valstiečių kovos prieš fa 
šistus. Yra tokių žmonių 
ir organizacijų, kurie jo
kiam kitam i mūsų • judėjimo 
darbui neaukoja,. ; bet nsu 
mielu ųoru' paaukotų Lie
tuvos' varguolių • kovoms. 
Prieikime prie jų ir papra
šykime aukų -tam svarbiam

Enkime aukų delei remi- *»• n i • • i 
Lietuvos darbininkų ir Algas Darbininkams 
Liečiu kovos prieš fa- ”• '

• WASHINGTON.-
ta aikštėn f ak tau kurie pa
rodo, kad cukraus trusto 
šulas Dahlberg tūkstančius mūs finansinės ir moralės 
dolerių išmokėjo republiko- paramos kovoje prieš Lie-1 tikslui, 
nams ir demokratams laike 
rinkimų 1929 metais. Mat, j 
abi tos partijos tarnauja 
tiems patiems plėšikų inte
resams.

Mussolinio Agentas Graudi 
Svečiuose pas Bankierius

GENEROLAS AMOS FRIES PRAKEIKIA 
ALKANŲ BEDARBIU MARŠAVIMĄ IR 

ŠAUKIA LEGIONIERIUS KOVON

; NEW YORK.— Geležin
kelių kompanijos galvos išT 
leido pareiškimą, kad grei
tu laiku' visiems geležinke
liečiams algos bus nukirstos 
ant 10 nuošimčių. Unijų 
vadai jau kalba apie pasida
vimą. Vienas iš jų, reak
cionierius Robertson parei
škė, kad darbininkai priims 
nukapojimą, ale reikalaus, 
kad tie iš jų atimti doleriai 
eitų pąskubinimui sugrąži
nimo gerovės!

Geležinkeliečių Streikas

i Tl

leidžia Japonijai Mandžurij.ą j.kad Tautų Lyga tyčia nte- 
užgrobti. Amerikos atsto- ko. nedap prieš Japoniją, 
vas Paryžiuje ponas Dawes jnes impęrialistai siekia su- 
staiga nepaprastai sumink-' daryti ltyirtją sieną prieš So- 
štėjo linkui Jaįtenijos. Q —- /MafZ
kame dalykas? Ogi tamejf 
įcad Amerika,- bijodama i
'fenkių Metų Plano pasise- Sovietų Sąjungą ir kkip rei
kimo, stumia Japoniją įka- .kia mbbillzūoti dd^biriihkus 
rą prieš Sovietų Sąjungą. Sovietų Sąjungos gynimui. 
rr—............ ...  —------ - . 1 .. .. ■.

Meksikosn,IVAIPIGQ ^INTTTP^ I Mexico city-~ .Meksikos 
jVrlfilUVk) Linu ICO valdžia ketina pareikalauti

Havana, Kuba.— Bušų 
draiveriai prisidėjo prie gat- 
vekarių darbininkų streiko, 
kuris jau kelinta savaitė 
tęsiasi.

iš Jungtinių Valstijų finan
sinio atlyginimo už du nu- y 
žudytus studentus.

PARYŽIUJE DEMON
STRAVO BEDARBIAI

PARYŽIUS.— Pradeda 
nerimauti ir Francuos be
darbiai. Lapkričio 13 d. 
api< trys tūkstančiai bedar
bių demonstravo Paryžiuje 
prieš valdžią. j ; . x

Latrobe, Pa.—Ęesileisda- 
mas žemėn orlaivis pataikė

WASHINGTON.— Čionai Lietuviai darbininkai ir
valdžia ir buržuazija labai jų organizacijos privalo 
nervuojasi delei paskelbto uoliausiai prisidėti 
alkanų bedarbių maršavimo 
į valdžios sostinę. Polici
jos departmentas' drutina 
savo spėkas. Generolas 
Amos Fries, direktorius ka

ire depa»tmento chemikinio 
I skyriaus, išleido prakeiki-' 

prieš alkanų bedarbių nej Italijoj didelio finansi- m?Javima ir šl,lkia Ame.

NEW YORK.— Vis dau
giau paaiški kruvinojo 
Grandi misija Amerikoje. 
Pribuvęs į New Yorką jisai 
laikė konferenciją su stam
biausiais bankieriais ir fi- 
nansieriais. Konferencijoj 
dalyvavo, apart kitų, pats 
Morganas, Rockefelleriš ir 
Young. Laukiama fašisti

ŽVALGYBA SIAUČIA
Sąryšyj su 1 rugpjūčio 

padidėjo kratos. Daugiau
siai kratų buvo pas kepėjus. 
Daugelį areštavo. Pirmą gi 
rugpjūčio dieną žvalgyba 
daužė areštuotus. Profsą-Į 
jungų būtuos, nebuvo tos nio krizio. Grahxfi riori gau-
dienos, kad neaplankytų ti: paskolį hutf -Amerikos 
žvalgyba.' Žvalgyba • mano 'bAlikiArin - . i.) ’ ; r 
kratortiiš,’ areštais 'ii*; nūbte-1; - * j i ii i 'j ■ i • 
tiniais ' apsilankymais prof- • - 
sąjungose išgązdint darbi- Socialistai Studentai ‘ 
ninkus ir tuomi atitraukti] 
juos nuo naujų 'kairiųjų 
profsąjungų ! organizavimo. 
Darbininkai gi privalo dar 
aktingiaū kovot del profsą
jungų laišvės ir prieš* žval
gybos sauvalę. .

“Balsas”
j

Mūšiai ties Mukdenu
MUKDEN, Mandžurija.- 

Lapkričo 24 d. buvo du kru
vini susikirtimai tarp japo
nų ir chinų už dvidešimts 
mylių . nuo Mukdeno. Abie
juose mūšiuose japonai lai
mėjo ir idaug paskerdė, chi
nų. Laukiama daugiau, sų- 
sildrtinių. riui j/.*.

Stoją prie Koipiinisty
BE^LYN — .Bonn uni-| 

versiteto .socialistų studen
tų .susirinkime lapkričio 7 
d. didelę1 grupė jaunuolių 
nutarė sutradkyti ryšius su 
pardavikais ir ateiti pas 
komunistus. - Susirinkime 
dalyvavo apie 2,000 studen
tų.

i t

, Was hington.—. ; Valdžia 
pataisė ir vėl paleido į jū
ras 15 karinių laivų. O bu
vo paskelbta, kad tie laivai 
bus sunaikintų kaipo žings-

maršavimą ir šaukia Ame
rikos Legioną.bų^i 
•šusiems. \:

Tai* antra karidole iš re* 
akcijos logerio prieš ^bedar
bius. Kelios, dięnop ątgal 
maršayįmą pąsnjerkė ponąs 
Woll, Amerikos Darbo Fe-, 
deracijos vice-prezidentas. 
Dabar, jį pasekė -valdžios šu
las ir generolas. < ; 
x Tūkstantis penki šimtai 
bedarbių delegatų pribus į 
Washingtoną ir pareikalaus 
iš valdžios tūojautinės pa
šalpos bedarbiams. Iš1 toli
mų Amerikos kumpų marša- 
vimas bedarbių linkui Wa
shington jau prasidėjo. 
Gruodžio 7 d. Washingto- 
nas virs bedarbų kovos te
geriu.

Valdžia nerimauja. Alkan 
nųjų balsas, bus toks gar-^

nis prie sumažiriimo . apsi-įsus,, jog, jį (išgirs visas >pa-t
ginklavimo.,*'. L < • • ’saulis. ... . v

*■; r ■

' BRISBANE, Australija.- mas zemen orlaivis pataikė 
Skelbiamas visuotinas gele-1 į grupę žmonių ir tris ant 
žinkeliečių streikas. Darbi- vietos užmušė.

jninkai reikalauja sugrąžini-
Prisidėkite prie to darbo mo nukapotų algų.

O QV£) 11

kad net penkips geležinke- kus lapkričio 24 d. vakri- 
liečių unijos nutarė įstoti į|nėj dalyj miesto. Visi kam 
Raudonųjų Darbo Unijų P° gydytojų priežiūra. 
Internacionalą, 

i zprie 
priruošimo šitos bedarbių j 
eisenos į Washingtoną.

moraliai ir finansiniai.

Chinijos Raudonoji. Armija 
Maršuoja Pirmyn ir Laimi

i

;; S H A N GHAL4- Gautas 
pranešimus, ■ kad,: Chinijos 
Rudonoji Armija pradėjo 
naują veikim ą,Yangtse upės 
klonyje, i Jinai apsupo 
miestą Shasi .ir grūmoja pa
ėmimu; Tuo< tarpu1 Nankin
go •> valdžios kariuomenė 
mieste Shasi - sukilo prieš; 
ofieieriųs ir rodo palinkimą 
prie raudonarmiečių.

KOMUNISTAI NUTEISTI 
ILGIEMS METAMS 

KALĖTI

TOKYO, Japonija.— Ka
ro teismas nuteisė 20 komu
nistų kalėjimam ant penkių 
metų. t Jie buvo kaltinami 
organizavime Komuniątų 
Partijos, kuopos mieste Yo
kohama ? 1930 metais. ■ .'<

Elizabeth, N. J.—Pasiu-
O svarbiausia štai kas,; tęs šuo įkando penkis vai- 1 1 t • \z • j T 1 •

Pasitiešijo Socialfašistais, 
Dabar Remia Komunistus

Pittsburgh, P?; ’ ;
Ateivių Gynimo... Koitfereh^ 

cija +
Lapkričio 29, Labor Ly^, 

ceum, 805 James St., 
labai svarbi ,. tarptautine, 
konferęnci ja.., Šaukiu .1 į ją 
ateivių gyųimp . komitetą^ .. 

;Kviečia visas organizacijas 
'dalyvauti.
- Lietuvių organizacijų at
stovai todėl turi dalyvauti. 
Konferencija ruošiąsi ;ppi- 

narius kai sąmokslauja sugražinti protesto ■ rezoliuciją

■ GROSS ZIMMERN, Vo- 
1 kieti j a.—Refo'rmistinių uni
jų miesto tary'ba, verčiama 
darbininkų, atnietė ' social
demokratus ir nutarė' kvies
ti visas unijas 1 ir’ : 
remti Komunistų '• Partijos 
karididatus rinkimuose.

New York.—šiame mies
te saužudyscių skaičius per 
paskutinius dešimts mętų 
paaugo ant 100 nuoš. Be
darbė prisidėjo prie šito pa
didėjimo. i į į ’jį i J i i ii U

Viena, i Austrija.—Čionai 
eina gandai, kad Hapsbupgu 
dinastijos nariai‘ir salinin-

monarchiją ir atsteigti Aus
trų-Vengrų Imperiją.

SVETIMŠALIAI DARBI
NINKAI STOJA Į KO

MUNISTŲ PARTIJĄ

MASKVA.-^ 
vodo” dirbtuvėj grupė vo
kiečių ir amerikonų darbi
ninkų kreipiasi į Sovietų 
Sąjungos Komunistą Parti
ją, kad. juos priimtų į savo 
eiles.

i

“Elektroza-

1 > . •.
I Mexico City.— Lapkričio 
24 d. 80 -mokytojų marša- 
vo prie Meksikos sostinės, 
idant užprotestuoti prieš 
valdžią už neišmokėjimą 
jiems al^ų. Visus juos:poli
cija “gražiai” pasitiko ir pa
sodino į kalėjimą. ; O tie 
mokytojai mokina4 vaikus 
būti gerais Meksikos • pat
riotais ir klausyti “demri 
kratiškos” valdžios, i '; . i

prieš ateivių varžymą ir tuo 
jaus pasiųsti kongresui, ku
ris susirinks Washingtone 
gruodžio 7 d. Be to, konfe
rencija pasisakys prieš: įnK 
perialistiriį karą ir už gyni
mą Sovietų Sąjungos, už ba
daujančių maršavimą į Wa- 
shingtoną.

Prasidės lygiai 2 vai. ’po 
pietų. Visi įsitėmykite.

Komitetas.

*

i.

V

Elizabeth, N. J.—Prohibi- 
cijos agentai • užgrobė bra-

7 r • ’iMI

CS cijos agentai * užgrobė b raw
’ll Varą, kuris vertas $200,000*

i

K
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APŽVALGA

KODĖL VILKAI VIRSTA ĖRIUKAIS

be(t Jcreivjoj dar kiti kažin kur nueitų 
-noys ,kartą. pats p’aVolus įtręštų ir k 
kurnės sa- jCiaiAdJ1 ’ ' - • < * f > i

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

Šliupą,, “kaltų” ir laisvama
nių , tėvą,( . Smetona , ,• savo 
•(įrangą, dabar tupdys; į ka-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year.............. $6.00 United States, six Months........... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., sixzmonths... .4.00
Soreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

as ir Fašistą 
DhiHni% Bankrutąs
f Apie ’ porą mėtų atgal,

_ _____________ l F</V< W W.IYA 11 \JTC 
Šliupas, paraše; knygpaliai- vienaįp kalbėjo,
■Re “Tikri ir Netikti Švenr. manė, bęt faktas yra-LNOtĮKrl SV n faktu, z kad tarpe jų pirmesnių 
‘tiejiCr Lietuvos kunigai pa- kalbų, raštų, patėiškimų, <sudė- 
'traukė' knygos autorių fa-|jimų ištikimybės1 komunisti- 
ŠĮStinin teisman. : Byla bu-įniam judėjimui ir dabartinės 
vo perduotaJ pernagrinėti renegatiškos, draskymo ir ■ plę- 
vyriausiam. Lietuvos tribu- j šym° politikos, yra griežtas 
nolui. Tribunolas “atrado” skirl;umas-gais ir praktiškais, keliais: per 

unijas, savišalpos, organį^acL 
jas, kliubus ir ttį Visose lie
tuvi

/■ cijose turėtų būti tuo 
( sūšidomėta ir‘ včdarhk 
zuota, visų1 bendra akcija^

; ■ n ...................  .. f

baduoliams' pašalpą,- Ragi* 
na bėgti nuo kovipgų- darbi
ninkų. Girdi': ’/

“Del to įvairiausius vyliu- 
gius (reikia lietuviams mesti, .ir 
suburtomis jegonhis,. neprisi
leidžiant jokių ‘draugų’, gelbė
tis kuo kuris galim išmintin-

LAISVĖ, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Inc.

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

Jie Nekalti
Kiek laiko atgal, socialis

tų valdomoj Vienoj, įvyko 
pogromas prieš žydus stu
dentus. “Laisvėj” žiniose 
pažymėjo, kad Vienoj eina 
pogromai prieš žydus, taip 
kaip Lenkijoj, Rumunijoj 
ir kitose buržuazinėse šaly-= 
se, nes ten yra ■ ’socialistų 
valdžia.

Menševikų “Naujienos” 
teisina Austrijos socialistus. 
Esą:

“Taip, bąndo tas lietuvišką 
komunistų; lydeipę apjuodinti

, (socialistus/ ;Bet kur jo/logika?,
• Juk ne Vienos miesto valdžia
' kėlė riaušes prieš žyduš uni- ’ ' ' I I z 1 • »versitete. Argi miesto vald

žia yra kalta, kad tarpe stu-
• dentų atsiranda fanatikų, ir . .r , . • ■ •
juodašimčių, kurie - padaro į. ,.
skandala universitete?” 1 i _ , . ... - . ,ine tvarka milionus bedar- 
Ta socialistų valdžia, kaip; bių pastatė į alkanųjų biles, 

kokia vyža, ji niekad nekal-Į Vienybiniai, fašistai tą vai
tą. Kuomet juodašimčiai 
skerdžia studentus kitos 
tautybės, tai jie bespėkiai. 
Bet kuomet darbininkai ei
na į kovą prieš išnaudoto- 
jus-kapitalistus, tai socialis- 

_______________.r-------------  ,tai nėra sudribusi lepšė.
Demokratų asilas nori prezidento kailį į Jie ugnia spjaudo į darbi- 

I ninku krūtines maitindami 
Tarptautinis Darbininkų juos nešančiu mirtį švinu.

KAIP PRCSEIKAISMAffK'SAVOKAftf ii ■ - 
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Pruseika! ir ]d artiihi drau-^/ vienos viską apirnh/ninos ko- 
, ■ £ .... • .gai nori svietui įkalbėti, kad; nvandos, reikia diselio, (Jo pa-
burzuązims.laisvamanisy Dr. Ikoki Jie buvo toki ir yra. Gal 

o

į Vilkai drasko avis ir ypač drąsesnių, daugiau patyru
sių labai nejkenčia. Tačiaus atsitinka taip, kad apsupti 
didelio būrio ir dar raguotų avinų, bando nuduoti avių 
draugais esą. Vilkai stengiasi ^pasiversti į ėriukus.

New Yorko miesto majoras ponas Walkejris įsilindo į 
aviėi liailį. Taę darbininkų niekadėjas, susiėmęs už skver* 
nų, šusiuostė su Amerikos Darbo Federacijos geltonai
siais biųyokratais ir išdūmė. į Californiją.

^įokioš spėkos paspaustas tas reakcionierius nuiibel- 
dė ]pas Californijos gubernatorių James Ralph prašyti, 
kad‘paleistų Tom Mooney iš San Quentin kalėjimo ? Juk, 
tas; darbininku klasės kąnkinys jau 15 metų pūdomas į 
drėgnuose kalėjimo urvuose. Tai kodėl ponas majoras! 
ikijsįol nežinojo, kad Tom Mooney nekaltas? Kas atida
rė ponui Walkeriui akis, kurias jis taip mėgsta pritem- 
dinti alumi?

'ftam yra pamatinės priežastys, kad to pono akys net 
nub Atlantiko pakraščio pamatė ant Pacifiko kranto, 
kali;Mooney ir Billings neteisingai laikomi kalėjime. Aš
trėjančios ir didėjančios darbininkų kovos prieš algų ka
pojimus, už bedarbių apdraudą ir už politinių kalinių 
amnestiją įvarė Walkeriui baimę. O jo tos baimės di
delės akys maldaus Californijos gubernatoriaus Ralph, 
kad Mooney paleistų iš kalėjimo.

Šalip baimės, Tammany Hall vijurkiniai politikieriai 
laižosi prie darbininkų. Juk 1932 metais bus prezidenti- 

; niai rinkimai.
įtempti į Baltąjį Namą.

J'au- nuo praeito pavasario
Apsigynimas veda plačią kovos kampaniją už Tom Moo
ney, Billingso ir visų politinių kalinių amnestiją. Kova 
už atidarymą kalėjimų durų politiniams nelaisviams su
rado jautriausios, atsparos plačiųjų darbininkų masių 
plotuose. Ateiviai, negrai ir čiagimiai darbininkai, sto
ja kovon su išnaudotojais po .Komunistų Partijos ir T., 
D.A. vadovybe. Kova už devynių .negrų jaunuolių lais-i 
vę,fuž ląn, Ky., mainierių paliuosavimą, už, Centrali-! 
jos> kankinitią, už. iš kalėjinąo .išėmimą daugelio* 
ateivių aąrjįininkų, kuriuos ’ nbrirtia išdeportuotų sudarė 
mašiniąrstaį)rų judėjimą. To masių veikimo buržuazija 

'bijbsi.
Wal&eno lįygis į Californiją yrai pasimojimas suskal-1 

dyfiidallirtipkų kovos vieningą frontą už politinių kali-’ 
nitįį įmnestiją.

išlukštenę, kas “suminkštino” majoro širdį, pažiūrė
ki!)),' kaip jis brutališkai elgiasi su darbininkų klasės ko
votojais New Yorko mieste.

Kas neatsimena, kaip buvo policijos nušautas Steve] 
Katovis, Gonzelo Gonzelis, Live, kaip Walkeris užkoman- 
davo brutališką policiją, kad sumušti d. Nessiną,-Bedar
bių: Tarybų sekretorių miesto svetainėj. Arba laikė še
šis mėnesius kalėjime Fosterį, Minorį, Amterį ir Ray- 
mondą, — delegaciją 110,000 bedarbių demonstracijos 
1930 m.

Čia pat New Yorko mieste pono Walkerio policija už
puldinėja streikierių pikietus ir kalina darbininkus. Ta
čiaus tas pats Walkeris bando rodyti “minkštą” širdį 
deį 'Tom Mooney.
, Tie kapitalistinių partijų politikieriai apgaulingais su
metimais prisidengę manevruoja, kad pasigauti darbi- 
nirikųs į demokratų partijos bučių.

DĄrbininkų kantrybė >išsisėmė. Vargingųjų' minių 
plotai traukiasi nuo parazitinės klasės partijų. Tai to
kie Walkeriai bėga toms minioms už akių.

Darbininkų organizacijos neturi leisti save apgauti 
Tammąny Hąll politikieriams ir suskaldyti bendro fron
to kovas už politinių kalinių amnestiją.

Lietuvių darbininkų organizacijas privalo veikliai ir 
energingai- dalyyąuti kovose po T.D.A. vadovybe už pa
liuosavimą Tom Mooney, Billings, 9 Scottsboro jaunuo
lių,’ 'Harlano mainierių ir visų politinių kalinių.

ių idraųgijose iirzorganize Ka
iše turėtų būti tuo labai; dėjimą, 1 / /

iii yygaųL ■. .. Tos bylos reikalu; fašis- 
'tų “Sandara” parašė. edito- 

' Fhšiš^ai1 dabinti vyiiugiąiš
Bedarbių Tarybas., Jie. ra/ ;nuteigtas. ;todęl? kad
gina będąybms šli/uztiJpiį^1^^
vu , prie buržuazijos jlabda-. s|nijl®se • ecaifi^tinįar , įstaty-. 
rystės įstaigų, t&i bus; jų. ri*iai. net pa,rasyti Katrės- II- 

ienura aKcija. < ■■ ros /laikais. ' “Sandaroj”,
Mėš’ klahšiam tų' ' 'ponų,1 laP^r'ičio 20 d., skaitom:

UŽ tą ’ “Nelaimė tame, kad Lietu- 
baisią bedarbę?. Kapitalistjr 'Jos teismai, naudoja senuosius 

rusų įstatymus, kurie sureda
guoti aštuonioliktam amžiuje,1 

•. Katarinos ILsios laikais, žmo- 
nės tuomet mažai ką apie pra
eitį žinojo ir tikėjo į stebuk
lus ir visokias pasakas.”

Vadinasi, “nelaimė” yra 
tame, kad Šliupo draugas 
Smetona pasiremdamas aš
tuoniolikto amžiaus rašytais 
Katrės Il-ros laikais įstaty
mais, sodina Šliupą į kalė-

“bendra akcija ”

‘Nelaime tame, kad Lietu-

Fašistą “Vienybė” Pasimojo 
Apgauti Bedarbius
' Komunistų Partija, ręvo-1 
bucinės unijos ir kitos dąr- 
bininkų kovingos, organiza
cijos sparčiai metasi dar
ban organizuoti’ bedarbius 
ir ’ prispirti' turčių. /Vįlldžik/ 
kad duotų ibųiptų1 ut! 'pasto
gę išbadė j tįsiems. •<

Idant nuvesti lietuvius 
darbininkus nuo kovos ke
lio už alkanų bedarbių mai
tinimą, bando kyščioti liežu
vį, būk i/ fašistai imsį be
darbiais rūpintis. 
bėj” lapkričio 21 d., skaito-1 
me: ' - '■*

“Del savitarpinės nesantai
kos, del suskilimo į grupe-

dižą gina ir dabar, kada lie
tuviai bedarbiai pradėjo or
ganizuotis į, Bedarbių Tary
bas, kad spirti miesto val
džią, jog duotų pašalpą al
kaniesiems, tai’tie baduolių 
priešai tą kovą vadina “vy- 
liugyste.” Visų pažiūrų lie
tuviai darbininkai orgaųi- 
zuokitės ir reikalaukit, kad T'1-*’ ouulllcl i 
valdžia duotų maistą ir -pa- 
stogę bedarbiams.’ “-Nesi- Tai dvasinis bankrutas, 
duokite kapitalistų' tarnams kuris tegali rastis ; tokioje 
suklaidinti. . / ! i-kvailystėje tik “Sandaroj”.

valdžia duotų maištą ir -pa

Partijinis Sekt an tizmas
'.II '.ir;' .'i -T—f-7

i D ri a ugas; • • Komunist.asj
’ ‘‘Laišvcs” 1N p,-0'1261 ’' ‘kalba! 
apię-? tuliį \ ‘ \ tį j oš1 nąriįį' i 
sektantizmą.. Labai ■ svar- 

| bus klausimas pakeltas.
Kad, taip“ ’ sakant, -mūras 
(angliškoji prąjraęj, .“gap”) 
tarpe Komunistų Partijos 
ir darbininkų stovi, tai tik- 

Vieny- j ra j teišybd: • ''Tačiąiis tP prie
žastį drg, kbmuilistas sų-1 
raficla draugų teoriniam 
sektantizfne.. ;.Ųž pąvyzdį

ties pabrėžta.—D.M.š.) reikia
drūto idėjinio centro. Nes jei- 
gu to susi kuopinio, gerai susi
giedojusio centro nebus, tuomet 
kiekvienas masinos . ratas gali 
pradėti savaip suktis, ilgainiui 
galėtų susidaryti visa eilė smul
kių karalysčių. Kas, padėkim, 
galėtų pasidaryti su ALDLD., 
arba; Darbininkių Susivieniji- 

•mu arba Meno Sąjunga,, jeigu 
nebūtų, aiškios komunistinės va
dovybės ir yįeton jos prasidėtų 
kova atskirų grupių už kontro
lę, Vieni paslystų prie palšo 
bepartyyuųip, ;kiti prie aįdobliz+ 
mo,. tųeti prie bąjjtrušaitizmoi 
dar kiti kažin kur nueitų, 'tas 

laik^aš-

Pirmame numeryje savo ga- 
zietos Pruseika; sako: “Jūs ma
tote, kad Mes iiėpermaitieme sa
vo kailitn I T<okie'dxtvolme, ,<to4 
kie ešame/? Toliaus,; pp[ ęilęs 
užpuolimų apt pąętyjqS( ir. jos li
nijos, sako: “Dalykas ne aš
triuose įžodžiuose : Left įereivjoj 
politikoj.” j Tiedvi, į 
ir jie pripažino tą,'ką]mfes sa
kėme visą' laiką.' Tuojaųs,rlląip 
tįktai 1 &ūVė ” sudalytas planasj 
užgriebti nuo! Komunistų Barti-, 
jbs “Laisvę,” ’męs 1 iri sakėme, 
kad tai yra anti-komunistinč 
liolitika,’ kad , tai yra puolimas 
ant’ komunistinio judėjimo. O 
ką sakė; tada Pruseikos užsriu? 
buoti pasekėjai? Jie sakė, kad ur 
tai yra tiktąi kova prieš “Bim-l^,-. 
bą ir jo kliką,” kad jie yra už 
Komunistų Partiją,-kad jie net 
geresni komunistai, <negu mes. 
Ir dideshiam darbininkų . apga
vimui tarimus,darė neva del įs
tojimo į Komunistų Partiją. 
Suprantama, tai buvo tik skrai
stė, kuria prisidengus norėjo 
pagriebti Komunistų Partijos 
įstaigas ir tada smeigti peilį į 
komunistinio, judėjimo širdį. Tai 
buvo veidmainiui politika! Ir tą 
mes sakėme. ’ 
abu pirmesni Pruseikos-But- >, <. į. J _ ,. fc. kaus “Buletiiiai” ir organteavi-1 darhečn» V™
mas prieškoanunistinės partijos' 
ir dabartinis Jų leidįmas “Nau-; 
'os Gadynėj’ , «• , '

Iškarto ^r. jie vądiposi “)<o- 
muostinė opozicija,/ o! 4ąbar 
ar 'sako, kad jie yi‘a ji i 1 Ne 1 
Jie'slako, ’ kad jų “Klampynė” 
“galėk- būti' tinkant d ’komu Aisti-: 
niu laikraščiu •

Tą patvirtino

“D'abkr rtiėš sdkifrie: turi 'bū
ti. vienybė, bet. ta vienybė nėra 
koks tai . miglotas, mjšlutęs obąL 
šis. i • Vięnybė turi būti konju- 
nistinė. Bet tą vienybę gyve
nime vykina ne abstraktiška 
automatiška mašina, o gyvi 
žmonės, kurių principai1 ir tak- « ;

• tika tie: patys: s Savo darbui 
dirbt, ’savo idejasj skleisti ‘jie 
yra susijungę į partiją—Darbi- ; 
ninku Partiją. (Tada taip va
dinome Komunistų Partija. — 
D.M.š.)

‘"Stiprindami Darbininkų Par
tiją, mes stipriname savo nu
garkaulį, savo smegenų centrą, 
savo' vadovybę.' Kas to nesu
pranta, tas nejučiomis eina 
prie trejų-devynerių suirutės, 
prie atšriufyavimo visos mąšine-

"Vajus už tai, kad lietuvių
f 

j perkūnsargis nuo centrizmo : ir 
sulepšėjimo.”—“L.1” No. 102, . 
1927 m. . • į

Taip rašę Pruseika,. kada jis 
buvo šu m.urnis. Jis mątė prie
žastį iš‘partijos tūlų elementų 
bėginio tame, 'kad jie įvirto ;in-» i 
dividūAlistiai^ ir pasyviais' filled- J 

ręįkąlus ^aųgščiau t visoš dąrbi-r ? k ■« •« « — ’ i t; •_ y“

I

/ T

<

j niu. laikraščiu Ofiėialio ■W”a*s' ’kad(/ie„ ipa^a‘& 
".’ilštampelio.i’l ilšvada-jira jt<f>kiaj: i ‘ua 'aiĮKseiau , visos i dpr i-j ,

i Regiausiai.tid, RuriC'turi savo.
( iSi 3 lA-K v ’ • ~ •' be Kdrhuništii' :Pkftiio<v • ‘ližtrvi'i-':Pa^”“S, mašinas, rddio' t?tL

mą. prmcipiahai visi nariai komunistų 4 arujos uzgyn ‘Jis reikalavo vieno gerai ^sd-»1 
iSutmKa ant 1 n d ustrinįo (-]r neį. ejnant prieš tai, paskel-: ^Kuopusio ir - susigiedojusio va- 
'persiorganizavimo, bet svai;-,bus, kad Kominterno yra “krei-'dovyTsztes O Us icentrasf ’ 
ba tame; kaip ir kokiu bū.i.va politika,” o jau Pruseikosly_ra <<lmun,3t.l! Palt,lJa.' J1:s ma"' ; 
du? ’ Per ta mano kalbos:“tiesi,r. -Bet ne taip Pruseika/,® Pražūti mūsų judėjimo sĮjęi-. 
spraga, 'draugas A. Bimbai kelj metai Ar
įlindo su savo “parinktųjų”:t?dą vmdmamys ir vie- 
f . .. 1 j naip mane, o kitaip rase, ar,jis
Krinka. > - > j dabar, kaip tas .prūsokas/ išsi-

Kadangi mūsų Partijoj,in6r® iš s.av? kai^°,J.r..tik 
u savo pasekėjų suvedžiojimo, sa

ko, jog jis yra tokis, kaip kad
> buvo.

Ką Pruseika Sakė 1927 
Metais?

Laisvėje” . Pirmos Gegužės 
i 1927 metais tilpo 

“Mūsų 
\ Dirbamo Darbo Derlius”. Šia-

bėjau ' ‘suglaustoj .formoj
daugiau. - i/įsigilindamas.; 4| kad, (galima: būti; komunistų.. 

i iechiiišką ■ peBŠiorganižavi^iineV kofnunišliniti' 'laikraščiu1

seKtannzme.. ; uz pąvyzcų dabartinej diskusijų varto- 
stato mano kalbą,. pasakytą j j-amoj formoj, po išvadų nu

les partines, tikybines, politi- spalio 24 d., kalbinės. frąj<- sjkerta diskusijos? su- tokia i 
kaip! cijos susirinkime Shenandp- tvarka aš pilnai sutinku. 
L * «-» 4 I "L» z-^ z-» »-r /*ą I »• •• 1 . - «

luodamas. Aš kalbėjau apie 
Partijos 13 plenumo pama
tinę liniją, *ka'd ,suindustrią-s 
lizuoti mūsų Pąrtiją, kad 
pasukti visą Partijas orga
nizacinį aparatą į mainų ir' 
dirbtuvių branduolius, var

tojant bendro fronte mainų 
kų. Jie tą skaldymo ir be-J komitetus,' Nąčionalę Maį- 
darbių padalinimo darbąJnierių Uniją ir streikus. To- 
yaro, kad pagelbėti kapita- ki nariai, gauti per ,indus- 
listams. ------ : •

nės neapykantos—mes, ] . ________
lietuviai, neturime ganėtinai | ąh, savotiškai jąsuformu 
stipriai organizuotų jėgų tin-

i kamiau savo nelaimingaisiais
pasirūpinti. To dar negana.”
Fašistai bedavoja, kad jie 

susiskaldę. O tie juode ji 
darbininkų priešai dar nori 
lietuvius bedarbius atskel
ti nuo kitų tautų darbiniu-i

daryme “smulkių karalysčių.” 
O dabar Pruseika kaip tiktai ir■ 
yra kūrėjas lietuviškds karatys^-' 
tės ir įneša kovą mūsų organi
zacijose pries: Komunistą Par
tijos vadovybę.

Seniau jis matė, kad tą vie
nybę vykina “gyvi žmonės,” o 
dabartės jis puola Centro Biu- , 
ra. Komunistų Partiją ir visus 
veikėjus, kurie dirba komunis
tinį darbą.

Pruseika tada žinojo, kad ko
munistinį darbą gali dirbti tik
tai toki žmonės, “kurių princi
pai ir taktika tie patys” ir ku-

Išvąds (nors ir savotiškas) 
darė drg. A., Bimba, todėl Į 
man nebuvo progos tą spra-; numeryje 
gą užpildyti. Tačiaus da-1Pruseikos straipsnis: 
bar/ spaudoj tą padarau.

Kad sektantizmo teorija ime straipsnyje’ tarpe kitko’ ve rie.yra Susijungę į Komunistų 
mūsų eilėse viešpatauja, taiikaipu. Pruseika rašė: Delei

- - i n i i Darbininkų Partijos reorgam

vt

Partiją. . Šiandien jiš jau vadi- . 
na Kom. Partijos politiką ir 

i” ir mano, kad 
• laikraštis gali būti 

„_ komunistiniu,”^, nieko' ,
bendro neturint su Komunistų 
Partija ir Kominternu. . • ■. ;

Prųsęika fadą matė, kad lie-, , 
tuvįąi darbininkai .stiprindami 
Komunistu Pąrtiją, .“stipriną 
savo nugarkąulį, savo - smegenų' • 
'centrą, sayp yąįąvJybę”i .O d^r}n 

kurie, Jper'metus'isrAdtk dolerį į bar ,jis. eipa,prię^ tėvišką. Jy t > 
šian ar ten, priklauso pi^ AL-]Mkyyąi^doję tp, visko,. , žmogus, 
DLI).,, ,bet Darb.. Partija išro-!Ua» ■ drįsta -sakyti,! kadi jis- nėr: t 
do jiems tolimu jhertęoru. Tūli I permainė; savo kailio.. Kas jau 
iš jų į /b ■ isipratino asnieiii^ko i kasę .bet i Pruseika tūkstantį k a r- ą. 
komįo.rtųmo—s^y^ namelis, sd- tų apsivertė ragožium, ir todėl 

- nereikia stebėtis,) kad taip grei
tai jis pavirto renegątu. Nejau-

< v. ’ gi Jis mano, kad bus dar tokiųU5U judėjimas, ® / .• /
ALDLD./iki dai- darbininkų, kurie patikės jo .

lės būrelių, iki/unijų Ūranduo-1 k^eg^J^Tu^ . <
lių, butų pasekmingas/ tai rei-; šolamskas. ,

- / . - 1 TA 1 | Jk/UJ UlIUIinų L cll VIJUS 1UU1 gdin- *'*«■ avviu. i aiuM b??’. ^e; Payy?"-!nacijos ir dėl kitų priežasčių- taktiką “kreiva 
dzio : tam pačiam kalbinės j,nupuolė skaičius lietuvių dar- jis ir jo 
frakcijos susirinkime, She-/kiečių. Tūli aiškinosi anglų “geru 
nandoah, drg.. A., Bimba pa- kalbos nemokėjimu, bet tikre- 

- , v v , . . štate i-r,J’pravedė kalbinįlybėje buvo dvi priežastys: tu-
Mat, vreriybėh-ai-,‘trmeš kasdienines> ekonomių tįapbą firmoj11 vietoj Pa*' ^mo^s suindividunlėjo ir pa- 

kanieji susimetę gaji Jpris- ^S^ovas,sekyMt^ s/nandoah 
pjrt! parazitu kad duotų 'I
- ---------pakę^,yj^ ,^jWSi d., 1931, kalbinis, mūsų tArpe įailsūsi^' 

■' ’ --TJf p0Z10lją?is.,kalbmw,:an>Ziu7 di^baS ,.alabai, .. aidžiai ir' ' '1 1' '",i-

•• ,-f reneijos, taiii-ir ;dabžr-tejpagandą-^giiutbl ėlenie^
l-naršavo1 laikyti kitį%>n- ku0P0S/V1*8?!*/7^ 1 tik^ kovingas, eįles. We.
Cerenew” f Tiesa,

tu-

Amerikos Lietuviy Darbininkę Literatūros , . , .
i Draugijos 10-tą Kuopa Nubaudė Skaldytojus K,ip ■’ -s’kr“ M* 

i j f | 1 • i ? ’’ ff i i .
Sel^alliėpp lapkričio -22 

d. įpneškomunistinės opozi
cijos žmonės .bandė suskal
dę A.L.D.L.’D. Vl-to Aps
kričio konferenciją. Senas 
Vincas, A. šmanskas, J. 
Bendarąvičius, Bekampis ir 
A. Laurinavičius išsivedė ke
lis delegatus. Jie tą padarė 
todėl; - kad turėjo instrukci
jas nuo prieškomunįstinės 
opozicijos skaldyti konfe
renciją. Į apskričio konfe
renciją buvo atėjus “skloki- 
ninjnj” delegacija pasiskel
bti^ AiLiD.L.Dj 10; kp. de
legatais ir nepaisant, kad 
jieiis buvo daromi .nusilei
dimai, jie skaldė konferen-^ 
c '7, o iu šalininkai, ture-

pirti parazituŠ, kad duotų siląįkyę -J mū^ų'P^rtįj'bjtj,'ji’ ti sąičo, kad “atėjo jau laikus ir 
apie pave pamįslyči//paū£ yra 
mūsų tarpe pailšŪsiū radikalų, 
kurie, -per' metus' ismdtk tfolerį j

1

y

•; Pirmadienįqatsibuyo( A.L. ’■ t?“ ViL D.L..D. 10 kuo’pds reguliaris1^’. a‘ . W W 
msiHnkimas ir jis parodė, I susen
kąs -buvo tos kuopos delega- Įklmo ]smarsav.9 „ 
tai. I
apie 50 narių.
lidžiuma balsų pasmerkė i kienė, šaptanaųškąs, Šapra- 
skaldytojūs, ūž'gyrė A.L.D. į nauskienė, Kutra, Kutrienė, 
L.D. Vl-to Apskričio konfe-; Nakutis, Nakutienė, A. 
/enciją ir nubaudimui skal-! Galkūs, Lamsargienė, Alek
sy to jų .išbraukė- iš A.L.D.L l siejus, Plungis,' Adomaitie-; 
D. 10 kuopos J. Bendaravi-j nė ir Jatužis. Taigi kėlios 
čių ir A. Šimanską, kurie l šeimynos būtinai užsirrtane. 
dtajdp A.L.D.L.D. eilės. Pa-‘valdyti PhiladeĮphijos A.L. 
reikšta jiems, kad. jie tįk-’D.L.D. 10 kuopą, kuri turi 
tai tada galės/būti nariais, Į virš 100 narių,, O jeigu jų1 
kada prisilaikys konštituci- komandai ^nariai; bėfesi- 
jos ir liausis varę skaldy- duoda, tai jie

Susirinkimė dalyvavo | Bendaravičius, Bendara- 
. Milžiniška i vičienė; Šimanskas, Šimans-

an

ninkai i (abelnai i imant) yra 
geriJr pageidaujami -ūiūsų 
Partijai, ^koįęiū'į tik .galirha 
gauti. Kąd- darbininkai bol
ševikais patąps,. būdami bol
ševikų. Partijoj,, tai tikra 
tiesa, s Faktinai'. mes visi «į 
Komunistų Partijų Jstojčm, 
nebūdami teoriniai^ ir prak- 
tikiniais bolševikais. Did
žiumoje Partija .įU dabar, iš 
tokių j darbinjųkų susideda. 
Patyrimus ir politinę konju,- 
nistinę1 rientacijų mes < įgau
name, tikr bedirbdami pūrti-

duje pačios Pąpijps..r. Tai 
tokia Plenumo linija. Rai

bei;- parįilęąlaYus i išrinkti 
industrinį < vieneto i organi
zatorių, yisas vieneto* susi
rinkimas 5 “sūstokiho”. Visi 
nariai kdlbihio atsakomin- 
'gb darbo tiek sau susikro- 
y|, j kad uųijos darbūiK neli
ko, laiko nė -spėkų.. \
v Žinoma, kalbinis darbas 
yra; syąrbus. ir keĮįems na
riams jo Jabaj daug.' Tačiau 
jismegąli ųžimįį pirmą vie
tą mūsų Pairti j oje. Nes to
kioj padėtyjj mūsų ,Pąrtija 
negali virsti tarptąptine- 
amerįkine-mą^įne . Pąrtija, 
kurips. tiksiąs; yra vadovau
ti ękoųpmines, kasdięųines 
,klasines ko vas. Aš į nema
nau, kad drg. A. Bimba yra

v o. mašina, s,dyorąfįio ir tt.
(Mano pąbrauktą.^D.M.š.j.

“Jeigu mes norima, kad vp 
sa,s platus mūs 
pradedant nuo A'

i t
D. M. šolomskas.

i;

6

sužinus kalbinis sektantas, 
bet tos sąlygos'/, kuriose d. 
B. difba,. jį tokiu . traukia 
būti/ .. . , . , •/

Pati. priežastis visokio 
sektantizmo ( gludi pačiose 
gyvenimų sąlygose' Prieš 
visokius sektąntiškfuš ’ nu
krypimas,’ jnėš4 turime viįstir 
ir vi^ųpmet WfByj 111 > i

K. Anninas.

Komunistai prieš Teismą
, ‘ 1 "4

j i * - • 1
Miląn, Italija.—Lapkričio 

14 a. ‘prasidėjo byla prieš 
12 'komunistų. Jie kaltina- ' 
mi organizavime helegalės 
Komunistų Partijos ir vary
me ; komunistinė;
dos tarpe , darpįninkų^ Jų b 
laukia ilgų metų kalėjimas.

s propagan-

MlNIK



Puslapis Trečias

Z. Gobis WATERBURY. CONN

SHENANDOAH, PA.

IŠLAIMEKITE TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

Apvaikščiojimas 14-kos Metų Revdiučijoš > 
Sukaktuviy ir Ką Aš Patyriau Sovietą Sąjungoj

narius, J ( 
pragaištingai' politikai

Atidaroma eiles dirbtu
Iš visų šalių darbiniu, 

važiuoja į Sovietų Są
;ą. Jie yra lavanti ir jiuciją balsavo

šis susirinkimas įvyks 
0 d., panėdelį, 774

Detroito ir Apielinkės Lietuvių Darb. Organizaci 
jy Bendros Konferencijos Protokolas

A.L.D.L.D. 3-čio Apskričio me
tinę konferenciją, kuri įvyks 
gruodžio 20 d.. Waterbury, 
Conn.

A.L.D.L.D. 28 Kp.
Organizatorius.

Ekskursiją į Sovietų Sąjun 
. ? • gą Dykai

pasįliktų vien tik. tarimais. De- i 
legatų susirinkimas įvyks lap-1 
kriČio 29 d., 774 Bąnk St., 

Visose. Waterbury, kaip 3 vai, dieną.1

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

kambariuose. Įžanga tik 25c 
ypatai. , Įžanga tokia žema to
dėl, kacl veik visą maistą suau
koja nuoširdūs bedarbių judė
jimo šalininkai. ;

Visus kviečia
Rengėjos.

konferencija buvo Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau 
gystė, L.A.P. Kliubas ir Lietu
vių Dailės Choras.

Keturi delegatai nepribuvo ir 
kitos organizacijos visai nepri- 
siuntė, kaip tai, Hamtramcko 
L.D.S.A. 130 kp., kuri galėjo 
ir turėjo prisiųsti, bet apsilei-

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duodama tam 

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

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

už 6 menesius, 30c. už 3 me- 
vieną kopiją. 

Speciales kainos tiems, kurie

Bendra
15 d. lapkričio, Draugijų sve
tainėje, 3302 Junction Ave., 
Detroit, Mich. ‘

.1. Konferenciją atidarė A.P. 
L.A. 3-čio Apskričio pirminin- 

^kas J. K. Alvinas kaip 10:50 
vai. ryte, paaiškindamas kon
ferencijos tikslą ir paskirda
mas mandatų komisiją, į ku
rią įėjo Ona Gudaitienė, R. 
Beniušienė ir Al. Misevičius.

2. Skaitytas dienotvarkis ir 
priimtas sus pataisymu pride
dant vieną punktą, rezoliuci
jų komisijos raportas.

Baisi Padėtis Elizabeth-Port Sekcijos 
Bedarbių

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EK0S 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

kau spalių 8 d. Išėjęs iš imi
gracijos namo, atsiminiau, 
kaip Amerikos socialfašis- 
tų “Naujienos” rašė, ibūk 
Sovietų Sąjungoje apspinta 
kūdikiai, ir prašo dhotids. 
Tai grynas melas.

Per mėnesį laiko turėjau •’ gražus 
progą visas svarbesnes vie-‘sniego, 
tas pamatyti. Buvau dirb-’

Viena dėžė už 35c, trys dėžės už $1.00
Prašome prisiųsti man------------ dėžę ar dėžes ROJAUS TAB

LĖTŲ už $_________ kuriuos šiuomi prisiunčiu.Remkime Bedarbių Kelionę 
Washingtonan

Gruodžio 7 d., atsidarant 
šalies kongresui Washingtone, 
įvyks istorinė bedarbių demon
stracija. Bedarbių atstovai iš 
visų šios šalies miestų ir mies
telių įteiks valdžiai reikalavi
mus: socialės apdraudos, tuo- 
jautinės bedarbiams pašalpos 
ir t. t. ; ’

Iš šios apielinkės norime ir 
kova turime pasiųsti 10 atstovų., Pa- 

’ prieš bedrbę ir algų kapojimą, dengimui jų kelionėj lėšų rei- 
• Tuojaus kilo, diskusijos. Duo-kla sukelt> nemažą sumą .pini- 
ta sumanymas, kad būtų apru- 

,bežiuota*s laikas diskusantams;
nutarta, kad kalbėtų po pen- 

ikias minutes. Kalba daug de
legatų, išsireikšdami, kad de
legatai, sugrįžę į sAvo orga
nizacijas, pakeltų tą klausimą 
ir išrinktų atstovus delei or
ganizavimo bedarbių lietuvių 

į bendrai su tarptautinėmis Be
darbių Tarybomis ir stengtis 

.įtraukti mūsų visas lietuvių 
i darbininkų organizacijas į 
bendrą kovą prieš ąlgų kapo
jimą. Tuorn klausimu tapo 
pagamintos dvi rezoliucijos ir 
vienbalsiai priimtos.

7. Rėmimas Lietuvos darbi-

Miesto valdžia absoliučiai 
nedaro nieko sušelpimui be
darbių, apart paskelbimo re- 
gįstracijos bedarbių. Vieti
niam Charity Department gy
vuoja tikras graftas ir biuro
kratizmas. Pavyzdžiui,, rašti
ninkai ir užveizda to biuro 
ima dvi valandas pietums. O 
jūs, bedarbiai, turite laukti. 
Pakol tave užregistruoja, tai 
ima keletą dienų. Pirmiau
siai tau išduoda numerį, ir tu
ri laukti kaleinos, pakol tave 
pašauks.

Vietinis bedarbių tarybos 
komitetas rinko parašus ant 
Bond gatvės delei’reikalavimo 
nuo Board' of > Education, kad 
aprūpintų bedarbių vaikus pie
nu, drabužiais ir kitokiais 
daiktais, šis komitetas rado 
pasibaisėtinas sąlygas kiekvie
noj šeimynoj.' Kiekvienoj stu- 
boj darbininkai priėmė bedar-

|jos: viena prieš imperialistinį 
I karą, per kurį 'kapitalistai ren
giasi užpulti Sovietus, antra— 
jaunuolių klausimu, ir tapo pri 
imtos vienbalsiai be diskusavi- 
mo.

Toliaus buvo skaitytas pas
veikinimo laiškas nuo Saginaw 
lietuvių darbininkų su gerais 
linkėjimais, kad ši konferenci
ja sėkmingai įvykdintų gerus 
sumanymus ir kad išneštų kuo 
geriausias rezoliucijas prieš 
sklokininkus ir visus tokius 
darbininkų judėjimo priešus, ir 
prisiuntė surinktų, aukų $1.56. 
Konferencija tas aukas pasky
rė alkanųjų maršavimui į 
Washingtoną. Irt taipgi buvo 
nutartai pasiųsti protesto tele
grama Alabamos gubernato
riui, reikalaujanti, kad paliuo- 
suotų 9 Scottsboro’negrus jau
nuolius, prieš Pontiac miesto 
valdžią ; prieš tokį , biputališką. 
pasielgimą p- nuplakimą trijų 
alkanų darbininku. Trečia tę- 

, delei :paliuo^avimo! 
Tom Mooney ir kitų visų poli
tinių kalinių. : :

8. Kova prieš oportunistus 
mūsų judėjimo skaldytojus. 
Čia kilo smarkesnės diskusijos, 
nes radosi keletas prieškomu- 
nistinės opozicijos suklaidintų 
žmonių, kurie, pagal Prūsei-1 
kos įsakymą, neturėjo dalyvau
ti toj konferencijoj; bet jie su
laužė tą įsakymą ir atėjo, bet 
tik su išrokavimu, kad sukelti ; 
'betvarkę konferencijoj. Bet1 
pamatę, kad nieko nepeš, tai j 
tuojaus atšalo; tiktai vienas | 
Mikas, įpuolęs į desperaciją,, 
negalėjo iškentėti; kalbant d 
Abekui, Mikas vis atsiliepė 
mesdamas purvinus žodžius, 
bet taip visi delegatai buvo nu
sistatę prieš “opoziciją” ir pa
smerkė jos vadus Pruseiką, I 
Butkų ir Strazdą už skal’dymą 
mūsų revoliucinių darbininkiš
kų. spėkų. Tuo klausimu ta
po priimta rezoliucija, už rezo

■ ELIZABETH, N., J. — Mary 
Dobos-Dobilienė bandė atimti 
sau ir savo dukrelei gyvastį. 
Pirmas bandymas su gesu ne
pasisekė, nes kaimynai ją iš
gelbėjo, tai bandė antru sykiu 
su dantų gyduolėmis. Tas 
bandymas irgi nepasisekė. Ne
laiminga d.arbininkė tapo nu
gabenta į ligonbutį. Bet ne 
gydymui, o ištyrimui jos proto. 
Mat' kapitalistų bosai ir jų 
pakalikai,, 'jeigu darbininkas 
nori nusižudyti, palaiko jį už 
beprotį. si'.., ;

Kodėl ji tą darbą bandė at
likti? Atsakymas labai leng
vas. Vyras dirba Sing'erio 
siuvamų j mašinų į dirbtuvėj; tik 
dvi dienas į savaitę. Pragy- 
yįehirhui neužtenka. Ir dar
bininkė nemato kitokios išei
ties, apart saužudystės. O!tai! 
vis pasekmės, kapitalistinės si
stemos !

I Darbininkai ir darbininkės 
įturi imtis kitokių įmonių, bū
tent organizuotis į bedarbių (bių komitetą kuoprielankiau- 
J~rl ... ' šiai. Be jokios agitacijos vi

su pasiryžimu davė savo pa
rašus.

Kitą dieną, būtent lapkričio 
19-tą dieną, 11 vai. ryte, ma
sinio mitingo išrinktas komite
tas buvo nuvykęs į Board of 
Education raštinę reikalauti 
viršminėtų dalykų. Na, kas gi 
atsitiko? Gatvė buvo apstaty
ta policijos ir komiteto visai 
neprileido. Pranešė, kad vir
šininkai susirinks kitą mėnesį, 

I nežiūrint, kad laiškas išanksto 
i buvo pasiųstas, reikalaujantis 
tokio susirinkimo.

I Bet darbininkai

DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ
S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite' savo reika

lus. Statykite į Pildomąją Tarybą (tokius S.L.A.
kurie j priešinai dabartinių S.L.A. ponų 

Darbininkų Opozicijos 
komitetas~jpatarią visiems nominuoti sekamus iš-, 
tikimus ir . kovingus1 S.'L.A. ‘narius į Pildomąją 
Tarybą:;' ; ‘ ' 1 ' ' ! ; ‘'

i Prezidentas—J. GATAVECKAS, 
S.L.A. 128 k p. narys, Carnegie, Pa.

Vice-prezi.—M. MOCKEVIČIUS, 
S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville, Pa.

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

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

riuomenė. Jos maršavimas 
tęsėsi dvi valandas ir pusę. 
K a r i u o m enei pabaigus, 
maršavo darbininkai < dirb
tuvių ir darbininkų organi
zacijos. Jie nešė visokias 
iškabas. Maršavimas irgi 
ėmė apie tiek pat lai
ko ir dar nesulaukėme ga
lo, apleidome.

Milioninė minia, kaip jū
ra, bangavo po visą miestą 
su didžiausia energija, dai
nuodama revoliucines dai
nas. Pirmu kartu sayo gy
venime mačiau tokį apvai- 
kščiojimą ir.su tokia 'ener- 
gija- 
vieton, bet negalime prasi
muši pro minias demons
trantų. Antri dar tik eina 
į demonstraciją. Visos gat
vės užsikimšę žmonėmis! 
Skaitau už didžiausią gar
bę matyti šitą darbininkų 
klasės laimėjimo apvaikš- vl4 
čiojimą. 1 kai

5. Rinkimas prezidiumo 
pirm. J. Stakvilas, jo pagelbi 
ninkas L. Yonikas; sekr. R 
Beniušis; Rezoliucijų Komisi
ja: A. Yonikienė, J. Vasiliaus
kas, J. K. Alvinas.

o T, . . j t-, a u : 6. Pirmas svarstymo punk-3. Raportuoja drg F Abe- t dienotvarkių
kas, A.K.P. Lietuvių Centro 
Biuro atstovas, paliesdamas 
svarbiausius klausimus revoliu
cinio darbininkų judėjimo ir 

■ padėdAinas pamatą konferen
cijai. Paskui jd kalba drau
gė Pi Rodgers, moterų klausi
mu, ragindama ■ moteris į>rie 
geresnio veikimo po Komunis
tų Partijos vėliava ir reikalau
dama, kad išrinktų delegatus 
į. moterų konferenciją.

4. Mandatų komisijos rapor
tas parodė, kad dalyvauja 59 
delegatai nuo 22-jų organiza
cijų : iš Detroito A.L.D.L.D. 52 
kp., L.D.S.A. 17 kp., A.P.L.A. 
47 kp., L.D.S. 21 kp., L. P. 
Kliubo, D.L.K. Keistučio Drau
gija, Aido Choras, A.L.P.M. 
Sąjungos 4 kp., A.K.P.L. Biu- ninku ir valstiečių revoliucinio 
ras; Hamtramck, Mich., A.I 
D.L.D. 188 kp., L.D.S. 86 kp 
A.L.P. Kliubas, T.D.A 
Giedrio kp.; Saginaw 
A.L.D.L.D. 131 kp., .
43 kp., L.D.S. 68 kp., P.L. ir į reikia 
Lietuvaičių Pašalpinės Drau 
gystės; Grand Rapids, Mich. 
A.L.D.L.D. 66 kp

tarybas ir masiniai-organizuo-1 
tai reikalauti nuo valdžios pa- Į 
šalpos. •

Štai kitas įvykis, kaip pa
duoda “Newark Ledger.” Po- 
licmanas lietuvis, Juozas Vit- 
kauskis-Vycoskey, šovimo eks
pertas, pašovė labai pavojin
gai negrą darbininką, Tucker 
Keyes, 31 metų (73 Pine St), 

! už tai, kad šis darbininkas, ne-į 
turėdamas pinigų, bandė pasi- i 
imti keiktą maišiukų, anglių iš 
coal yard, kad apšildyti savo 
kambarius. Nelaimingas neg
ras darbininkas pavojingai su
žeistas randasi Elizabeth Gen
eral Hospital. i Bet darbininkai čionai or-

Vietinis bosų organas Eliz- Iganizuojasi ir organizuotas 
abeth Daily Journal pašiepiau-j kūnas privers darbininkų rei- 
čiai patalpino paveikslą, kaip ikalavimus išpildytr. Visos dar- 
šimtai darbininkų susirinkę . bininkiškos organizacijos yra 
prie Raritan xupė,s; kranto rin- šaukiamos į bedarbių konfe- 
kmiui anglių. į bMat, vietiniai renciją, kuri įvyks 29-tą dieną 

lapkr. (November), 69 South 
3-čią vai. po pietų,

' Vardas Adresas Miestas

Prašome prisiųsti mums vardą ir antrašą savo aptiekos.
BLUE ROSE LABORATORY

69 Bond Street Elizabeth, N. J

Maskva
junga pirmon vieton stato joj, aptarti, kaip geriaus pra 
sveikatą ir gerovę darbo dėti vykinti gyvenime konfe 
žmonių. Liaudies Komisą- rencijos nutarimus, kad jie ne 
rų Taryba išleido patvarky
mą ir įsakymą, kad visuose 
naujuose namuose, ----
mokyklose, kliubuose, poil- iVisi delegatai, pribūkite į šį nesiūs ir 3c. už 
šio namuose, sanatorijose ir 'susirinkimą, .žinote, draugai, ........ .
t.t., būtų įtaisyta specialiai kftd konferencijoje padarėme užsisakys pluošta virš 200 ko 
narankumai ; delei fizinės keletą gerų tarimų; <? kad P’-N-p e ei i zmes tarįmus praVesti gyvenime, tai Į THE LIBERATOR

reikdlinga pasitarti 'ir pasitar i ' ten E 13th Street 
rus’ pradėti darbą. r Vienais iš . ' New York City

Bank St.’ Taigi, visi būkite f ĄJbany,, N. Y.,—Valstijos 
šiame susirinkime. Bus reh- ■ > L. L ., , , 5AOO! apeliacijų teismas pasirasekarna kuopos valdyba 1932/ 1 1
m.; bus renkama delegatai į i mirties dekretą del’aštuo- 

nių kriminalistų. Du bus 
sudeginti elektros kedėje 
sausio 4 d. savaitėje, o šeši 
11 d. savaitėje.

svarbiausių dalykų, tai praplė
sti tarptautinį veikimą tarp 
lietuvių darbininkų, kad gavus 

'iš Tarptautinio 1 Apsigynimo !kuo daugiausia narių į Tarp- 
30-tos Kp. Susirinkimo; Masi-’ 

nes; Konferencijos Delegatų 
Susirinkimas; A.L.D.L.D. 28 
Kp. Extra Susirinkimas. ' 
Lapkričio 18 d. įvyko susi-1 

rinkimas Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 30-tos kuo

luos; 
'narys. __ ---------- .
(girdome, kad pusėtinai gerai 
yra platinama Labor Defend
er, T.D.A. organas: kas mėnuo 
parduodama po 75 egzemplio
riai, ir šiais metais kuopa ga
vo $17 uždarbio iš jo pardavi
nėjimo. Labor Defenderio 
pardavinėjimu daugiausia už
siima L. Munkienė, M. Stri- 
žauskiene, M. Svinkūnienė ir 
L. ' Lašnjs.' Yra pagirtina, 
kad mūsų draugės moterys tams 
užsiima skleidimu tarptautinės jtra susirinkimas delei balsavi 
literatūros. . šį įpenėsi suėjo jm0

gų. Tam svarbiam tikslui Lie- niekai, kaip, .pradėjo pardayi- lapkričio 
tuviu Darbinink. Susivienijimo 'het Labor ;De£endjerį,‘ ir jau iš- 
Amerikoje 62-ra kuopa ’reiigia d pardavė su virš 800 ejgzemplio- 
vištienos !vakarienę, subatoj, ,rių* ‘„Tbš'keturios draugės atli- 
lapkričio 28 d., 7 :30 val<.vakąr Iko gerą darbą i^ jos pasiryžu- 
re, A.L.p.L.D. 17-tos - kuopos ,sios Uarbuotis ir tpliąus.

Išdavė raportą! delegatai iš 
masinės konferencijos, kup 
įvyko lapkri 15 d„ Waterbu- 
ryj. Iš raporto’ matėsi, !kad 
konferencija pilniausiai pavyr 
ko. Apsvarsčius delegatų ra
portą,; tapo nutarta sušaukti 
susirinkimą visų Water.burio 
draugijų, delegatų, kurie daly
vavo toj masinėj konfėrenci-

ninkai. . .
9. Ant galo ,drg. F.‘Abėkaš ... ..

padarė peržvalgą visų delega-. bedarbiai taip suvargę is prie
I..,'.:.j uždarymo didelių PJlrk' St
dirbtuvių, kad žiemai ateinant, pasiujitimui delegatų į Wash- 

Na, tai. d^r- ingtono będarbių, suvažiavimą: 
elių bėgius Viši bedarbiai,. orgahizuokitės 

renkasi visokias šiūkšles. Bet į Bedarbių Tarybas. Jų buvei- 
ir tų šiukšlių’ greitai >'nebebus. nė——106 East Jersey St.
O kas tada? • Bedarbis.

Iždo Globėjai:
J. BACVINKA,

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

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

Dešimtą vai. ryto i. Atrodo, kad apie pusė dar
bininkų yra moterys. , Pa
lyginus su Amerika, čia di
delis skirtumas. » Čia nėra 
paskubos sistemos (“speed
up”).

Aplankiau muziejų, mo
kyklas, ligonbučius ,ir vaikų 
prieglaudas, caro palocių ir 
taip toliau. Tai ištikro Mi-

judėjimo. Kyla, diskusijos. 
Didžiuma delegatų išsireiškia,

Kazio kad reikia remti Leituvos dar- 
Mich., jbinihkų ir valstiečių kovas vi-

A.J’^L.A..,gokiais galimais būdais ir kad 
------ . paraginti priešfašisti- 

jnius komitetus prie geresnio 
.veikimo. Tuo klausimu tapo

A.P.L.A. i priimta rezoliucija, ir taipogi kultūros, sporto, mankštini 
kuopa (numeris nepriduotas) J pagamintos dar dvi rezoliuci- mos ir tt. ' * ' J

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir. Naktį 50c

SųbatOjS vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c—
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos issiperimui veltui! ' r / 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo /
10 valandos dieną iki 12’ vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- [
ro vanojimosi kambarys. Didėlis, oringas miegojimui ♦ ' Į_ 
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, antj^Montrose Avė. stoties; visais

Broadway karais—išrj>t ant Flushing Avė.

Gyvenu Leningrade. Lap- tuvėj, kur išdirba trakto- 
kričio 7 ir 8 dd. darbininkų' rius. Labai didelė dirbtuvė 
šventės. 1 
prasidėjo apvaikščiojimas 
14-kos metų revoliucijos su
kaktuvių. Mūsų grupė, ku
ri atvyko į automobilių dir
btuvę “Nižni Novgorod”^ 
jau radome raudoną spalvą 
apsidengusią minią, kaip 
kokią jūrą, banguojant vi
sur. ,

Pirmučiausia maršavo ka-' kas • gyveno 1 danguje.
•Buvau daugelyje masinių 

mitingų ir girdėjau darbi
ninkus aiškinant apie visą 
padėtį Sovietų. Sąjungoje, legrama 
Visi sako: “Pas mus darbų 
yra, darbininkų trūksta.”

Trūkumų yra, bet jie yra 
taisomi. Krautuvės pilnos 
žmonių prisikimšę. Atrodo 
brangu, bet žmonės perka 
ir pinigų turi. Teatrai žmo
nių pilni. Apsirengę neblo
gai. Matyt, gyvenimas su 
kiekviena diena eina geryn. 
Už poros ar kiek metų bus 
visko pakankamai. Dabar

Važiuojam gyvenimo Metų Plan^ pabaigti.
Amerikoje ir kitose šaly

se Sovietų priešai sako, kad 
bolševikai ilgai negyvuos. 
Tai daugiau, negu nesąmo-

tautinį Darbininkų Apsigyni
mą. O kad Tarptautinis Ap
sigynimas lošia svarbią rolę 
darbininkiškame judėjime, tai 
kožnam darbininkui yra žino
ma.

A.L.D.L.D. 28-tos kuopos 
prisirašė vienas naujas !extra susirinkimas. Draugai, 

Iš valdybos raporto iš- 9-tą d. įvyko mėnesinis susirin
kimas A.. L. D. L. D. 28—tos 
kuopos. Narių labai mažai su
sirinko, nežinia del kokios prie 
ž a s t i ė s; greičiausia tai bus 
paprastas apsileidimas, tingė
jimas. Draugai, meskit tą blo
gą paprotį. Lankykitės į susi
rinkimus, nes tingėjimas* daro 
daug žalos draugijai. Buvo 
prisiųsta blankos balsavimui: 
Centro Komiteto 1932 me- j 

Tad nutarta, šaukti eks- I

ROJAUS TABLTTAI yra labai pageidaujamas Oi 
paliu’osavimas nuo slogų/ kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. Jos paliuo.suoja vidurius—pralaužia 
šaltį ir prašalina slogų bakterijas.

I

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

ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadina^ vidurių ir nekenkia 
nervu sistemai, nes juose yra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
t-TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

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

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

icializmą. Moterys visokius jto apielinkės lietuviai darbi 
^darbus dirba, kartais net 
daugiau, negu vyrai. Dir-

i ba jaunuomenė. , iįų kalbų ir bendrą išvadą, kad žasties
Kada apsistosiu ant vie-ibuvo gera ir sėkminga kon- ,'” ’ ‘.

tos ir nradėSiu dirbti -tai ferenciJ’a. Po to statyta labai fceturijjokio kuro tos ir prauesiii tai .daug įvairių ,klayąimų> , DrgM,(,binink^ apie gel
Į parašysiu dąugiau. Oi’as iAbekas atsakė labai aiškiai ir

Jau buvo pasirodę ; trumpai ir visi buvo užganė-
1 dinti.

Visi delegatai išsiskirstė pil
ni energijos ir pasirįžimO dirb
ti ir toliaus naudingą darbą 
darbininkų klasei po Amerikos 
Komunistų Partijos vėliava.

10. Konferencija užsidarė 
kaip 5:40 vai. po pietų.

Pirm. J. Stakvilas.
Sekr. R. Beniušis.

ir.su


Puslapis Kelvinas Kbtvirtad. Lapkr. 26,; 1931
induti

PIRMOSIOS DIENOS LENINGRADE
fl ..... R. MIZARA - .. ■.

(Tąsa) j Pirmuoju architektų, kuris vadovavo iš-
F—Leningradas neužilgo susilauks penkių; statymui Petropavlovsko tvirtovės, buvo 

milionų gyventojų,—tvirtino šių žodžių Uomimco leisim, kinį caias Petras n- 
rašytojui vienas komunistas inžinierius.— rnasis parsikvietė. Ir toliau, po mirties Pe- 
Mūs politika yra, tiesa, apgyvendinti dar- t1’0 f išmojo, miestas vis augo. J artrau v a 
bininkus ten, kur jie dirba, prie fabrikų.! ?yn^1.iau®1 ^chjtektai n įtosrusie ai jstai. 
Bet Lenino miestas tokis įdomus, istoriniai. }<arl.e. state ir m? Pa OC1US 1
taip susijęs su vienu revoliuciniu judėji-1 aamus- ,9ieit rburga,s pata-
mu, kad daugelis darbininku tik todėl P? dJdziu komercijos centru. Ištaisyta pne- 
trokš čionai gyventi. Argi, sakysim,' Pla“ka> Pri™sta k . d-
man pačiam būt kur kitur (Maskvą išski-! ,v Kai o metu Petrogiadas dai smarkiau 
riant) smagiau gyventi, negu čia?! ;išaugo, pasiekdamas virs 2,000,000 gyyen- 

Taip, Leningradas ir man patinka. De- tojų. Laike Kerenskio valdžios režimo, 
ja, pasilikti jame, gėrėtis juo; gyventi tar-; čia darbininkų revoliucinis judėjimas vys- 
pe tų, kurie savo drąsa ir pasirįžimu dar-. tėsi nepaprastu smarkumu. Čia, kaip ži
bininkams laisvę iškovojo ir šiendien naują nia, įvyko ta liepos mėnesio 3-čios dienos 
gyvenimą stato, nebegalima. Prisieis grįžti, (1917) darbininkų demonstracija, kuri is- 
į seną pasaulį; pasaulį, anot Bernard sivystė į sukilimą. Darbininkai išstatė 
Shaw,’vargų ir desperacijos. įobalsius: “Visa galia Sovietams!” Tiesa,
» ; Vj i sukilmas buvo sutremptas, bet darbininkai

i persitikrino, kad Kerenskio valdžia yra 
(valdžia išnaudotojų (ką bolševikai jiems 
! pirmiau sakė) ir bolševikų įtaka darbinin- 
i kuose dar labiau sustiprėjo. Ji vis augo.
l Dėka tam, lapkričio revoliucija buvo lai-

VnrKava ■ Lankričio 14-mas Centro Komiteto. Tąipgi rei- n “v7 r4P f Dn10 . taikės išrinkti delegatus į A.L.D.L.D. d. didelis būrys revoliucinių i 3 Apskričio metinę konferenciją, 
darbininkų šturmavo Tche- i V(28o-282)
nstochan kalėjimą, kuris Į 
užkimštas politiniais kali-’ 
niais. Valdžios namu lan-(
gai tapo išdaužyti, pakol pn-j pėtnyčios vakare, 7:30 P. M., jtubio 
buvo policijos armija. • ’__
kuomet • policija pribuvo, 
darbininkai jau buvo išsis-
kirstę. Tokia staigi ir taip UnluS) ka(( atsllankytų. v su 
gerai organizuota buvo de- sirinkimą, turėsime prelekciją.JD-rai 
monstracija, kad ji nustebi
no brutališką policiją.

sceniško talento ir patyrimo 1 iaidi- 
nimei įžanga 50 irt 35 'centąh ' \ .

» ' ’ Rengėjos.
,(280-281)

WEST HANOVER, MASS.
MASKARADŲ BALIUS

Rengia Hanover Lietuvių Kliubas 
savo Naujame Name ant Summer St., 
Subatoje, lapkričio (November) 28, 
1931; pradžia 7:30 vai. vakare. Bus 

i puikiausias Maskaradų Balius, kur 
kitų labai svarbių dalykų, reika- ; dar niekados nėra buvęs šitoje apie- 

Visi na- linkėję, nes mes dabar turėsim daug 
riai malonėkit1 pribūt laiku, atsives-j vietos savo naujame name. Taipgi 
kit nauin drantni ir atrifnnkit naša- ' duosim dideles dovanas tiems, kurie

NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5-tos kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio (November) 27, 'traVorri H • D IVT Tčnhinr_Z A. A KZ V* * J Xzi VZ KJ » »V* *. V f , • W X/ A. • *'A • y

Tjpj-Į salėje, 79 Jackson St. Yra Centro, 
r>Cb, i£omjfeto balsavimo blankos ir daug j 

laujančių greito veikimo. 
1 kit naujų draugų ir agituokit paša- į duosim ^dideles dovanas tiems, kurie 
linius, kad atsilankytų

—Draugai.—kalba mums moteriške, ku-1 
rios darbas—aprodymas turistams Lenin-; 
grado.—Draugai, šiandien važiuosime ap-' 
žiūrėti Petropavlovsko kalėjimą—tvirtovę 

Važiuojam! _ .
Kas gi nenorės pamatyti tos tvirtovės!.meta • ,

Kas iš šiek tiek apsiskaičiusių darbininkų' Grįšime prie Petro ir Povylo tvirtoves, 
nėra apie ją girdėjęs! _ ■ Neilgai ji buvo naudota, kaipo tvirtovė.

Pe_tr° n' Povylo tvirtovė-kalejimas st°_yi ■ Nebuvo reikalo. Tuoj pakeista į kalėjimą. 
v-V^eV°S yPe.s ^!ant0, Mentėj salaitej. (Įstabiausia, kad pirmuoju kaliniu, sėdėju- 
doSdi?strikte S1 P Vadmamam PetrOgra^iu šitoj tvirtovėj, buvo paties Petro Pir- 

Petropavlovsko kalėjimas turi įdomią sū™s> Aleksiejus, kuris tapo nukan- 
praeitį. Tai patsai miesto gemalas. Taip,; kmtas įsakymu savo tėvo, 1718 metais.

04- r>zx4-—i------ —i,..: t>~4-------  I Paskui čia buvo pūdoma daugybė politi-
i nių kalinių—asmenų, kurie išdrįso kovoti 
prieš carizmą, Romanovų dinastiją.

Į šitą tvirtovę-kalėjimą įėjimas seka nuo 
pirklyba reikalavo laisvo išėjimo į Baltijos Revoliucijos aikštės. Perėjus tiltelį, ma-' 
jūrą, kad galėjus laisvai vesti prekybą su' tai vartus—tai Jono Vartai (Ivanovskije 
vakarais. Bet tuomet švedai buvo galingi, Vorota). Paskui seka kiti — Petrovski 
ir nė klausyti nenorėjo, kad Nevos žiotis Vartai, pastatyti architekto Terzini. Per 

kiti, hct.ue Švedijos pirklių klasė.ljuos perėjus, randiesi tvirtovėj. Vartai,' 
Kildavo susikirtimų tarpe Novgorodo ir, tenpa pastebėti, išdabinti artisto Osnerio 

ioni°S PU’kuu. . darbais—apaštalo Petro stebuklas persta-
1300 metais švedai pastate tvirtovę (tomas> ge į0 išskaptuota Marso ir Venu- 

Landskrona, kurią ilgainiui novogrodieciai! 
Sunaikino. Pagaliaus Nevos žiotys pate-; 
Ko rankosna Maskvos kunigaikštijos, bet1 
neilgam’; greit ir yėĮ Švedija atkariavo. i 

Pradžioj 18-to amžiauš rusai pasiėmė šį 
tąip svarbų—prekybos ir apskritai karinės 
strategijos kampą. 1703 metais, gegužės! 
27 d. Petras Pirmasis padėjo pagrindus i 
esamai Petro ir Povylo tvirtovei. Ji buvo 
statoma apsisaugojimui nuo priešų puoli
mų. Tuoj aplink ją ėmė apsigyventi dau
giau žmonių ir po biskio augo miestas.

Kur šių dienų Leningradas stovi, kadai- i 
se buvo pelkės ir balos. Caras Petras Pir-1 
masis nesigailėjo nė žmonių, nė nusausini- i, v. . . .
mui vietos. Per spėką jis mobilizavo tūks-' us, s™3 P^na per sąnarms, je.ius j 
tančius iš gilumos Rusijos valstiečių sausi- i k«r! Neaukštų gudus mažai ap- 
nimo darbui. Sunkus tai buvo darbas!i^ieJtL .Geležinės lovos ir staleliai, prira- 
Daugelis sumobilizuotų darbininkų-vals-1klntlTP"e S^S- Negallma. Pajudinti.. 
tieSų išmirė, nepakeldami netinkamo jų!, ~.Ko,k.n! tikslu Romanovai lovas ir sta-j 
sveikatai klimato ir žiaurių darbo sąlygų.i us !' }<c'les lakino pne .-.ienos, vienas 
Nuo to seka posakis kad Peterburgas bu- ■ "’ūsiskių ishndo su klausimu, 
vo pabudavotas ant žmonių kaulų. į (Bus daugiau)

čia gimė St. Peterburgas, paskui Petrogra 
das ir dabartinis Leningradas.

Meskim truputėlį šviesos į praeitį.
Senai, senai, stiprėjant Rusijai, josios

so atvaizdai.
Įėjus į kiemą, nejauku darosi, prisimi- 

: nūs, kiek jame buvo kankinta laisvės ko- 
■votojų! Įlindus į pačią tvirtovę, storo mū- 
i ro budinką, su ypatingais koridoriais, pa- 
I si kopėjus aukštyn berods vienais laiptais, 
'mūs vedžiotoja tuojaus prašneko:

—Štai, ten buvo teisiami mirtin ir ilgų 
metu kalėjiman dekabristai—sukilėliai 
prieš Romanovų viešpatavimą, 1825 me- 

i tais. Ten antai sėdėjo aukščiausis tribu
nolas, kuris dekabristus smerkė.
( . Iš viso randasi 72 kambariai-urvai, ku- 
įriuose sėdėjo politiniai kaliniai, šiurkš-

BRIDGEPORT, CONN. Kaškiaučius ir RasĮa §jmtaj 
šaukė dėtis į l,aV0Įl!J

į Kalbėjo Dr.
lapie politiką;
I

i darbininkiškas 
ir kovoti prieš

Įgii kapojimą, už apdraudą be- _v. .
Idarbiams; o bedarbė nesi- I didelio mūšio, kuris ujo ties 
i baigs, kol kapitalizmui ateis miestu Tsitsihar laike japo- 
i galas. ; nu užpuolimo. Jau surink-

)

Iš Dr. Kaškiaučiaus Prakalbų ‘
Lapkričio 22 d čia buvo pra- ■ 

kalbos. Kalbėjo drg. Dr. J. i 
J. KaĄkiaučius iš Newarko, N. 
J. Vakarui pirmininkavo drg. 
j. Mockaitis ir išdavė platų ra-! 
portą iš visuotinos Conn, vals-. ■■ p v. , . . , ,
tijos lietuvių darbininkų orga-1 Po prakalbų drg. Kaškiau- ! ta b šimtai cninų layonų

i, buvu-'čius buvo apipiltas klausimais o manoma, kad daug dau- 
Waterbu-’apie sveikatą ir įvairius politi- giau ŽUVO. ‘

’ ikos dalykus; ir j visus puikiai■______

organizacijas 
bedarbę ir ai-

Mukden.—Tik dabar pra
deda paaiškėti pasekmės to

nUacijų konferencijos 
sies lapkričio 15 d., 
ry, Ccjnn. , ,

? • *
Dr. ‘ Kaškiaųčius kalbėjo

IAVO <1 į ~v

atsakinėjo. Į vieną gi klausi
ma: ai- Prūseika kada buvo

apie slogas, kaip jas žmogus pa ko‘munistas? dav5 atsakymą, i 
gauna ir suserga, ir nurodė, |kad jjg nebuvo raudonas 0 tik 
kaip galima genaus nuo jų ap- bjskį araudęs tajp. sakant, I 
siaaugoti; nupeikė tuos, kurie ■ arba rožavas
verdasi naminę samogonką; I 
nurodė, kad jinai yra gana ! Publikos į prakalbas atsilan- 
nuodinga, dažnai sugadina kė nemažai ir visi liko paten-į 
žmogui vidurius visam gyveni-. kinti. Gaila, kad laiko buvo I 
mui, ir tuomet nėra gydytojo, permažai, nes žmonės norėjo ; 
kujris galėtų pagelbėti. O an- .duoti ir daugiau klausimų, o 
tras dalykas, kai žmogus pra- drg. Kaškiaučius jau skubino- 
dėda po biskutį gerti, toliau si stotin, kad nereikėti) nakvo- 
priprUnta daugiau ir daugiau, ti Bridgeporte. 
Imkim kad ir nekuriuos buvu-1 
sius darbininkų, veikėjus; ]— 
gėrimą jie nustojo savo ver
tės ir. paliko gyvais lavonais; 
principiniai ištižo, tapo praša
linti iš Komunistų Partijos vei
kimo; netekę gi užsiėmimo, •iš
ėjo prieš darbininkų judėjimą, | 
organizuodami prieškomunisti 
ne skloką.

( Patartina, kad ir kitos ko- 
P®1 ilonijos rengtų Daktarui Kaš- 

kiaučiui prakalbas. Jos labai 
naudingos.

A. Mureika.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

BALSAS

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai priei fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA' AMERIKOJE:
Metams ......................... $1.50
šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . .05

pranešimai 
iš kitur

c «•>r .i . 4i■i4» > .iį

,< EASTON, PA.
Aukos LAwrence streikieriams. A: 

L.D.L.D. (13-tą kuopa, aukojo $5,00; 
susirinkime aukojo šie draugai: J. 
Johnson $1.24) jio i $1.00—(V. Mor4 
kauskienė ir V. Unikauskas; po 50c 
—iM. Urba, K. Judifckas, V. Stanči
kas ir B. Senkevičiėnė; V. Senkevi* 
čius 45c. Viso su smulkiomis su
rinkta $7.00: $12.00 gavome ir pa- 
siuntėrm . ■

“Laisvės” Adm.

Kaškiaučius prižadėjo labai žingei- i sirengimais 
džią pamoką sveikatos klausime.

Organizatorius I 
(280-281)

B’NGHAMTON, N. Y.
i A.L.D.L.D. 20-ta kuopa rengia 

svarbią paskaitą: “Religija ii’ Jos Ro
le Proletariato Pavergime.” Įvyks j 
sękmadienį, lapkričio 29, d. Kliubo 
kambariuose, 315 Clinton St., pra
džia 2-rą vai. po pietų.-—Visi, kaip 
A.L.D.L.D. 20:tos kuopos nariai, taip 
ir pašaliniai esate kviečiami daly- Į 
vauti ir nasiklausvtL Paskaitos. Pa- ' 
skaitos 
kina’nti: 
lyvauti 
čia

pasikląųsytb Sąskaitos. Pa- ■ 
tema labai svarbi ir pamo- i 

Tad pasistengkirrie visi da- 
ir išgirsti jąją. Visus kvic- 

A.L.D.L.D. 20 Kuopa.
(280-281)

KEARNyTn?-!.
TEATRAS“KAROLIO TETA” 

(Charleys’s Aunt)
Įdomi trijų veiksmų komedija. Sta
to scenoje L.D.S.A. 125-ta kuopa ne
dėlioję, 29 d. lapkričio (Nov.), 1931, 
A.L.P. Kliubo Svetainėje, 134 Schuy
ler Ave. Lošimas prasidės punktua- 
liškai 6-tą valandą vakare. Ši ko
medija yra išversta iš anglų kal
bos. Gražus ir juokingas scenos vaiz
das. Ji buvo lošta žymiuose teat
ruose ir judomuose paveiksluose. Jo
je yra idomiių meilės romansų. Pa
rodo iš Anglijos “didžiuomenės” gy- 

I venimo. Matysite, kaip augštų mo- 
EXTRA WATERBURIE6IAM Įkyklų studentai iškerta nemalonių

• šposų lordams, persirengę i moteriš- 
A.L.D.L.D. 28-tos kuopos susirin- ; kus rūbus. Tat nepraleiskite nepa- 

kimas bus pirmadienį, 30 lapkričio, Į matę to puikaus, kupino juokų teat- 
po No. 774 Bank St., 7:30 vai. vaka- Į ro. Šį veikalą vaidins gabiausi me
re. Visi nariai ateikit, bup bąlsavi- 1 gėjai iš Newarko, kurie turi puikaus

NEWARK, N. J.
L.D.S. 8-ta kuopa rengia 

balių šeštadienį, 28 lapkričio,. šv. 
Jurgio svetainėj, 180-2 New York 
Avė. Prasidės 7:30 vai. vakare. Dai
nuos Sietyno Choras, bus gera muzi
ka šokiams. Kviečiame visus atsilan
kyti. Rengėjai.

(280-281)

smagų

Subątoj,

g

L. KAVALIAUSKAITĖ
Mezzo-Sopranas Dainuos

s 
š 
3 
3

5
S

5S
£ 
E 
E

Užbaigę su- I atsižymės gražiausiais, žingeidžiau- 
-raš’siais ir prasčiausiais maskaradų ap- ‘j Prie, to visko dąt bus 

•geriausia muzika, kuri grieš senoviš- j 
I kus ir naujės mados šokius, ' taigi | 
visi 
v isūs 
apielinkės miestų. Taipgi turėsim 
gera gasp&dinę, katra patarnaus su 
visokiais užkandžiais, ir taip pat bus 
su kup ir,pašĮapin. Įžanga; vyrarųs 
35c, ’ moterims 25c.

... Rengėjai.
, , (280-281)
* . _1--------------------------- i ' ■ I

; j MONTELLO, Mass, i 
Pirmas tarptautinis bedarbiu' su 

slinkimas bus sekmadienį, 29 la~ 
kričib, ’ r,.__ -

9 Skillman Ave,, Brockton, Mass. Pra- 
i ’džla 4-tą vai. po pietų. Visi bedar- 

, biai būtinai ateikit išgirsti bedarbių 
balsą, kurie tame susirinkime kal
bės, tat bendrai aptarsit savus rei- 

į kalus.

YOUNGSTOWN, OHIO
L.D.S-. 9-tos kuopos metinis ‘susi

rinkimas bus sekmadienį, 6 gruodžio 
(December), po No. o28 Franklin 
Ave., 1-mą vai. po pietų. Bus ren
kama kuopos valdyba. Delegatas 
jau bus sugrįžęs iš Pittsburgho kon* 
ferencijos ir išduos raportą. Visi 
nariai dalyvaukit susirinkime.’ i

Sekr. F. Madison.

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

gia bendrą pramogą—Grybų Balių 
sekmadienį, 29 lapkričių, Liet. Darb, 
svetainėj, 920 E. 79th St. Pradžia 
6-tą vai. vakare. Bus graži progra
ma, o vėliau smagūs šokiai prie ge
ros muzikos, 'šiame parengime nej.

L.-D.S. bus ge*
"stojimo. Tat 

pasinaudokit < proga. 1 Įžangą 25c. 
Kviečiame atsilankyti ir pasilinks
minti. Rengėjai.

. ; . (279-280)

BRIDGEPORT, CONN.
Garsus Sąvietų Rusijos judis 

“Cain and Artem,” pagamintas M. 
Gorkio, buš rodomas, sekmadienį, 29! 
lapkričio., (Capito} Theatre, E. Main 
St; Buš įrodoma dviem permainom:' 
2 >vąl.( irj 4 vai. po pietų.; Įžanga

i x o i cv mu/jina, nuli oviivvin . ... « .. . T 1

v.s ir naujbs mados šokius, : taigi P^klausaptiems pne Ui 
isi galėsit gerai pasilinksminti. Tai !ra Pro#a įstoti uz pusę p 
isūs ‘užkviččiame atsilankyti’ iš visu pasinaudokit < proga. • Į

įas bus sekmadienį, 29 lap- suaugusiems 25c, vaikams’lSč. Pel- 
Workers: Iiitėmationali Hali, nas diš T.D.A. Lietuviai darbininkai

Įžanga veltui.
Bedarbiu Komitetas

(279-281)

BENLD, ILL.
A.P.L.A. 41-m.os kuopos metinis 

susirinkimas bus penktadienį, 4 
gruodžio (December), paprastoj vie
toj ir paprastu laiku.;’ Visi nariai įsi- 
tėmykit ir dalyvaukit, nes bus ren
kama nauja kuopos valdyba ir svars-

matykit tą judį. . -
Rengėjai.

(270-280)

BROCKTON, MASS.
Svarbios prakalbos įvyks šeštadl^- 

.nį, 28 lapkričio, Workers Internatio- 
i nal Hali, 9 Stillman Ave. I1_1‘ 
Į Bedacht svarbiais klausimais.
džia 
Visi

f

s

tomą kiti svarbūs reikalai. Neatsi- 
I lankiusieji bus baudžiami sulyg įsta- 
| tų. L.D.S. 63-čios kubpos metinis 
susirinkimas bus sekmadienį, 13 
gruodžio (December), paprastoj vie; 
toj ir paprastu laiku. Visi nariai 
ateikit, bus renkama kuopos valdy
ba. Yra ir kitokių svarbių feikalų 
aptarti.

Sekr. W. Mickelites.
(279-280)

T

Kalbės M. 
Pra- 

8-tą va', vakare. įžanga 15c\ 
lietuviai darbininkai dalyvaukit. 

Komitetas.
(279-280).

GERA PROGA
Parsiduoda kendžių ir stationery 

štoras, yra fountain ‘ir carbonator. 
Kaina $475.00. Viskąs išmokėta. Ap
drausta nuo ugnies ant $1,000. Ran
da už štorą ir 3 kambarius $25.00. 
Kas nenori kambarių, tai tik pusė 
randos už štorą ir yieną kambarį. 
Geras biznis, pasinaudokit proga. 
Mrs. Shelly, 433 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(279-281)

SrSšfE

A. VELIČKA
Lyriškas tenoras, dainuos solus
♦ ir duetus

KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA CHORAS PIRMYN, GREAT I^ECK, N. ¥.

28 Lapkričio-Nov., 1931
COMMUNITY CHURCH HOUSE SVETAINĖJE

,. ' GREAT NECK, N. Y.3 THIRD ST. ir Kampas Stonner Ąve. •
Prieš Kensington Public School Mokyklą

PRASIDĖS 7-tą VALANDĄ VAKARE

Apart viršuj suminėtų bus dar ir kitų 
kav.alkų ant programos. Tai bus puikiau
sias koncertas Great-Necke. Taipgi čia ir 
svetainė yra gana patogi koncertam. Tai 
puikiausia svetainė Great Necke.

PO KONCERTUI ŠOKIAI
Griežiant gerai orkestrai.

ĮŽANGA 50c ir 75c.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti,

Choras Pirmyn vadovyste F. Pakalniškio*

" A'" ' *’ v

fe;, • .'’'a
l;• ' L

•A

A’ ndi&wi

Programos išpildyme, apart vietinio choro dalyvaus Aido-Lyros Choras iš Brooklyno ir Ban
gos Choras iš Elizabeth, N. J. Taip pat dalyvaus Aido Choro merginų sekstetas ir Bangos Choro 
grupė Ufa. • .Rengėjai. J.



. Ketvirtad. Lapkr. 26, 1931 L; A l S'V .E ♦ ' Puslapis PeriRas

AUTOMOBILIŲGAMYBOS MILŽINAS 
DETROITAS

Įspūdžiai iš Masinės Lietuvių Darbininkų Konferencijos

kapitonu-karininku. Bedar
bės audros užklupta šeimy
na tapo nublokšta. į; gyve
nimo bedugnę, į badą, ir 
desperaciją. ‘ Tėvas- jau bu
vo pasirengęs išžudyti vai
kus—iššaudyti ir pats save 
nusišauti.. Bedarbių; Tary-

Philadelphia, Pa.
LIETUVIŲ MILŽINIŠKA 

DEMONSTRACIJA

55—Tom. Sonatą, 1130 Sycamore St., Wash- 
j ington, Pa,
Į 56—V. GlaubičiuB, 316 George Avė., N. End', 

Wilkes-Barre. Pa.
I 57—John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran- 
| ton, Pa.
. 58—J. N. Valanchausky, 11 ‘ Bigelow St„ 
I Brighton. Mass-

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. vakaru.

LIETUVIS GRABORIUS

Sekmadienį, lapkričio 
d., Lietuvių Svetainėj,

29 
po

Karo ir pokariniam lai-į ti, kad buvo Masys ir keli jį ba, sužinojus apie tos šeimy- num. 928 East Moy amen-
1 1 • 1 Ji • 1*- ■« ■« a • ' T ’ < a. w a \ a w H 1 . • 1

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VĄLDYBA 1931 METAM: 
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale St. 
Pirm, nagelb M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt.' J. Stoškus. 20 Faxon St. 
Finansų rašt. J. Stbipini*, 49 Sawtell Ave.

D.L.K.K. DRAUGIJA

kotarpyj iki 1929 m. Detroi- ■ sekanti elementai, kuriem nos alkį ir dramą, kuri už sing Avė., bus labai svarbus
tas plėtėsi ir didėjo. Kas ' terūpėjo, kad delegatai ne- • kelių minučių veiikausia bū- masinis susirinkimas ir de- Iždo Globėjai: F. Alusovlčin, 18 Intervale !

1 • « « • • 1 v _ SU.. • S. Mnčhibiit is. fi7 Arthur St. : S.
metai į tą miestą pribūdavo I sumtų . konstruktyvių dis- j 
nauji būriai < 
Buržuazijos 1 _ ,
pūsta ir medum aptepta į įsitraukimas į tuojautines j p0 tam keliolika tarybos 
mintis buvo persigėrus ir i darbininkų kovas, t m"~ !
per darbininkų sluogsnius.Įvūlas, oportu'nistinėš-pru- įtina nuėjo į miesto ‘gerada- 

įgtaigą reikalauti 
kad Europos agentui; parodavo pats savo oportu- paramos. Iš pradžių tie

|tų virtus tragediją, suran*' nionstracija Philadelphijos i 
darbininkų.! kusi jų, iš kurių turėtų sek-jkjojp nuo* kaimynų kiek ir lietuvių darbininkų. Eikite; 

pasakorių iš- ;ti rūpestingas ir darbštus i suteikė momentalę paramą. į tą demonstraciją masėmis 
j : 4-..-,-.,..k:.™ .. . Matote, kad pasaulis jau _

Tas gai-! narių su tos šeifnynos mo- pradeda ■ liepsnoti inauj.u ka 
. ♦ — • • • J Z 1 TVl lll * 1__________ ___• ______

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalką- 
P. Krušna, 141 Sawtcll Ave.
Visi Montello. Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio nirmą seredą, 7-tą vnl. vakare. Lietuviu 
Tautiškam Name.

Kapitalistinė spauda- gy-jsėikinės vėliavos nešėjas, vystės 
rėsi, 1___ ____ x ( . r -,
lankosi tyrinėt į šios “šar 'nizmą. Ypač d. Jonikis ge-

ru. Iškėltj, kruvini suokal
biai prieš Sovietų Sąjungą* 
Kodėl einama prie naujo

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK< 
TERŲ DRAUGIJA

DETROIT, 
VALDYBA

J. I.iubęrtas,
pageibininkns, M.

rašt. P._
Overaitis,

Iždininkas A. Vogčia,
KASOS GLOBĖJAI;

O. Gantaricnė,
O. Zigmuntichč,

Susirinkimai atsiims 1 
dienj kiekvieno .mėnesio. 
Lietuvių svetainėje,

Pirm.
Pirm.
Nutarimų
Turto rašt. J.

MICH.
1931 m.:
4177 Ashland
Birštonas,
6388 ■ Sparta

Gyvis,
71*18 Mac Kcnzie

4GS9 Brandon Ave.
7715 Dayton Ave.

Ave.
Ave.
Ave.

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemą kainą, 

nuliūdimo va
landoje Sauki* 
t ės pas:

1212 Solvay Ave,
9534 Ruasell St. 

kas ■ ketvirtų hedcl- 
2 vnl. )>o pietį), 

25 ir Vernor Highway.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rcsidencija: 13 West 3rd Street f

Tel,: So. Boston. 0304-W

Grand Rapids, Mich. 
VALDYBA 1931 METAM: . 

Rirmininkas—K. Margin,.
1323 Muskegon 

Vice-Pirmininkas—-A. Kareckas, 
kad jiem terūpi i nės jau keliolika kartų bu- viai darbininkai ir jų Orga^* ' Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,

1 ____ „„j;,*.: i d , . .. o v ‘-įSi—‘ !■ R- ,R< B<>x
Turto Raštininkas—A. Garbannuskas,

1 ’ i 108 Elizabeth
. Daukšas, 

1131 Walker
! Iždo dlobėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. 
Grufiiūtė. 1307 Davl* Avo. 

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružiriskas, 1'.'.'. _____
Vllkuvienė, 

Trustisai:

labdaringi” ponai ir klau-ikaro? Koks '-to karo tiks- 
lies” darbininkų augštų al-jrai tiem oportunistam* pa- syti nederėjo, nes tie žmo-įlas? Ką turi daryti lietu- ;yi< 
gų. paslaptis. Tai buvo me-js^bąjo, l"'1'3. L.’ 1 " T- (
las. šiandien Amerikos darbininkų vienybę. ardyti, i Vo reikalavę ir nieko nega- nizacijos? Kalbės d. 
darbininkai suvilti nebūtais TJis nieko konstruktyvio i Įėjo gauti. Bedarbių Tary- ba, iš Brooklyn©, ii* atsakys iMiniui™*—a. 
ir nesančiais prabangaus Į negali nuveiktinu 1 -• •- i— -----
gyvenimo prižadais skur- tvarkę kelia. 
džios realybės varge skęsta, šios^ dienos faktas.

H.enry kui^s yra ivauti bendrose konferenci- isios šeimynos, 
gemahskas muilo burbulų ■ jQ ‘Mikas’ neklause— | masine 
lairlBiac vicnVimc nn an d«i < . ’ . « ... inaouic

o tik be-; bos nariai “welfare” atsto- Į į tuos klausimus.
Tai rodo. irjvus striukai prispyrė prie į Be to, bus kalbama apivj 

Jiem i sienos ir pasakė jiem: “Jei j Lietuvos įvykius. Praneša- 
' sklokos tėvai įsakė nedaly- j jųS nešelpsite tos išbadėju-; ma dideli darbininkų laimė- 
L™...u i . v .------- mes su įimai. S—4

leidėjas, visokiais pi įžadais j jaiyvauj-a konferencijoj, — 
siekia uz nosies vedžioti • vadinasi, papildė ąklokišką 
tukstancius bedarbių. Pra-Į - - - - -
džioje lapkričio mėnesio, 
laikraščiuose bubnijo, kad , nJus jsakymus_norS; žin0. 
Fordo fabrikai atsidaro ir1 17 - - -
paims 120,000 darbininkų 
prie gaminimo naujo, 1932 į 
m., modelio Fordo karų. i . 1" • u 1 u• • '• lnt i niam judėjimui, o ne kad mis, kaip bedarbiai, susi-

Avo.

st.

117

Avė.

Avo.
ir T.

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS; . H

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNĘ, N. Jk„ VALDYBA

Pirm. A. Bocis, 68 W. 10th ‘ SL _
Pirm, pagelb. M. Panelis, 

24th St.
Prot.

49th St. .
Fin. Rast. A. Lukaitis, 591
Kasierius F. Lukaitis,' 352 Avė. C
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 

" ‘ ■ 15th
944 

21st 
20th

Rašt. P. Janiūnas,

175
128

W.
w.

Ave. A

Bell Phone, Popląr <7546 I > i

A, F. STANKUS. ! '
G RABORI US- UNDERTAKER 

tšbal*«a»poja Jr laidoja nvmlruiin* aot' 
rfsokfų kariniui. Norintieji geresnio p*. 
tamaviMO ir ož že»ą kainą nuliūdimo 
valandoje SankltSa pu mana. Pan mana, 
galite gauti lotu* ant vlcoklų kapinių k«e 
ceriauaio** vieto»e ir ui Kerną kaina. _ 

i ** *
■ i j 

i.)N

o.ir1414 Turner Ave. 
718 Richmond

A. Lujus, F.
B. Shatkus.

Senkus, V. Valentą, M.
“ " is, 515

- . ... A.
1108 Elizabeth Ave.

Draugijos 
mėnesio antrą utarn-nką 
1067r63 Hamilton Ave.

15 UcU UlilAlinų l'Hjlit- T< Rąsikas, A _^. ._ 

Smetona persigan- į RCviz.XR-tkon!iRija-: ~ 

demonstracija jus dęs panaikino ligonių kasų j Salėa valytojas—F. Žeguni 
,, . . . T/r • SalėB parandavotojaa —rinkimus Kaune ir Paneve- 

Urbonas nurodė, kaip tieižyje. Prie ko tas veda?
[grieką. Bet tai gerai daro, pasipūtę buržuazinės lab-! Apart prakalbų, dainuos 
|kąd laužo tuos oportunisti- darybės agentai tuoj išrašė. Liet. Lyros Choras ir -Rusų 

-1“— ~ dei maisto, atvežė ang-
1 ma, jie tatai daro ir daly- į Hų įr randą užmokėti priža-
ivauja konferencijoj tikslu,: dėjo.
I kad pakenkti komunistė j Tai yra vaizdingas požy-

Darbininku Choras.
Susirinkimas prasidės 2 

vai. po pietų.
Komitetas.

st.

Žegunie,

Žiuri*.
Eleventh

GarbanauskaB,

susirinkimai įvyksta, kiekvieno 
antrą utarn’nką savam namo,

St

Avė., M. Višniauskiene, 9 W. 
St. Iždo glob. : F. - Milvidaš, 
Boulevard; J. 'Zaleckas, 24 E. 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 
St.

Moterų 
Pašelpine Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, 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. i

VALDYBOS ADRESAI :
. E. Beniulienė, 16 Bunker Avo. 

Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vino St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.
V. Baronienė,
M. Duobienė,
V. Bartkienė, 
Ligoniu Rašt. M. I’otsus, 184 Ames St. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello, Mass.

Pirm.

Kasos Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St. 
29 Intervale St.

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

 .... . i VOKIETIJOJ BEDARBĖ 
.. karingais žingsniais gali ir, VĖL PAAUGO

konferencijoj darytų turi priversti valdančią kla-' ____
|sę maitinti badaujančius1

Ti^^rt/nkn [Urbono kalba apie bedarbių į bedarbius ir jų šeimynas. ( BERLYN.— Spalių 31 d, 
TU Į Konferencijoj buvo nu- [ Vokietijoj buvo?, ūžsiregist- 

tiesta planai įtraukti plačias pavę 4,622,000 bedarbių, ar- 
lietuvių darbininkų m’ases j ba 133,000 daūgiau, negu 
ir jų organizacijas į kovas' dvi savaitės prieš spalių 31 
prieš algų kapojimus, prieš dieną, 
ateivių darbininkų perse-! —“—-------------
kiojimus, už tuojautinę be- Draugijy Adresai, Kurios 
darbiams pašalpą .ir socialę i 

I aj)c|rauvdą.

klausinėju darbininkų, i 
jų padėtis nepalengvėjo, | 
kuomet tūkstančiai ‘‘gauna | “ £ i
darbus pagyrų puodo For-U- 
do fabrikuose. _____ ,
kad tas, kas rašoma laik-l 
raščiuose, yra melas; Esą, 
“paima šimtą darbininkų, 
tai rašo, kad tūkstantį pa
ėmė, o ir tuos pačius už ke
liolikos dienų ' paleidžia.’^ 
Bedarbiai su ašaromis aky- 
sbį nusiskundžia,^ kaipj kėlę 
Mietai atgal F-ev&aa'di ^kitb-

davojimo.”

>

darbdaviai vertė juos, rįad 
pirktų nuosavus namelius. 

■< D^bar tuos namus negali 
išlaikyt. Tūkstančiai auto
mobilių gamybos darbinin
kų susipirko šau grįčias,

tarybų veikimą. Drg. Ur-į 
bonas atžymėjo iš daugelio į 
suvargusių šeimynų vieną, 
kurios pavardės čionai ne
minėsiu.,

*. Trys vai kai;.,jauniausias, 
kūdikis šešių mėnesių*. Šei
mynos tėvas antri metai ne
dirba. Karo ; laiku buvo 
Jungtinių Valstijų armijos i

Draugystės1 susirinkimai atsibū- 
na kas antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum, svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai', vakare.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Turi “Laisvę” už Organą
v . F.'Ą. ČĖtfŽ^^fctįaiTEl'O
— ■..M. .U_:l -•■ ■ ANTRAŠAI

ZB KT B r* -i A- *’• A- ANTRASAI 1931 M.§ I R -a \ p.."0'’''0^1-812 Ot°em
jį w H V, Jr k S I Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655,
sa, w iu» ; Kensington, Pa.

i Sekretorius J. Gasiunas, •625.,Woodwara<l
■.........  ... [ McKees Rocks.' Pa -siW

' ! Iždininkas J. Vesudavičiųsį - 538 3rdja uždraust pardavinėt palaidą , T New Kensington, pa.;. « . . . .-s ' Iždo Globėjai*-pasiėmė ant išmokesčio bal- ! SMULKMENOS 
dus ir kitus įtaisymus, gi Į —
likę be darbo šiandien viską jxjkw YORK.—Th. F.'lįs būt pavojingas sveikatai,
praranda. Leko kalbėtis su Quįnn> 49 metų amžiaus, liko Well, bet iš į bonkas supilto
keliolika bedarbių Šeimynų, j areštuotas jau 112-tą kartą sa- pieno yra daugiau pelno kom-
kurios turi nuosavus na- !VO gyvenime; paskutinį kartą panijoms. Sveikatos komisio- 

!už- tai, kad išmušė krautuvės . nierius, be abejo, nori ir joms 
langą ir pasiėmė kelias kepu-1 patarnauti, 
res. | 

f * :

Brooklyn Hospital vyriau-, 4 Dienas Nevalgęs 
ėdimas palijo ęi^ooTvl Bandė Nusižudys
“norsei” (slaugei) Janei E 
Young.

mus. Liūdnai atsako: “Su
dėjom tūkstančius dolerių, 
dabartės turėsim 
eiti.”

palikę iš-

revoliuci- 
dalyvau- 

ta-

St,
Ncm

Avė.
Ave.,

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass. 

Valdyba 1931 metam:
Pirm. W. Gelusevičlą, 51 Glendale St. 
Pirm, paeglb. A. Sauka, 
' 256 Ames St.'' ! .
Nutarimų rašt. J. Stripinig, 

49 Sawtello Ave.
Turto rašt. K. Venslapskis, 

12 Andover St. ;
Ligonių rašt. M. Jazukevičla,

U58 Ąmė8--St.. - ) C! j, i 
iždininkas M. Miškini*/ 

0: Burton St, 1 
iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Avo.,

B. ZdahaVičih, .11 Glendale St., J. Balo- 
vičia, 86 Webster- St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 JTantingtonJ St. 
Visi Montell, Mas*.

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna-. 
vimas bus atatinkamiausias it 
už prieinamą kainą. Nuliūdi- t * < • f !
mo valandoje, prašau kreipti? 
prie manęs i sekančiu antre^ū/: .
1439 SOUTH ih‘b'>STREET . ' I. ; ... ’

PHILADELPHIA, PA. I

Telefonai: Bell — Oregon 51X6

Keystone — Main 1417

Mūsų lietuvių 
nės organizacijos 
ja bendram judėjime, 
čiaus iki šiolei nepakanka
mai buvo įsitraukę į bedar
bių organizavimą ir į kovą 
už socialę apdraudę reika
laujant tuojautinės pašal
pos bedarbiams.

Lapkričio 15 d. įvyko ben
drą lietuvių darbininkų 
konferencija. Konferenci
ja 'buvo įspūdingą ir vyku? 
‘ši! Dalyvavo 59. cjel^gątąi 
nhp 22 orgaūfządijų J ; I)irl 
bąptieji darbinįnkai tir ! be
darbiai hu^dugniąį ilukšte- 
no padėtį ir tiesė , Mląnuį

. , . , . v izuo uioneja.: -
i pieną, kuns lengvai uzsikre- g. Urbonas, 434 Library St., Braddock, 

v. ",. , . , . . . . > J. Urbonas, 1925 llurcums Way, S.;Ciąs ligos bakterijomis ir ga-, Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward Ave., 

I McKees Rocks, Pa.
I A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲI ANTRASAI

Kp. Sekretorius ir rtntrašas,
■ J.—Saulis, '3225 Stafford St., Corliss Sta-.
i Pittsburgh, Pa. >

3— P. Sadulieno, 108 Cress St., Carnegie,
I Pa.
; 4—P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., 
į nandoah, Pa.
į 5—M. Paulavičienė. 123; E. Monroe 
i McAdoo, Pa.
i 6—S. Tclksnis, 7709 Aberden

Cleveland, Ohio.
7— j. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

•wood. Pa.
8— W. Stačinskas. 2310 Sarah St- 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadavičc, 538—3rd Ave.,

Kensington, Pa.
■ 10—J. Albauskis,* 1100 Union Ave., Chicago 
i Heights, Ill.
I 11—Anna Adomaitis, 1039—4th St., Monon

gahela, Pa.
• 12—John Kindcrls, 439 Maplewood Ave., 
| Ambridge, Pa.
I ją—Geo. Urbonas, 434 Library St., Brad

dock, Pa.
1 15—P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa.
I Pa. . !

17—K. Levine, . 242 Penn Ave. Extension, 
Turtle Creek, Pa.

19— J. -Preikšą, P. O. Box 201, Minden 
W. Va.

20— L. Mansis, P. O. Box 65, Slovan, Pa.
22—-P, Cibulskis, 70*42 Link Ct., Maspeth

N- Y. „ • *
24—1’. .. Sodeikift,! 

Youngptown, •

NEW YORK. — Tarnavęs 
______ 'Amerikos armijoj pasaulinia- 

New Yorke už savo mylėti- m,J kare> Edward Deming ant- 
nės- M. Gannonaitės pasmau-. radienį užlipo ant Jurgio Wa- 
gima tūlas A; J. Burns nuteis- shingtono stovylos, Union Sq., 
tas 8 iki, 16 metų kalėjimo, norėdamas nušokt ir nusižu- 
Abudu laivo girti, kada susi dyl. bet nepavyko; tuomet iš- 
'muse.______________________ siėmęs peilį, dūrė sau į krūti-

.______ . fjnę, bet pripuolę kiti bedarbiai
BROOKLYN. — PoUcmanas;^turėjo jį nuo pasipjųvimo. 

pavojingai, gal mirtinai, pašojl/^8 apalpęs buvo nuvežtas, į 
vė Morrįsą Shapirą, vieną, iį ligoninę, kur sake, kady jau

Ave.,

Pa.
S..

Sho

St.,

Ave.

Brent<

S. S,

New

1524 Powcrsdale Avo. 
Ohio; /

■26—A. Dambaujjka*. 22j. E. Mahnnoy Avo.. 
ta, į— -■ - ■. j ; - , > Girard’viĮlė, \ Pa. ; i A?
čfąsiaūšių didžiųjų, plėšikų, įketurios dienus,;.kaip visiškai
■iląriLMVo pabėgęs iš kalėji- neva gęs. Jis senai netpn J0’JqtMW 
jftb.' Policmanas ji pažino šū-:kio darbo. ( ■ . ?, < į .. J; į .• <
JT’ .»»■•» i • :• vi i L- ? ■ t 5 81*-N. rZubrfeUaSA 2304, .(RArtitlIjg paveikslo, kuri matę poli- ■■ . .. ■:■:==== j ‘ tramet. MLh.; ? * T J < .

. i i ; i ■ ‘ . I ■ ■ : < 32-K. BakaLlusRas,. l$3b' Hdijo. stoiyJ0j_ , .. r ! DAR mųtęisė 183;rt126C < ic 
. , . - - . , -, < Yorkoc Central Parke j ,,ž 1 Crftn4 Micb’ L
kuriais einant bus galima50,000; užnųodintų p r i k 1 aųsymą. Komunistų 
įvesti mūs lietuvių į darbi-[duonos gabaliuką, kad nuody t į Partijai, buvo nuteistas il- 

1 ’ ... _____
Rugpjūčio gale vėl teisė Į 38—M. Tanjulienė, 
draugą [i Tamašauską. ~

f Dalyvavo 59. delegatą! 236, Coul Cefi-J
’ Iii ; - ir.tir į, ? 7 t ? i < i !
‘' 30—J. Lebriaftiį,' i.07 Cty! įDucjuoin St.. Beri 

lliun-

St>,

- New Yorko, Central Parke i Draugia/Tamašaūškas už

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUCVSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1531 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, T»ox 108, Dracut, Mass.

Vice-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St., Lowell, Mass.

Prot. rašt. V. Mikalopas,
973 Central St. I

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 susjrinkimus draugystė laiko 
kiekvieno menesio antrą nedeldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

PITTSBURGHO 1R
PRIEŠFAŠISTINIS

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:

354 Marguerite 
Pa.

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

i Ižd. J. Gataveckas, 109 Cre.ss 
i Carnegie, Pa.
Fin.( sekr. J. Urbonas, 192fr Harcum

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

414 ■

El-

St.,

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA . i j

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių Ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokiu rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas . 
elektros pritaisymo prie automobi- 4 

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 gvarantuojaine.

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.

---------------------------------------------- ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- —................................. ....... .............. .. ........... ,-.„„*—<1,.,.-■

liaus. Ekspertai instruktoriai.

. A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

*L u t v in’s Hall yra, , 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho,. bet f 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuofcąįi • 
Real Estate-—pirki-' 
mui ir pardavimui- 
namų ir ženlių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
'įuri aidelę svetai
nę, tinkamą ba- 1 
bartis,, teatrams,, ve
stuvėms, sporto • pa
rengimams ir t1, t., 
tik ' 3 blokai nuo 
Staen Island . Fer
ry.

IR

prtįitt St.,

1? ž Bushkill

. phatku*. 1256 ’ Scribner
Grand Rapids, Mich. ž

34i—Andrlu3 Minkdlis, P. O. Box 147, Royal-
i ton,1 m. ; ’

85— K. Bagdonas,. 114 N. Vino St., Shamo
kin, Pa. U

86— Ch. Vaičiūno*. P. O.
■burg, Ill. 5 

37—L. Aimanas, P. O.
, 102 E.

x,. 1 iTanKtortj in.
ol i 39—Tony Ztdolek, 614 Autumn

€| linsviJle; . III. ‘
40— Anna Kirtiklis, 1388 Andrus

Ohio. - J
41— J. GuziavičienS, P. O. Box 

Ill.

Avo.,
Mo- į

Harris- 

Caatle
SC West 

Ave., Col- 
St., Akron, 

400, Benld, 

A. A. pakeliui buvo pabėgęs, bet; «-rLnk Miner, p. o. box 264. Buckner, 

Brill, protligių žinovas, sako, greit buvo sulaikytas. Šį [ 43“& 
kad daugiau žmonių nūsizu- 

ido, nušokdami nuo augštų na-j 2 
L Jis'

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., 
line,. III.

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

Fin. sekty B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., Ę. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th
Avė., Moline, III.'

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, III.

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

Maršalka
Moline;

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

Box

4th

209,

568,ninku organizacijas į pla
čią veikimo dirvą. Konfe
rencijoj ėmė darbštų veiki
mą draugės moterys. Det
roitas moterų dalyvavimu 
bendrose darbininkų kovo
se stovi tinkamoj vietoj.

Po konferencijai Darbi-
• t n • • • ji • x iuu, niiaunuaiiii uuv augsininku Susivienijimo vietos mu> nekaiū nliaišaudami. ------------------------

kuopa davė delegatam . uz- atranda, kad žudosi jautriausi sėjas, kaip tikras . fašistų, 47—J.' K. Alvjnas, 2322 Scotten Avė., De- ! 
kandžiu ir ten ant vietos; žmonės. ’ tarnas, neleido Tamašaus-Us—Ant, Malinauskas, P. O. Box 246, Mm- i
buvo renkamos aukos sukė- i --------
limui lėšų nacionaliam alka-Į NEW YORK. , 
nų maršavimui.

Kalbant apie bendrą lietu
vių darbininkų konferenci
ją Detroite, reikia pa^aky- sionierius dr. Wjpme. reikalai

žiurkes,'kurių ten esą pusė giems 
njiliono. Tie niiodai esą tokie : 
sRpni, kad nei mažam vaikui 
nepavojingi/ bet nuo jų žiur
kės stimpa.

New York. — Dr.

NEW YORK. Daroma 
planai, kaip iš Metropolitan 
Opera House' ’skleist operas 
per radio.

New Yorko sveikatos komi-

St. & oth

215—17th
St.

jį seniau vedė į teismą, jis j

LingevlčlenS, 424 Fordney Avė., 
—■ ■ ~ ■ Saginaw, Mioh. „
kartą teisė pirmam Kauno, p. o“ b£
nuovados taikos teisme. Tei-14e_J“-Petr„1I,kn.> r;0. b»x 118, Dląn,„4

kui aiškint pabėgimo pne-!49-A. Matulevičius. 46 Ten Eyck St., 

zasem nuolat pertraukdavo so-ch. Adomaitis,. 420 Pressiy st., n. s. 
L , ?1 : . . . . .v Pittsburgh, ,Pa.IQ kalbą. Paskui ir Visai IS- MaSavecW, 69 S. Empire St.. 

J , .v .. 1 . Wilkes-Barre. Pa.
52— ,-Antttnina MikUžienė, 2545. W. 43rd St.

Chicago. »n; 1 <
53— J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.
54— Geh. BraknIS, 222 Crystal Lake Dr., ? Pohtlab? Mtch. ‘.

vedė iš teismo. Už pabėgi- 
;mą d, Tamašauskas gavo ! 
dar tris mėiiesiūS. i ‘ r ; |

Moline, III.
Kairis, 2435—33rd 

m
St..

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211^ First St.
Pitni. ' pag. S.

Clark PI,
i Iždirtirtkas
Clark. PI.

Nut. ’Sekr.
Pine St,

Fla. Sekr. A. Grigųtis, 2122 Ingalls
Ave., /Linden, N, Ji '

PinRevjčjus, 121

V. Paulauskas,

Barkauskas,

228

255.

JT, Vt

Duoklių^ Rinkėjas D. Grigųtis, 30 
Dayton St. r

I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 
144s So. Pžtffc St., M Iždo Globėją^ i 
J. Krakauskas, 300 First- Sto « * »• k

T VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near let Avenue NEW YORK CITY

ffHTlF11 'Ii Ir Trumpu laiku išmokiname
’i8kj» k»8 Hnk AUTQMO.
BILlŲ MECHANIZMO
Praktika ant vietos.

* uu> į •
Hardy***, *atai*yaaa», Buit.atyma*, aupraat elektriką ir Magnetizmą, ir važiavimą, 
Ir pląn» ąųtoMnobblo} mokiųąm dianomi* Ir vakarai* lietuvių it kalboje
Mokytojai*' yrą Žymū* ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNA3 ir kftti 
E^»idiw«j (Lieeųafr) Ir Drtpioupą gyarantnojfme už mažą užmokesti. Me* padeda* 
kipkvtenan* prie pirkimo kĄro. Užiltašyma* | mokyklą kiekvieną dieną, nuo • ryte 
Iki 9-tai valaudąi vaksr^ NędeUpje, nuo. 10 ryto iki 2 v«l. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
12K E. 14th STREET Near 1 ------ ---------

■ - j . ū, Tėlepkone, Al
t Avenue NEW YORK 
tonųnin 4-4049



Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
Sekmadienį Masinis Mitingas 

: Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo

Atidėtas Susirinkimas
A.L.D.L.D. 1-mos Kuopos

Per Darbininkų Tarptauti

Draugai, A.L.D.L.D. 1-mos 
kuopos susirinkimas yra per
keliamas iš šiandie, ketvirta
dienio 26-tos dienos lapkričio 
j pirmadienį, lapkričio (No
vember) 30 d. Perkeltas del 
Thanksgiving Day, nes yra 
jau patirta iš praeities, kad 
laike “švenčių” susirinkimai 
būna nepasekmingi, o tą susi
rinkimą mes norime turėti 
kuo skaitlingiausią, nes bus 
rinkimai A.L.D.L.D. Centro 
Komiteto. Taigi visi atminki
te, kad susirinkimas įvyks pa
gedėly, lapkričio 30 d., 7:30 
vai. - vakare, “Laisvės” svetai
nėje.

Sekr. K. Depsas.

A.L.D.L.D. 23-čios Kuopos 
Rezoliucija Smerkia Prieš- 
komunistinę Opoziciją

Ketvirtad. Lapkr. 26, 1931
■■ ■ ■ i; t ■ --f HrH

New York—Japonija vėl 
prisiuntė į Amerikos ban
kus $5,373,000 aukso. O 
auksas siunčiamas del 
mokėjimo už amuniciją.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
' • I LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA , 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

> I BROOKLYN, N. Y. ' :

tas 
ap-

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-

NEW YORK. — Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 

Į susi
rinkimą sekmadienį, lapkričio 

/ 29 d., 2 :30 vai. po pietų Cen- 
Įtral Opera House, 67th St. 
prie 3rd Ave., New Yorke. 
Centro Komiteto nariai bus 

'kalbėtojai, kurie išdėstys apie 
dabar prasidedantį vajų už or
ganizacijos padidinimą, įtrau
kiant į ją naujus tūkstančius 
darbininkų.

nę Pagalba Padėkime Finan- komitetas šaukia masinį
c o v ' rinkimn QPkmnr iom nn

suot Alkanųjų Maršavimą
(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

Darbininkų Tarptautine Pa
galba (Workers’ International 

i Relief) yra pas lietuvius labai 
apleista, 'veik nežinoma. O 
tai labai svarbi organizacija 
rėmimui darbininkų kovų ir

PRAMOGOS

A.L.D.L.D. 23-čia kuopa 
priėmė sekančią protesto re-! 
zoliuciją vienbalsiai.

Šitame ekonominiame kri- 
zyj darbininkai turi nešti ne 
tik vargą, bet turi badauti su H' 
savo šeimynomis. Darbiniu- k 
kai nemato kitaip iš tos pasi
baisėtinos padėties išeiti, kaip

■ tik per kovą prieš kapitalistus 
ir jų valdžią, kurie yra tos 
padėties kaltininkai.

Tarptautinis Darbininkų Ap- Brooklyniškė kuopa tos or-! - ...
ganizacijos šiandie, ketvirta- 

jdienio vakare, šaukia jus vi- 
jsus susirinkti, lygiai nenarius, 
'kaip ir narius, į Kompartijos ( 
sekcijos svetainę, 61 Graham į 

i Avė. Tarne - susjrinkimo bus i 
į svarstoma, kaip geriau būtų į 
gauti finansų maršavimui al
kanų- bedarbių į A/Vashingto- 
ną. Mitingo pradžia 8-tą vai. sving Plaza švetairiėj'e, 15th St. 

;Bus taipgi diskusijos apie Ja-!ir Irving Place bus pramoga 
I ponijos Įsiveržimą į Mandžū-1 išleidimui iš Jungtinių Valsti
jai ją i 
i vietams. I
I Darbininkų Tarptautinė Pa- 
■gelba rodys sovietinius juda- 
Imuosius paveikslus ateinantį 
inedėldienį, lapkričio 29 d., 6 
i vai. vakare, po num. 795 Fin
ishing Ave. Galima bus ma- 
įtyt “Imperijos Skeveldra” ir 
.kiti dailiški sovietiniai judžiai.
Po judžių bus šokiai.

Jos. Lapidus,

Sekretorius.

sigynimas yra pirmoji pagelba 
areštuojamiems streikieriams, 
bedarbiams, demonstrantams 
'ir kitiems mūsų klasiniams ko- 
I votojams.

Lietuviai ęląrbininkai priva
lo skaitlingai suvažiuot į šį 
mitingą.

Tą pačią; dieną vakare, .Ir-

S. BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

kuopa rengia, graži} 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 veikalėli. Kon
certinę programą išpildys L. Kava
liauskaitė jr IA Pakalniškis, solistai; 
Merginų Sekstetas ir t. t., Vėliau 
bus šokiai prie geros: muzikos. Įžan
ga tik 50c Kviečiame visus atsilan
kyti ir pasilinksminti. ,Iš Williams- 
burgho geriausia nuvažiuoti sekamai: 
važiuokit į New ’Yorką iki Canal -ar
ba 14th St. ‘ Ten imkite Bayrihge 

jilocal . traukinį, išlipkite- privažiavę 
j Prospect Ave. stotį. Ten jau bus 
arti parengimo vieta.

■ - Komitetas.
(279-281)

m i 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.y 

BROOKLYN, N. Y.

ir apie karo pavojų So-i jų drg. Serio ir Machado. Vai- IčįTJ Ą KTJA A VA A I <■. rlPilo V-m.rr. niinrivnndiia /Tnnnv_ lkJ.Lw2 11 ilLA ’ vJG/ M l.V A L V .1džia buvo nusprendus depor- 
tuot juos į jų fašistines “tėvy
nes,” kur jiems mirties baus
mė arba amžinas kalėjimas, vanduo, m(East New Yorko sekcijoj. 
Per pasidarbavimą Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo, 
jie tapo išgelbėti nuo tokio li
kimo; ir Amerikos vyriausy
bė buvo priversta duot jiems 
pasirinkt, kur jie patys nori iš
važiuot. Jiedu iškeliauja į 
Sovietų Sąjungą.

Lietuviai darbininkai 
kviečiami į šią pramogą.

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

Randa $35.00. Delei adreso kreip
kitės į “Laisvės” ofisą. »

1 (278-280)

PAJIEŠKOJIMAI

yra

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir. chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
' Padarau ištyriiiių kraujo ir šlapumo.

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

Now York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

f Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo II 
iki 9 vai. vakare 

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

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe; 12, ir 18 {gatvių j , į 
GYDAU: KRAtJJO IR LYDINIŲ

ORGANŲ ? LIGAS , • » . ’ f
Valandos,' paprastame^ dienom!* nuo 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 iki 
8 vai. Sekmadieniai?, nuo* H? ryto iki 
3 vai. po pietų. ‘ ' * i

Tclcf. ALGANQU1N 4-82?4 ;

JONAS STOKES • 
' 1 11 Fotografas"' i 
' šiuomi pranešu savo kostumeį 

riams, kad perkėliau savo studija
■ « >. ; . f ’ naujon vietorn-

1 • po ' num erii

Darbininkams prade j u s ’y n Albansiil, 
smarkiau kovoti prieš kapita- I I“S UdyS AlndilUjU , . 
listus po Komunistų Partijos i Bedarbių Maršavimui 
vadovybe, atsirado naujų ko-1 ________
munistinio darbininkų judeji-1 * . .
mo demoralizatorių ir atvirų j Sis šeštadienis ir sekmadic- 
buržuazijos agentų. Tarp liė-lnis, lapkričio 28 ir 29, yra pa- 
tuvių tokiais pasirodė esą įšvęsta rinkimui aukų delei al- 
Prūseika, Butkus; Strazdas ir kanųjų bedarbių maršavimo į 
Ko., kurie vadovauja prieško- Washingtona. Draugai ir pri- 
įnuhistinei opozicijai ir sten- ’tarėjai, dirbantieji ir .bedar- 

yfciasi demoralizuoti komunis-į biai> gauk.ite dėžutes iš žemiau 
rtini darbininkų judėjimą, pasi-| nUrodomų vietų ir su jomis, pi- 
tarriaudami buržuazijai. ; . .ki’te tomis dienomis i gatves ir
f ’ Mes fesarhe pasipiktinę tokiuJvaikščiokitę nuo durų prie du- 
darbu tos prieškomunistinės į rinkdami finansinę para- 
opožicijos. Mes- pasmerkiame ,ma> kad finansuot masinį be- 
jų darbus ir pasižadame griež-1 aarbi’ų maršavimą į Washing
tai kovoti prieš juos, kaipo į toną. Dėžutės ir nurodymai, 

i... ......... .. !kaip darbuotis, bus gaunamidarbininkų reikalų išdavikus
Už ateivių gynimą! Už so-; sekamose vietose: 

cialę apdraudą! Už 
kalinių gelbėjimą ir 
Už Sovietų Sąjungą! 
mą visų darbininkų 
vadovyste Komunistų 
Už Kompartiją! Už Kominter- 
ną!

Pirm. K. Klastauskas, 
Sekr. A. Gilman.

politinių 
šelpimą! 
Už rerfni- 
koyų po 
Partijos!

Ateivių Gynimą Konferencija
NEW YORK.—Ateivių Gy- 

nimo konferencijon, kuri įvyks 
gruodžio 20 d., sekmadienį, 10 
vai. iš ryto, Manhattan Ly
ceum, 66 East 4th St., jau iš
rinko savo delegatus daugelis 
darbininkiškų organizacijų, 

Ikaip kad: Darbininkų Savišal
pos Federacija, Finų Moterų 
Taryba, Latvių Ąpšvietos 
Draugija, lenkų kuopa Tarp
tautinio Darbininkų Apsįgyni- 
pio, Tarptautinis Darbininkų 
Ordenas, • Skandinavijos Dar
bininkų Sąjunga, (Slavokų Dar
bininkų Draugija, Ukrainų 
Rankpelnių Organizacija, Me- 
dikalė Sąjunga, Darbo Unijų 
Vienybės Lyga, Karpenterių 
2090-tas Lokalas, Tepliorių 
1011-to Lokalo mažumos gru-

JIEŠKAU PARTNERIO
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 bučeriu. Jei nori, gali 
pirkti visą bizni. Atsišaukit, susi
taikinsime. K. L., 445 Middle Nedk 
Road, Great Neck, N. Y. ■ •

(275-280)

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,!£
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

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.

' ‘ < * -ii-- r ’ naujon 
o ' n u m e r i 1 
12 Marion Stl 

kamp. B r o a (Į- 
n way, Chauųceį •] 

Street stotis* 
IMI Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
s u j a daug 
tferiau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kųo- 
puikiausiai?

JONAS STOKES (
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ/’

M WIM MM Mii

Visiems T. D. Apsigynimo 
Nariams ir Kuopoms

BROOKLYN. — Visuotinas 
susirinkimas visų Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo narių, 
kuopų ir prisidėjusių organiza
cijų bus laikomas šio penkta
dienio vakare, lapkričio 27 d., 
po num. 136—15th St., Brook-' 
Lyne. Bus diskusuojama iri 
balsuojama trimėnesinis šio 
dįstrikto planas. Duos rapor
tą T, D. Apsigynimo*distrikto į 
atstovas, po ko seks diskusi-: 
jos, kuriose dalyvaus visi na
riai.

Brooklyne: “Laisvės” rašti
nėj, 46 Ten Eyck St., 61 Gra- pė ir kitos organizacijos.

Visos lietuvių darbininkiškos 
s, tame skaičiuje 

ir pašalpinės draugijos bei 
kuopos, kliubai ir kt., privalo 
išrinkti ir pasiųsti delegatus į 
tą svarbią konferenciją. Atei
vių darbininkų persekiojimai ir 
deporatavimai didėja; Wash
ingtone sumanymai įstatymų 
prieš ateivius darbininkus 
daugėja. Reikia kuo plačiau
sio mobilizuoto judėjimo iš
vien su amerikonais ir kitų 
tautų darbininkais, kad užkirst 
kelią šėlstančiai prieš ateivius 
reakcijai.

Išrinktų delegatų įgalioji
mus siųskite šiuo adresu : Fo
reign Born Defense Commit
tee, 32 Union Square, Room 
505, New York City.

Įham Avė., 795 Flushing Ave., 
1962 Sutter Ave., 105 Thatford organizacijos 
Ave., 1844 Pitkin Ave. 1373 ‘ 

j 43rd St., 140 Neptune Ave., 48 
Bay 28th St., 2021 W. 32nd 
St.

Bronx: 785 Westchester 
Ave.; 1622 Bathgate Ave., 
2109 Arthur Ave., 1410 Bos
ton Rd., 2700 Bronx Park 
East.

Manhattan: 15 W. 126th 
St., Spanish Workers’ Center, 
4 E. 116th St.; 143 E. 103rd 

;St., 350 E. 81st St., Czechoslo
vak Workers’ Home, 347 E. 
172nd St.; 301 W. 29th St., 131 
'W. 28th St., 16 W. 21st St.,* 
142 E. Third St., 196 Broad
way.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 

laiko sau už garbę pranešti Brookly- 
no. lietuvių visuomenei, suaugusiems 
ir jauniems vynams, moterims ir 
merginoms, kad ‘ nuo lapkričio (No
vember) 7 d.; ka's šėŠtądiėnį, lygiai 
7-tą'vai.’vakare, fBer visą žiemos se
zoną, bus rerigiąrhi šokių bei pasi
linksminimų vakarėliai savo nuosa
voj svetainėj, 80 Union 'Avė., kam
pas Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Įžanga vyrams 35c, moterims ir 
merginoms tik 25c.

Kadangi visi žinote, kad šis kliu
bas kiekviename savo parengime pa
tenkina atsilankmšjus, todėl visus 
nuolankiai prašome remt šią suma
nytą pasilinksminimų . pramogą, o 
mes esame tikri,-kad kiekvienas at
silankęs bus užganėdintas.

Pasilinksminimuose grieš gera or
kestrą lietuviškus-angliškus šokius.

Nuoširdžiai visus užkviečia 
Parengimų Komisija.

P. S. Jei draugijos, kurios norėti} 
turėti savo parengimus by kurį šeš
tadienį Kliubo svetainėje ,tai Kliu
bas uęleis svetainę tokioms drau
gijoms.

tM mt iai inim wmi ww.ww wmi

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
8alė» del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg J849.

Turėkite/Gatavus Kostiumus* ♦ I * J ' > »
i J oi f ~n—r’ f •

Revoliucinio meno žurnąjąs
/‘New > Masses

Alkanuosius Marinote jus
NEW YORK. — Tikimasi, į svetainę. ’

turi, savo me-1kad didžioji Bronx Coliseum šis mitingas bus dar viena 
tinį kostiumų balių gruodžio svetainė, ant 177-tos gatvės, galinga demonstracija prieš 

penktadienio vakare, bus perpildyta bedarbiais ir bedarbių marinimą badu; tai 
Webster Hall, 119 .E. 11th St., dirbančiais darbininkais tre-jbus masinis protestas prieš ka- 
New Yorke. Prisiruoškite kos- ičiadienio vakare, gruodžio 2 d. 
tiūmus išanksto. Kuo keistes
nis kostiumas, tuo bus geriau. 
4lNew. Masses” metinis balius 
visuomet būna minėtinas pa
dengimas, apie kurį negali nu- 
tylėt .net kapitalistinė spauda. 
Jame dalyvauja ne tik darbiz 
ninkai ir proletariniai artistai; 
negali iškęst nesuėję desėtkai 
bei gimtai net buržujinių libe
ralų piešėjų, aktorių, rašyto
jų ir kitų. Jiem įdomu, kaip 
čia “radikalai” menininkai 
linksminasi ir ką jie prasima
no.

Apart kitokios turiningos 
prograrrfos, bus ir dvi Šokių or- 
kestros. Tikietas išanksto 
?1.50, q prie durų $2.50.^

' 4 t d

pitalistus, jų valdžią jr Ame
rikos Darbo Federacijos va
dus, Greeną, Wollą ir kitus, 
kurie kovoja prieš įvedimą re- 
guliares valdiškos bedarbiams 
apdraudos. O kaip tokis fa
šistas Woll, tai juk reikalauja, 
kad valdžia uždraustų ne tik 
Komunistų Partiją, bet ir Be
darbių Tarybas.

Visi urmu ruoškitės į tą de
monstracinį mitingą! Visomis 
pajėgomis remkite alkanųjų 
imaršavimą į Washingtoną!

Tai bus masinis mitingas išly
dėjimui alkanųjų maršuotojų 
į Washingtoną; o Washingto
ne jie gruodžio 7 d. pastatys, 
vardan 12 milionų bedarbių, 
reikalavimus, kad tuojaus iš 
valstybės iždo būtų paskirta 
piniginė pašalpa^ bedarbiams 
ir išleista bedarbių apdraudos 
įstatymas. • . , ?

Vyriausias vakaro kalbėto
jas bus drg. Wm. 'Z. Foster, 
sekretorius Darbo Unijų Vie
nybės Lygos. Specialę progra-j Dalyvaukite masinėse rinklia- 
mą patieks Bedarbių Tarybos vų dienose,Tag Days, lapkričio 
ir Darbininkų Tarptautinė Pa- 28 ir'29 d.,’ šu dėžutėmis rink- 
golba. Alkanieji inaršuoto j ai darni aukas finans.avimu.i alką- 
i/New Yorko ir Naujosios nųji| m&dšaVinio. ‘Patys aukb- 
Jhiglijos visi sykiu atmaršuos kite ir kitus r^giųkitęl .

VOKIETYS SPECIALISTAS 
kraujo, odoą, ;šlapinimos ir 

gimdymo orgąmį ,
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YOĖKE ,
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki .8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X~ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- 
gas, patinimus, gyslų ir są- Nį 
narių įdegimus be operaci- Ny 
jos taipgi ir kitas ligas, Jų 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigary

Telephone, Greenpoint 9-2820

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIRKKTOMIUB

Ithalramuoja Ir laidoja numlrushui 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenut 
BROOKLYN, N/Y.

4 n.,

Telephone, Itagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
Marcy Avenue). 

BROOKLYN, N. t.
---------- H .. ’ ----7'"—

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15e

Tai
LIETUVIŲ

IŠDIRBYSTftS 
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. ‘.Y.

BATTHEW P: BALUS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) j

(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems be 
skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma- 
UO ofisas atdaras dieną ir 
naktj. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

. Phone, Stagg 2-5043

ŽODIS NUO DR: MENDLOWITZ-
šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profėsiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street 

Dabar mano antrašas:

DR H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWQOD 8-6261

or
VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Kendricks Herb Laxative Yra Padaryta iš 
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Čhėmikalų

| < i > * i ! > \ v * • 
Šiais vaistais neužtrankia papr<>čio ir atliuosūoja .vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai hekenks- 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. K^ina ... .. \ . <. . 60c., per' paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir Geniausia vaistini, r
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinga šių receptų dalys, gydytojų 

kymu, yra naujos, tyros Ir geriausios.
užsa-

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

KUNDROTO APTIEKA

Kiekvieną

' P. J. KUNDROTĄ, Savininkas |
Bedford Avėnue Brooklyn, N. Y. Į

Tel., Gpeenpoint 9-2017-2860-8514

likirpkit ii skelbimą ir prhiąsldt kartu su užsakymu.
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i Kamp. N. 4-tos gatvės
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