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MES TURIME KOVOT Už 
GERESNES DARBO SĄ

LYGAS
“Kartorico” fabrike dir

ba 31 darbininkas, jų tarpe 
daugelis moterų. Išnaudo
jimas didelis: alga labai 
maža. 9—35 lit. savaitėje, 
kas 3 mėnesius keičia dar
bo knygutes, kad neturėtų 

. mokėt kompensacijos. Be to 
kiekvienas naujai įstojęs 
darbininkas turi dvi savai
tes dirbti veltui. Profsą-’ 

' jungoj nesam organizuoti, 
nes spaustuvininkų profsą
junga (ji randasi fašistų iri 
socialfašistų rankose) mus i 
nepriima. Visi darbininkai 
užstojam vienas kitą. Ne
senai sustreikavom ir rei- 
kalavom atgal priimti į 
darbą vieną išmestą darbi
ninkę. Įmonininkas buvo 

' priverstas ją priimti atgal 
į darbą. Bet to dar maža, 
mes turim kovot už darbo 
sąlygų pagerinimą.

Darbininkė.

D ar binink ai Vilų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsito 
Pasauli!

ORGANIZUOKIMĖS SA
VO REIKALAMS GINTI

“Aulas”.—Fabrike dirba 
18 darbininkų. Be to dar 
yra 8 kurpiai, kurie dirba 
atskirai, 
savaitėj.
ba 10—35 lit., o tik kai ku- j 
rie lit. savaitėj. Ir tą 
mažą algą negaunam regu
liariai, o primeta vien po 5 
—10 litų. Dirbam labai ne
higieniškose sąlygose: kam- 
baris mažas, pilnas dulkių* 
nešvarus ir visuomet trūks
ta oro. Dar daugiau išnau
dojami keli čia dirbą jau
nuoliai: viena mokine gau-1

Dirbam 5 dienas
Dauguma uždir- 4*11 *1 *

Bernard Shaw Vėl 
Entuziastiškai Gynė 
Sovietus

LCtNDON.— Lapkričio 
26 d. fabianų susirinkime 
kalbėjo Bernard • Shaw 
apie Sovietų Sąjungą. Du 
tūkstančiai suėjo publi
kos. Shaw piešė savo įs
pūdžius. Jis sakė, kad jo 
atsilankymas Sovietų* Są
jungoj buvo didžiausias 
įvykis jo visam politiniam 
gyvenime. Jis sakė, kad 
komunizmas laimės—jis 
laimėjo ant vieno šešta
dalio pasaulio. Pabaigoj 
Shaw pabriežė: “Nuo da
bar tu esi arba komunis
tas, arba toks, kuo yra 
premjeras MacDonaldas 
arba Snowdenas.”

Japonija Siunčia
Daugiau Armijos 

į Mandžūriją

ALKANŲJŲ BEDARBIU HSENA Į WASH, i 
SUKELIA MILŽINIŠKĄ BEDARBIU 

BRUZDĖJIMĄ VISOJE ŠALYJE
Vietinės demonstracijos Tuo1 turi rūpintis visi i 

ir reikalavimai bedarbiams darbininkai ir darbininkės. Į 
pašalpos, didelės masinės Prie to darbo turi prisidė-1 
bendro fronto konferenci- ti ypatingai' visi lietuviai; 
jos delei prisirengimo prie klasiniai susipratę prolėta- i 
alkanųjų maršavimo Wash-Irai ir proletarės, mūsų ko- 
ingtonan, parodo atgimusį j munistinės spaudos skaity-, 
Amerikos bedarbių brūzdė- tojai, mūsų l darbininkiškų į 
jimą prieš alkį ir skurdą, organizacijų nariai.
Visur varguoliai išnaujo 
stoja į kovą. Visur kuria-

reikia priimti ir 
dinti. Reikia . ■ 

TOKYO.— Japonijos vai-1 maisto ir drapanį 
džia vėl siunčia naujus bū-<--------- ■■---------

rius kariuomenės ir f“ 
kų Mąndžurijon. Juo- dau 
giau Chinijos miestų už
ima, tuo didesnis darosi ka
ro frontas, tuo daugiau ka
riuomenes .reikia.; Užėmė

Darbas skubus ir būtinas. | 
Didžiajam New Yorke lap-! 

si ir auga bedarbių tary- kričio 28 ir 29 d. įvyksta ! 
bos/ Jų kantrybė pradeda “Tag Day”—aukų rinkimas j 
išsisęmti. Hooverio dema-! del finansavimo alkanųjų , 
gogijj, nebepajėgia paten-! eisenos. Mes ^raginame vi-' 
kinti’milionus vyrų, moterų'sus draugūs ir drauges, vi-i 
ir vaikų, kurie neteko už-! sus, kurie kenčia nuo bedar-! 
darbio ir žiūri badui į akis. - bės ir vargo, eikite rinkti 

Alkanų bedarbių delega- aukų, maisto ir drapanų, 
cijų eisena iš tolimų Ameri- Alkanųjų bedarbių eisena; 
kos kampų jau prasideda. į Washingtona yra kova 
Bedarbiai maršuoja per visų bedarbių, visos darbi- 
miestus ir miestelius. Juos | ninku klasės. Ji turi būt 

pavalgy- į sėkminga. Ji turi išjudin- 
pastogių, ti kiekvieną darbininką ir 

. kiekvieną darbininkę.

Baisios Fašistinio Teroro 
Aukos Kapitalo Šalyse

Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo komite
tas suteikia svarbių davi
nių apie aukas to fašisti
nio teroro, kuris, siaučia- 
kapitalistiniam pasaulyje. 
Tik per vienus šešis pir
mutinius šių metų mėne
sius įvairiose kapitalisti
nėse šalyse buvo 61,392 
darbininkai užmušta, 47,- 
038 sužeista, 103,764 areš
tuota, 13,834 namų iškra
tyta, 1,474 darbininkų or
ganizacijos ir 543* laik
raščiai uždaryta.

O aštrėjant klasių ko
vai, tasai teroras auga ir 
plečiasi. Italijos fašistų 
metodos vartojamos be
veik visose kapitalistinė
se šalyse prieš darbinin
kus.

NUŽUDĖ DEVYNIS, PAS
KUI PATS NUSIŠOVĖ

KRUVINI MŪŠIAI MIESTE T1ENTS1NE; 
ITALAI IR JAPON. ŠAUDO BEGINKLIUS

TOKYO.— Gautas pra- vimo. 
nešimas iš miesto Tientsin 
Chinijos, kad tenai Italijos Į nešta apie pakilusį Tientsi- 
ir Japonijos kariuomenė be- j ne bruzdėjimą prieš užsie- 
gąilestingai iš kanuolių šau- i nio imperialistus. Tada 
dė chinais apgyventas mies-1 daug žmonių buvo nušauta 
to dalis. Militaristai pas- ■ per imperialistų kariuome- 
kelbė, kad chiniečiai padarė i nę.- Dabar atnaujintas Šau- 
ant jų užpuolimą ir todėl' dymas beginklių. Nebeuž- 
jie “gynėsi”. Sakoma, kad | tenka Japonijos, jau ir Ita- 
daug beginklių žmonių tapo Ii ja atidarė ugnį ant Chinį- 
paskersta laike bombarda-1 jos gyventojų.

Jau aną dieną buvo pra-

Skilimas Tarpe 
Militaristy Cantone

Jau Blofina apie Sovietų 
“Cukraus Dumpings”

Hamburg, Vokietija. — 
Kadangi Sovietų Sąjunga 
pasiūlė pardavimui Vokie-

Canton, Chinija.—Suskilo 
• Cantono valdžia — veni mi
litaristai nori taikos su • 
Nankingo valdžia, o kitiitijoj 500 tonų cukraus, tai 
tam priešingi. Visoj pro- tuojaus pasaulio buržuazi- 

įvincijoje paskelbtas karo įa vėl pakėlė blofą apie “ru- 
stovis. Abi pusės mobili-! sų dumpingą.” Girdi, bol- 
zuoja armijas civiliam ka-lševikai tai daro “politinės 
ruit propagandos” tikslais. Fak-propagandos” tikslais. Fak

tas gi yra, kad Sovietai tu
ri užmokėti už supirktas 
Vokietijoj mašinas ir todėl 
turi ką nors Vokietijoj par
duoti.

Durban, Pietų Afrika.— 
Lapkričio 26 d. čionais vie
nas afrikietis nušovė sep 
tynis vietos i 
du svetimšaliu

nušovė sep- A f
gyventojus ir Į1 Ą I K A I 

_  ________ i ir paskui JL-lZK £
Bedarbiu Eisena Priduos Kongresuipats. kulką kakt0". su~o varę pirma, negu policija

^rdnau-1 Darbininku Apdraudos Bilius, Kurį Alkanųjų

WASHINGTON.- Chinijos 
atstovybę pasiekė žinia ią 
Tokyo, kad imperatorius 
Mikado iižgy re savo armi
jos žygius užimti visą Man- 
džūHją. Japonijos kariuo
menei Mandžurijoj vadovau- 
na ' militaristas generolas

Bjauri Lenkijoj Agitacija
Prieš Žydus
,-r ’ -------- 1----------- <

Varšava. — Lenkai patri
otai visuose universitetuose 
pradėjo boikotuoti žydus 

j studentus ir varyt kurstan
čią agitaciją. O šiaip vi*

spėjo sučiupti.
■ * -s y ; .
’ A -. »., -t J • ’ - 4 .. - J

Imperialistai Slaptuose
Posėdžiuose del

Chinijos ;

1. Kad tuojlauš savo nutarimų kongresas įsteigtų fe- 
deralę bedarbių apdraudą, kurk tUojaus įeitų ,galion ir. 
kuri lailw A išų J>ė<larbęs įąikotarpio 'užtikrihtų pilną al
gą’ darbininkams,* ‘kurie visai neturi darbo^arba kurie 
dirbk tik dalį 'ląiko, nežiųrint delei kokios priežasties^ :

2. Kad bedarbių apdrauda būtų išmokama kiekvienam 
bedarbiui* suaugusiam ir jaunuoliui, ari tai būtų pramo
nės, žemės ūkio, arba ofiso bei bile kurios kitos darbo 
kategorijos darbininkas—ateivis ar čiagimis, pilietis ar 
nepiįietis, juodveidis ar baltveidis, vyras ar moteris, be 
jokių išimčių bei diskriminavimų kas liečia bedarbio ra
sę, spalvą, amžių bei politinius įsitikinimus. Darbininkui,

t. 1— 1 _ A • A Y I  __ * A. - • - I   • ___ 1

vietą streikuojančių darbininkų, arba atsisako dirbti už 
mažiau, kaip uriijinė alga. •

3. Kad visi bedarbių apdraudai pinigai būtų sukelti
1 -W V • > 1 • 1 • . J • 1 1 ••

rengimo reikalams ir pagelba aptaksavimo kapitalo ir 
korporacijų bei trustų pelnų, taksuojant laipsniškai nuo 
$5,000 metinių įplaukų. Jokiam atsitikime negali būti 
darbininkai apkrauti mokestimis delei šio' apdraudos

nelaimingas bedarbis savo' 4.-Kad bedarbių apdraudos fondą vestų ir kontroliuo- 
kambarvje uždegė gazolino; tų darbininkai per savo išrinktus komitetus.
“tanką.” nuo kurios kilo bai-1 5, Kad socialė apdrauda aprūpintų pilna alga taip pat 
sus gaisras. Apart paties! tuos, darbininkus, kurie netenka ąlgos delei Hgos, nelai- 
bedarbio ir jo sesers, gaiš- i mes, senatvės, motinystės ir tt. . , ;
re žuvo dar trys žmonės. ------------ ........................■,, ,,...............t.-.,-s==

na 10 lit. savaitėj ir vieton [ fiestą Sinmin. Ateina ži-
/\ v'v'v n 4- 11 m tTAY»n . t • * 1 _ _ * L
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DARBININKŲ STREIKAS

Philadelphia, Pa.

V

PABĖGO KALINIAIkas H nugarom Vadinasi,

V ar sava.—Lapkričio 
d. kilo didelis gaisras

Tai yra vien del to, 
jie organizuoti ir iš- 
gina savo reikalus. Ir 
turime sekti jų pavyz-

rius. Visa atmosfera dvo
kia pogromais.

Rusų Darbininkų Choras.
•' Komitetas.

Rytoj,' sekmadienį; lapkri
čio 429 d.,’ įvyks NeW’ Jėršey 
valstijoj masiniai ipįtjpgąi 
del alkanųjų bedarbių su-

1 SVARBŪS MITINGAI N.
J. VALSTIJOJ RYTOJ

dar-’
bininku ”distrikte“‘“kuriame Per valdžią iš tų fondų, kurie yra paskirti karo prisi-

Q _ _ vnnrriivirY vmlrnlntYtct m nnmfllhn iinvn Iran vinia Ir.a ni 4*0 Iza iV

Honjo, kuris jau senai pla- agitaciją. 6 šiaip vi- 
nuoja užgrobimą viso kraš- suose miestuose paskelbtas’ 
to, bet laukęs imperatoriaus boikotas prieš žydus biznie-

A. Bimba, iš Brooklyno, aiš
kins tuodu svarbiausiu Šios vės

žuvo penki žmonės. O gais
ras kilo delei bedarbio Osu- 
chowskio .saužudystės. Ne
begalėdamas bado panešti,

pritarimo.
Tientsin, Chinija.— Japo- 

” j nijos karinis štabas prida-

Paryžius.—. Tautų Lygos 
taryba laiko posėdžius už 
uždarytų durų -ir planuoja 

negali būt atimta pašalpa už tai, jeigu jis atsisako užimti, visišką Chinijos pavergimą

kiami ne tik bedarbiai,, bet choslovakijos valdžiai. Ji
ir dirbantieji; ypač gi turi turi išteisinti savo agentus, metams kalėjiman, o d. She- 
dalyvauti atstovai nuo Visų Darbininkų gyvybė ir krau- phard ant dvidešimts mėne-, 
darbininkiškų organizacijų, jas jai nebrangu. ■ šių. 1 '

į Washington į, kad gruod-, 
.I žio 7 d. priduoti kongresui 

dien plieno gamybą teeina bi demonstracija prieš alkį savo reikalavimus. Kad su- 
36 nuoš. sąvo galios.1 įr naujo karo pavoju. I)rg. teikus visiems bedarbiams

1 -- - ' - -• - 1 IrTT'rTVl V'kn I y 1 O d

po pietų, < būkite lietuvių 9r1u.t-^°
K ......... . T delp’hijon atmarsuos • visi
svetainėje, 9281 E. Mo- bedarbiai, kurie maršuoja 
yamensing Aye. Įvyks svar- i

mokintis amato, ji privers-)' 
ta atnešti vandens ir net 
maisto suaugusiems darbi
ninkams. Visi darbininkai 
nepatenkinti savo padėtimi. 
Net buvom paskelbę streiką, 
bet mes jį pralaimėjom. 
Kurpiai dirba geresnėse są
lygose: dirba didesniam 
kambaryj, uždirba geriau 
ir gauna reguliariai išmo
kėt, 
kad 
vien 
mes 
dį.

mų, .kad chinai maršupja 
miestą atsiimti. Japonijai 
reikia daugiau kariuomenės, 
kad “apsiginti.” įr taip Ja
ponija kavalkais mėsinėja 
dabartinę Chiniją. ,

Baisi Tragedija Lenko 
Bedarbio Darbininko

Petrašiūnai.—čia eina se
zoniniai darbai. Stato fab- 
rikus. Dirbo iki 120 darbi
ninkų, bet sumažinta iki 60 
—70 darbininkų. Darbo 
sąlygos blogosu Dirbt prisu 
eina po 10-12 valandų ir už 
valandą gauna tik po 60,^ .ak
centų. Uždarbis išmoka-1 mobilizavirho Wiars^vimVii’ <į 
mas nereguliariai .ir visų Washingtoną šiose yįetose:

Hobokene, Labor Lyceum,pinigų, neišmoka, o diioda 
avansą. Nuo pusės liepos 
darbininkai pradėjo neri
mauti, reikalaudami padidi
nimo uždarbio ir sumažiųt 
darbo valandų skaičių. Bu
vo išdirbti reikalavimai— 
reikalavo padidint darbo 
užmokestį 80 centų į va
landą, reguliariai mokėt al
gą, geriau elgtis su darbi
ninkais ir tt.

“Balsas”

Valdžia Išteisino Km- JaP0l,ai Bando Įvaryt < < 
vinuoshis Žandarus J

Prague, Čechoslovakija.-
ValdžiOš paskirta 1 komisija 
pribuvo į1 n(iestą: LihdėWči- 
sėj 'kur ’ iapkričio .25 d.1 žan
darai- 'Užmušė dėšiiįitš';'be
darbių1 ir įenkibliką sunkidi

Komisija, sako,;jl Auuvnviivj v v u.111 j » • n — '

110 Grand St., 2 ’ valandą! Sl^eiae. 
dieną. -D. < ( > r t u > ; . ! kad. žandarai “tik gynėsi’4.,

Jersey City, White Eągle Bet pasirodo, kad - visi nu- 
svetainėje, 335 NewaVk Av., žudyti ir sužeisti gavo kul- 
2 vai.

Elizabethe, 69 £o. Park į darbininkai bėgo, o žanda- 
St., 2 vai. po pietų. rai šaudė. Tačiaus tas; fak-

Į šiuos mitingus yra šau- tas nesvarbu kruvinai Če- 
kiami ne tik bedarbiai,, bet choslovakijos valdžiai.

'Tsitsihar*. Chipijai^-Japo- 
nų. • kariuomenė >, parodavo 
šio miesto gatvėse, nors tai 
buvo didžiausi šalčiai! ir 'ka4 
feiviai vos igyvi atrodė, i O 
tos i parodos i tikslas^ :b|uvo,i 
kad1 įvaryti chinams baimę 
japonų galios.. - > .■ ■ • i i < = i

1 London.— M a c D onaldo 
valdžia- keršija komunis
tams už nešenai įvykusį- jū
rininkų streiką prieš algų 
kapbjimus. Draugas Alli
son, 36 metų, unijų; organi
zatorius, nuteistas, trims

Laikraščiai tiek paskelbia, 
kad dvylikos valstybių ats
tovai slaptam susirinkime 
patarė Japonijai neiti prie 
Chinchow,, o padarė “spau
dimą ant Chinijos, kad pri
imtų Tautų Lygos rezoliu
ciją.” Gi ta rezoliucija tuo 
tarpu palieka Japoniją 
Mandžurijoj viešpatauti ir 
paskiria tarptautinę komi
siją “ištyrimui” visos Chi
nijos. Tai pirmas žingsnis 
prie pavergimo visos Chini
jos, pavertimo jos į pašau 
lib Imperialistų koloniją '.

Nusmuko Plieno Pramonė

ve Chinijai ultimatumą, kad 
ji savo kareivius ištrauktų 
iš Tientsin už septynių my
lių, sulaikytu visas demons
tracijas prieš Japoniją ir tt. 
Ties miestu Hsinminfu ei
na kruvini mūšiai. Nepai
sant Anglijos persergėjimo, 
j a p onai ruošiasi užimti 
miestą Chinchow.

Australijoj' Bus Rinkimai
Canberra, Australija. — 

Darbo Partijos valdžia nu
versta ir premjeras Scullin 
paskelbė naujus parlamento 
rinkimus ant gruodžio 19 
d. Laukiama didelio socia
listinės Darbo Partijos pra> 
kišimo tuose rinkimuose. 
Tie darbiečiai eina tokiais 
pat keliais^ kaip Anglijos 
MacDonaldas ir kiti parda- 
vikai.

SVARBI LIETUVIŲ MA
SINĖ DEMONSTRACIJA

Visi Philadelphijos ir
. • . ; ' ■ , f i . t

apielinkės lietuviai šį sek.i^Tjie Iron Agę” praneša, 
kąd Japk^ičię^l'^ sąyaipę-!madienį, lapkričio 29, \ 
& » nn - nietu ; hūkite lietl 
muko ant 5 nųos,,. paly ginus 
su gamybų per ląpkrięio, 14 
dJ. savaitę. Tai stačiai ste
bėtinas ‘riusmūkimas.' šiari-:

Chester,- Ill.— Lapkričio _. _ .
26 d. keturi nesveiki kali- dienos Klausimu. Dainuos 
niai surišo gydytoją ir slau- Lietuvių Lyros Choras ir 
gę kalėjimo ligoninėj' ir pa-' 
spruko.’ Visi turėjo po re-' 
volverį. i'

Svarbus Pranešimas
Visiem Philadelphiečiam

PHILADELPHIA, Pa,4

nakvynę, mes kreipiamės 
prie visų dienraščio “Lais- 

" i” skaitytojų pranešti 
savo adresus ir kiek bedar
bių galėtumėte priimti per
nakvoti. Praneškite šiuo 
adresu: A. J. Smith, 5809 
Fairhill St.

Laisvės/ Vilnies’ ir A1.DLD. Vąjjis Prailgintas ikiGruodžio ISid^ Drkugai; Stokite į Darbą, Rinkite Naujus Skaitytojusir Naujus Narius 
, Dėkite Visas Pastangas, idant Bent Didie ji Apskričiai Padarytą po 1,000 Balsą ir Laimėtą Kelionę Vienam Draugui į Sovietą Sąjungą
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Klerikalai Susirūpinę 
Lietuvos Komunistų įtaka

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at ; T . . , . . . .
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. LietUVOS darbininkai pra-

BURŽUAZIJA GRĄSINA HARLAN, KY 
MA1NIER1AMS

’Dabar einaf Harlan, Kentucky, angliakasių bylos tar- .. 
dymas. Kapitalistinis teismas pasimojęs kelis desėtkus; ^Jos 
mainierU _ - x 1
tros kėdėj sudeginti. 
ti ;y ' ‘ 
savi_____ _ ... . v - .
apsidirbtų su atsilikusiais darbininkais, bet tas jų žuli-

deda didesniais plotais drą- 
siaus stoti į kovą prieš fa
šistus ir Smetonos diktatū
ros ramsty to jus. Nežiūrint, 
'kiek fašistai išlakė Lietu- 
įvos žmonių ašarų ir krau
jo, bet komunistų išnaikin
ti negali. Tos juodos reak-

• varžtuose ii i rėmuose'
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linierių pasodinti ilgiems metams į kalėjime, beį elek- Lietuvos komunistai randa 
>s kėdėj sudeginti. Piktieji valdžios dantys yra atsuku yęikimpį takūs kbVOtį ,sh pa-į 
nriefe“ komunistinio nusistatymo [darbininkus. Maimį rhzltai^ ir yįsokmisį jdarbi- 
Aninkai ;ir‘viliugiai iš-Amerikos Darbo*-Fėderacijos ninku išnaudotojais, k:

ĮKįįf....... . .
Kad lietuvius katalikus 

darbininkus klaidinti, tas 
-klerikalų šlamštas kitoj vie
toj štai kaip provokatoriš
kai męluoja:

“Maskvos tarnaite “Laisvė” 
ragina darbininkus stoti į ko
vą prieš karą. Jeigu tai būtų 
tikras ir nuoširdus raginimas, i , 
tai mes tik galėtume j uos , pa
sveikinti. Bet taip nėra. Ko
munistai ne tik nekovoja prieš 
karą, bet patys jį .skelbia. Jie 
be perstojimo veda kląsių ko
vą. Kilus nesusipratimams, 

; į Toliuose ■ Rytuęse, f j Rų$įjp^ 
.komisarai jau ir ten barški- 

; na i ginklus . ii i j į /,

Tik nesenai Kaune įvyko
kystes kelia į viršų revoliucinė Nacionalė Mainierių Uni- JigOnių kasų komitetų, rin- 

\ ; j'i. :■ ikimai įr Ten balsavimuose
'Kada teisme tardoma, desėtkai angliakasių uz praeito !^ap0 : Nugalėti' šocialdemo- 

stjreiko įvykusius susikirtimus su mušeikomis, tai darbi-i 1 
niąkai renka spėkas naujoms kovom. . JIniYhėiinhn nnsieraudesŠukurdimo ir bado {kankinti angliakasiai nenuleidžia) \ ? ° 1™.
kovos vėliavų. Jie kelia klasines sąmones ženklus augs- 
tyn. Harlano apielinkėj 18,000 mainierių rikiuoja savo 
eiles ir ruošiasi į naują gene ralį streiką.

Valdančiosios klasės teismas su klastingais apkaltini
mais ant 35 Ewarts, Ky., mainierių mano sulaikys ang
liakasius nuo kovų prieš išnaudotojus. Parazitinė klase 
pasirūpino, kad kaltinamųjų mainierių teismas būtų iš
kaltas į kitą pavietą, kad gauti kapitalistams ištikimą 
džrurę. Teismas eina Mt. Sterling, Ky., Blue Grass pa
viete, kur apgyventa farmeriais, o ne mainieriais.

Mt. Sterling “Courier Gazette”, vadovaujamas laikraš
tis tame miestelyje, rašo: “Visi komunistai turi būti nu
šauti be teismo tardymo.” Gi tame pačiame laikraštyje 
yra raginamas teismas, kad mainieriams būtų suteiktas 
teisingas bylos ištyrinėjimas!

New York “Daily News,” pikčiausias darbininkų kla
sės priešas, sekamą pasaką riečia apie Harlano mainie- 
rius:

“Harlano anglių kasimo srityse dabar tykų. Tas ra
mumas tęsėsi per paskutinius tris mėnesius., i Tačiaus 
įsitempimas po apačia jaučiama labai didelis. Publika, 
iš užpakalio gavus parėmimą nuo legioniėrių, sukriuši- 
no: komunizmą ir nubloškė jį į pogrindį.

>VPriel komunizmo naikinimo ' uoliai dėjėsi Suvienytų 
Mainų Darbininku Unija Amerikos Darbo Federaci
ja^ u,?'-.:' t u u ilu

T&s gatvinis laikraštpalaikis džiaugiasi, kad išnaikino 
komunizmą, nublokšdami tą judėjimą į palėpes. Bet tik 
kęles eilutes praleidęs vėl aimanuoja:

tai ir klerikalai. To komu-

valdžia slaptai kariauja. 
Būtent:

“Jie tur būt slapta jau šį- 
tą daro, nes Japonija perspė
jo sovietus pėduoti pagelbos 
kiniečiams,” > . • j ,
Ir padaręiiš. savo pirštų 

iščiulptus spėliojimus, 
džiaųgiąsi, kas atsitiktų su 
Sovietų socialistiniu ūkiu 
ir pačia darbininkų - valdžia 
Esą:

“Gerai, ’» jeiJlMals- eisi j įsbk-į 
mingai, bet,jei fronte bus 
pValaiiįėji^ų-ldcj kad įsįi’ jža- 
poftaiU kovo^nį jų bus, 
už tai 11 gALima l garaJituoti-^-r į timain 
tuomet namie gali būti viso-1 komisarai ginklus barški 
kių nepasitenkinimų, įs jų ga-'na” Klerikalams tėra “ne ,. „ v ,

kuomet7'slnes^ kuopos- pinigų

i I ' H v r

lioj a to apskričio komitetą 
panaudoti visas priemones 
atgavimui apskričio iždo iš 
A. G. Jatužienės, kuri, iš
bėgdama iš konferencijos, 
išsinešė $157.48.

Kas del nąriiį, kurie gavo 
anglų kalboje knygą “Alie-. 
jus”, CK. įgalioja sekreto- kad mes visi išeisime ir lai- 
rių dar nupirkti darbinio- K-«« ”
kiškų knygų ir . pridėti 
jiem, kurios neviršytų 25c. 
kiekvienam. Nebus duoda
ma priedas tiems,1 kurie pa
sirinko kitokias anglų kal
boje knygas,; nes jos A.L. 
D.L.D. organizacija atsėjo 
brangiau už “Oil.” 

1 Disciplinos klaJusimie Cen-(— x--r—v- v-
įrd Komitetas užtvirtino A. I kalanti, kad jis būtų praša- 

ir

ALDLD. 6-tą Apskriti 
oportunistai suskaldė. Lap
kričio 22 dieną konferenci
joj Bendoravičius didvyriš
kai pareiškė: “Jei jūs ne
klausote manes, nepriimate 
mūsų visų delegatų, tai aš 
varde opozicijos pareiškiu,

kyšime kitą konferenciją.” 
Taip ir pasielgė.

Į skaldytojų ALDLD. 6 
Apskrč. susirinkimėlį įėjo 
darbininkas J. Valukonis. 
Bet Senas Vincas patėmi- 
jęs, kad minėtas darbinin
kas yra rėmėjas Komunis
tų Partijos ir jos vedmtių 
kovų, tuoj aus pradėjo rei-

. na į ginklus. j < < Komitetas užtvirtino A. I kalanti, Kad jis butų prasa- 
, feip Mitob iHrilus dsusinra- L.D.L.D. 145; kp nutarimu pintas iš svetainės. Taip ir 
nH>. . nrašalinariti iš1’ A L.D L D.padarė.- Ar ne juokinga.oti*-r tlm&m? ^-Tolimuose* ^Rytuose P1 asaiHianų is , A.14.1/.AJ.17. . g , t ___ .
\71SfA— ' 1 r i n o t zvivilrliici V* O IT“! __ Bendoravi-B. Lingą, kuris, pasitraukė Senas Vincas,

ne_ jiš sekretoriaus vietos [ir nu- yUS,. Šimanskas, Bekampis, 
riaušių-šiušipira-tinfas”, kuomet!®nešė kuopos pinigų virš ni^^do ^prasto darM- 

iki revbliuĮijAi tik Vienas ' chiniečių iš- ;.$24,Q0, .tokiu., >budu nus-nlnko,KadJ>lneswkritlkuo-
žudyta, išdeginta/kais įriausdamas Los Angeles 
mąi if, ‘ miestai, milžiniš-ipuopą.
-Itūs Mandžurijos teritorijos 
plotus japonai pasigrobė, 
Visa tai kunigams tik “ne
susipratimas”. Gi Soyietu 
Sąjungos “komisarai jau 
ginklais barškina.” Taip me
luoti tegali tik moraliai ir 
dvasiniai supuvę klerikalai, 
kapitalistų agentai.

; Ii kilt ri 
i 
gsnis.”

’ ■ Tai ne proletarinės šaiįeš 
viduje būtų revolįuėija, 
kaip sapalioja tas klerikalų 
lapas. Sovietų Sąjungos 
darbininkams nėra prieš ką 
kelti revoliuciją, .nes jie yra 
šalies šeimininkai. Tai ne 
revoliucija, bet būtų impe-

špitolninkų “Darbininkas •, 
lapkričio 24 d., rašo:

“Spalių 25 d. Kaune ir pro
vincijoj buvo rinkimai į ligo
nių kasas. Charakteringa, 
kad rinkimus laimėjo prie da
bartinių sąlygų labai nepa
geidaujami kraštutiniai <' 
men tai. Taip Kaune vadina
mi “kairieji darbininkai” (kai- e 
resni už socialdem., artimi 
komunistams) laimėjo 11 vie-j 
tų ,iš 20 (daugiau kaip pus^),! 
socialdemokratai pravedė 6 
atstovus (.seniau turėjo 10), 
krikščionys darbininkai 2 (P. į 
Jocį ir Bernotą) lenkai 1. Tuo 
būdu šios grupes visos drau
ge turi tik 9 atstovus.”

Smetonos teręras t prieš 
revoliucinius darbininkus, 
šaudymai ir, viso amžiaus 
kalėj ibi Ai prięjš komhhistūs, 

kelią. Socialistai prisiden- 
gę fašiątinę^eą^ijajdumia progą su.

tverti kelias A.L.D.L.D. 
apie mainų kalnus. Valdžia neleis jiem įdeginti takus ir;tuo?vilkus7riilindūsiūs aviu nau^as ^U0Pasž ten ^ur Pir“ 
kelius (supraskite, visuomeninio gyvenimo takus-darbi-; papiuose iriveja Įauk Dar-Imiaa? nebuyo, ir nemažas 
ninkus.—“L.” Red.). Harlanas atmins tas mirtis.” Čia j u- -nl ‘ i'x *' • vn™itp4-1iq '. skaičius įstojo-narių į gy- 
kalfe apie tas mirtis, kur Harlano pavieto šerifas nusfstetvmo‘vuojaPčias,.. '

lanlzn aonrhrli -i Vr.rJonX-.iw nlarvlinlrn l _ , Y I VaįaU^-' kl&.USime tUTCJO-
proletarus, sčyrus kdvoto- mp Z,.,. nrau„a-

ele- rialistinių šalių intervenci- 
' ja.

i Bėgamieji Reikalai AJLDLD. ir Kaip į 
Juos Atsiliepia Centro Komitetas

Lapkričio .25 d. įvyko A. 
L.D.L.D. Centrų . Komiteto 
susirinktatei^^i' nariai 
dalyvaVcį,< išškiriaht d. R. 
iMizarą, kuris pranešė, kad 
jau neįižilgo' 'parvažiuos iš 
Sovietų i Sąjungos? !

,;Ii“ doj mpsų orga- 
y^j4vs me^u svarbu,

, darbininkam akis. Tačiaus
“Tačiaus ten daug raudonų branduoliukų.pasisklaidę'vargingosios masės pažįsta

Blair įsakė policijai šaudyti į streikuojančius angliaka- i 
siitS. Į policijos šūvius streikieriai atsakė apsigynimu ir I. v . .. _ .. .
krito užmuštų iš abiejų pusių. | jus uz jų klases reikalus.

•Kapitalistai ne tik nori išlieti kerštą prieš kovingus! _________
angliakasius, bet, sunaikinti karingą Nacionalę Mainie-' , >
rių Uniją. Tačiaus, kaip pati kapitalistų spauda pripa-> Klerikalai Geidžia Karo 
žįsta, apie kasyklų kalnus kur angliakasiai gyvena, yra'p • £ Qnvudii 
įsįšaknėję raudonieji branduoliai. Tų branduolių, kur Ir 
sykį jie įleidžia šaknis, niekas neišnaikins.

Kentucky mainieriai renka spėkas ir stiprina kovin
gą Nacionalę Mainierių Uniją. Prisirengimas prie di
desnių kalnakasių kovų eina didesniu plotu ir ___ 1.. . . ..
tempu, negu bent kada. Darbininkai turi suglausti savo prieš Chiniją. Tas karas ne 
eiles kovai prieš valdžios sąmokslą ant Harlano mainie- vien karas prieš Chinipą, 
rilį. Kova už politinių kalinių paliuosavimą reikia plėsti bet karas prieš Chinijos 
ir didinti. Lietuvių darbininkų organizacijos tame pla- darbininkų revoliucinį jude- 
čioįs kovos fronte turi veikliai dalyvauti.

me keletą laiškų. Draugai 
prašo pratęsti vajų toliaus. 
A.L.D.L.D. Centro Komite
tas. susitaręs su mūsų dien-; 
raščių administracijomis, 
nutarė pratęsti vajų iki 15 
dienai gruodžio. Reiškia, 
draugai gauna dar 15 die-

lo ,„1C ,UI. Mandžurijoj jau kelintas I nų pasidarbavimui mūsų 
spartesniu! mčnesis Japonija veda karą! dienraščiams ir A.L.D.L.D.

Lapkr. 23 dieną atsibuvo 
ALDLD. 10 kp. susirinki
mas. Kuomet buvo pakeltas 
klausimas išmetimo Bendo- 
ravičiaus iš ALDLD. 10 kp., 
tai B. drožė spyčių, kad jis 
būsiąs su Komunistų Parti
ja ir dirbsiąs revoliucinį 
darbą. Bet tuo pačiu kar
tu jis skaldo revoliucinę or
ganizaciją. Ar bereikia di
desnių veidmainių.

Kuomet ’mes sakome, kad 
jie eina į buržuazijos fašis
tinį logerį, tai jie pyksta 
ant mūs. Kuomet ALDLD. 
10 kuopos nariai nubalsavo 
išmesti Šimanskį ir Bendo- 
ravičių, tai ir keletą savo 
pasekėjų išsivedė. Bet dar
bininkai sugrįš anksčiau ar 
vėliau. Jie pamatys jų veid
mainystes ir mes juos.

Keletas draugių ir drau- 
.'glį; pąsižądėjp jki. sekančio 
susirinkimo gauti po keletą 

“inaujų narių į ALDLD. Ir 
_ • ; •- x- x } nei mažiausios abejonės nė-mą ir į jį pasiųsti savo ats-i J
tovą. ;

A,L.D.L,D. CK. dėjo ir 
dės visąs pastangas,. kad iš-! 
gelbėjus kiekvieną darbi
ninką klasių kovai, kurį pa
vyko apgauti Pruseikai ir 
Ko.'

CK. kreipiasi j Ą.L.D.L. 
>D. narius kantriai ir nuo
širdžiai vesti ideologinę ko
vą ir įrodinėti darbiniu-į į?/““1 
kams, kad yra pražūtingas į 
kelias tų, kurie eina su re-! 
negatais. CK. nusprendė 
dar kartą pareikšti savo po
ziciją, paremtą mūsų orga- 
niza.cijos konstitucija ir, 
šimtais rezoliucijų; ir tam; 
reikalui bus padarytas spe-! 
cialis atsišaukimas.

D. M. šolomskas
A.L.D.L.D. Centro Kom.J 
Sekretorius.

CK. užtvirtino A.L.D.L.
52 kuopos nutarimą, su

lig kurio išbrauktas iš A.L. 
D.L.D. eilų Mikas, ilgų 
metų demoraliZatorius.

Bekampio klausime C.K. 
nuomonė tokia: jeigu jis 
nesuteiks pasiaiškinimo iki 
1 d. gruodžio, tai sugrąžint 
jo duoklę; o jeigu suteiks 
pasiaiškinimą, tai tada ap
svarstyti, ar jį priimti* į or
ganizaciją ar ne.

' 10 kp. nutarimas prąša- 
llirit iš A.L.D.L.D. J. Benda- 
ravičių įr Ąc Šifaanskį, už 
skaldymą ‘ 6-to Apskričio 
konferencijos; ir už prieš- 
idarbininkišką veikimą, iki 
jie pakeis savo pozibiją; šis 
kuopos.' tariihas paliktas 
'galipjį.1 , Jeigu jie ’atsi
kreips į, C.K.; tai bus klau
simas -išnaujo, < peiisvarsty^ 
tas.: < ) ; j

/ CK. nutarė sušaukti A.L.
D.L.D. 84 kuopos šusrinki-Į

liucinę pąreįgą, ir. iki* Leni
no mirties: paminėjimo; pa
siųsti į Konjūnistų''įPąHiją 
200 veikliausių ; į ^Lr^dgįų ir 
draugių. <! ■ Tąs j ibę^iškia, 
kad tai yra prievarta, bet 
pareiga,! * nes f 'Komunistų 

1 fetįją Iwsnor
rių (revoliucionierių^siuom - 
klausimu Centro Komitetas y 
patieks, speciali atsišauki
mą.' , .' , . .

A.L.D.L.D. _^rmas- Aps*- 
kritys iššaukė į revoliuci
nes lenktynes. A.L.D.L.D. 
xAntrą Apskritį, vienok pa
sirodo, kad Antro Apskri
čio sekretorius nesirūpina 
mūsų organizacija ir Orga
nu “Laisve.” Centro Komi
tetas, todėl, • įgaliojo kad' 
.centro sekretorius tuoj aus 
šauktų A.L.DiL.D. 2-ro Ap
skričio komiteto narių susi
rinkimą. ' • <

Ateivių Gynimo ĮComite^ 
tas atsikreipė finansinės 
paramos, nes puolimai ant 
ateivių vis auga, persekioji- 
mai didėja, daug darbų, o 
Ateivų Gynimo Komitetas 
neturi lėšų nei lapelių išlėk 
dimui. Nutarta paaukoti 
$25 taip' svarbiam darbui 
ir atsikreipti į A.L.D.L.D;

i ra. kad gaus.

Pasekmės bendrų konfe
rencijų. Dirbant Komunis
tų Partijos distrikte, ve ką 
patyriau. Keletas dienų at- 
gad atėjo iš Wilkes-Barre 
aplikacijų pluoštas naujai 
įstojusių į Komunistų Par
tiją narių. Dauguma jų 
jaunuoliai lietuviai, Aido 

i nariai. Tai links
ma ir smagi naujiena, kad 
mainierių jaunuoliai stoja į 

i KP. Vadinasi, Wilkes-Bar- 
,rčs aidiečiai sudaro komu
nistinį branduolį Aido Cho- 

Įre. Aišku, choras pradės 
žymiai augti, ir jo veikimas 
pakitęs. Tatai turėtų imti 

j pavyzdį ir kitų kolonijų 
!jaunuoliai ir stoti į.KP. ir 
i padėti jai vesti taip sunkų 

, ir didelį darbą.

•> 
naujų narių gavimui.

Skaityta ištisa eilė laiškų,; 
jų tarpe’iš Pietų Amerikos 
nuo revoliucinių darbihinkų 
organizacijų, taipgi nuo 
Brazilijos lietuvių komunis
tų griipės. Draugai nupie
šia baisųjį fašistinį ten te
rorą ir prašo kiek nors juos

j imą ir siekimas išprovor 
kuoti karą prieš Sovietų

$ f!, j ‘ • '■ \ 4 / ;

• Lietuviški klerikalai labai „v „„
.. ‘Z , ' ' ' J !. .. iparemti aukomisjkad gale-’kuopas, kad paremtų Atei
Soyi^tų Sąjųpgąfbūfi^į^p^o-į tu! palaikyti savo komunis- vltį Gynima Komitetą.

'vueuuao ^aomviv-ic į -^iuvikj pauaijmui '■ v I - ” ■ . J »- , ™ AT.DT.D fionfrn T
arddds Indijos Nepriklausomybės Konferencijoj, x i

pgaudinėjJmiii’^^fe^Mį^

is drąsiau ''štdj& - į ko^Tiljl :

• | ALIULI Acl

Gandhi Neismaldavo Indijai Nepriklausomybės s^gą.
fe ' ■___________________ . . ' , .. . .. |

įL. . . i n x r- • • v x . Įgeidžia, kad: kaWsuTries,P^hginį apuoką Gandhi, Anglijos imperialistų tarną,’.r . a i

MącDonaldas pasikvietė į Londoną padarymui bezdžio- •
” \ ~ ' 

Anglijos imperialistai, tą Indijos liaudies viliugį Gandhį, 
kam bęzdžipnę, yedžiojosi ant virvutės a; 
darbininkų ir valstiečių. |' . ■' ’ ■

Indijos vargingoji liaudis ’vis 
prieš imperialistinius pavėrę ėjus. Kolonijose prie Angr 
lijoį imperialistinių valdinin :ų ir kapitalistų laikosi piĮiį 
sikibusi pakyjanti Indios bur žuazija. Buržuazijos dvasi?- 
nis "vadas yra Gandhi. Inc įjos parazitinė klasė bijosi, 
kad kova už tos šalies nepri dausomybę neišsiplėtotų to
kiu plačiu ruožu, kas galėt; gręsti nuvertimu visokios 
buržuazinės valdžios Indijo ir įsteigimu proletariato 
diktatūros.' ■ ”

(Įandhi, kuomet važiavo į Londoną, tikėjosi, kad Bri
tanijos imperialistai supras jį ir be ginkluoto susirėmi
mo leis jo pasekėjams sutūp i į Indijos valdžios krėslūs. 
Indijos nacionalistų viltis btvo tame, kad be spėkos pa
vartojimo, be .gilaus politinio šalies sudrumstimo, bus pa
skelbt? Indijos nepriklauson ybė.

MacDonaldas, Anglijos imperializmo agentas, laiko sa- 
voij&ocialistiškus nagus giliai suleidęs j Indijos kūną. 
Londono viešpačiai pareiškė, kad jie Indijai nepriklauso
mybes neduos. Britanija pasilieka teisę tvarkyti.ir pa
laikyti savo armiją, vesti u: sienio ir kitus svarbiuosius 
valstybės reikalus. Viskas: ką indusai gali, tai .'turėti; 
| nnkti savivaldybes. (įi šalies tikraisiais valdonais’ 
pasilieka, kaip ir buvę, ang'ai. Vadinasi, Gandhi “ap-

A.L.D.L.D. Centro KomLij 
tetas svarstė pasūlymą A.A

Apskričio
Tr.j; ' j tin^ nelegalę 'spaudą^ Tam

; ^UHniukų^ęatbįbBke”/).tikslui prisii^n^.bją^kų au- -
i kas rinkti. Centro Kom. j L«D.L.D. b- to

., Jevikai tu- nutarė pasiųsti (. blankas į;! j’ Ra~
riępą ki-* didesnes kolonijas. • .

Gauta parągiijimąs nuo
, > ? .... Kom Partijos Lietuvių Cen-
į yirir frontu eina smajį^įmū- tro Biuro,'kMC 3A.L.D.L.D. v.,J 3.M . . . . . . ,
įšiai.” L’U , Centro Komitetas pasidar-

įbaįrtihio varaus me- •iy j:G&ntro Komitetas nus-

kęįšta; ■ knygų -;ledimo linija, 
kad būtų leidžiama ;
už vieną trečdalį pinigų bė
gamais klausimais ■ brošiu-

,nors

M. ž.

Budeliai—TeisinasiPASTABOS
Igas, straipsnis' tilpo Vilke-1 ’ ' 1 1 ~ > •io^ .Jis tem išlieja1 visą sa-j WASHINGTON.- Chi- 
yo tulžį ant manęs. Nema- ; nijos atstovas gavo praneši- 
hau atsakytį,į visas jo ne-; _ _.T' .i • ’ .•
Išąmones, bet* tik padarysiu ls Nankingo, jog budelio 
'pastabą. '■ ' Chiang Kai-sheko valdžia
> VE kalba, kaip iš medžio i v . v.. . . . ,
{iškritęs. Jis savo toj mali- Į uzSlnciJa jai Pametamą 
’malienėj, kaltina mane, kad i brutališkumą prieš revoliu- 
,;aš paėihęe .iš. LDS'A. Nanti-1 cįnįug rašytojus. Tą užme-

her
"kivHčą, ti f •; >' y

į šiai.” ' ’' Centro t , .
O kaip patiktų buržuazi- buntų. daba?rtihio vaj'aus me- 

religiniams burtinin- Į tu, kad gaut naujų narių 
ugnimis į Komunistų -Raitiją. Cen- ? ?r ,

tro Kom. nutarė, kad.ALD-!^M;ir išleisti brošiūrą

bos Planąv Esą, bolševikų!lo. užsidėti, ant savęs revo-1Mandžurijoj padėtį.. Bro- coke, Pa.,-kuopos $25, kuo-i _ ■
; .J. : ' ’'/' j; /- ; - ..... jriurą nįj)rivalo būti labai, tmet važiavau Chicagon įjtimą padare 104 Amerikos

\ ,.x . u .. £ J .e h, . ... v_ T r , didele; j6s bus atspaųsdin- •“Vilniėš” suvažiavimą. TaiiLxvtnl-a: nroteste r“‘* sknto stalo konferenęijoj meldo nejiese Imperialistam (,ta narianl bęt g Mihgta kuo. !lasytojai pioteste ’

k; =;as„“»“»t£T«*•“»»; ■2:rWt e B5'M -tik; 
lie IrTiiie cnkililein Tndiine vnrcrino'iiiix CentlO Komitetas SU-,

v ’ "teiks tą. brošiūrą A.L.D.L.D.
u nariams dar už 193Į metus.

Centro Komitetas užgyrė

į j »' ■ y r , i ’ *

sprendė tuoj aus ’ vykinti jį 
^gyvęniihan; tuojaus imtis

vietijos Penkių Metų Kury-i LD. kuopos ir nariai priva--' ^Šfe ^a1’^ . susidėjusią

‘JOS J
kams, kad karo i 
jiems pasisektų suturėti so-.

Cen-

reikia laikyti apsižiojus kolonijas savo bjauraus išnaur 
do.iimU nasruose. r
sudaužys revoliucinis kūjis sukilusių Indijos vargingųjų
m,ašių. * , . , a ... ■ rj ; J -d •

Indijos Komunistų Partija ir revoliucinės unijos ruo
šia darbininkus ir varginguosius' valstiečius revoliuci-
nėmskovoms. Kylanti kovingoji; banga .- nuvers ne tik* visus A.L.D.L.D. 6-toAps- do, kiek p 
Anglijos imperialistus, bet? w Kričio konferencijos (Phi- jųi tą “KliAngiųos imperialistus, bet ir Indijos buržuaziją,. Ku 
naudai sušilęs darbuojasi religinis apuokas Gandhi. ladelphijoj)’ tarimus ir įga-

$5 ir tuos davė ne man, bet 
J. Urbonui, kuris taip pat 
važiavo į “Vilnies” šėrinin- 
kų korifėrėnėiją. Tas paro
do, kiek pas oportunistus ir 

ampynę” yrii db-
ros.

prieš 
Nankingo budelių darbus. 
Bet šitas Nankingo valdžios 
Užginčijamas nepaslėps to 
baisaus teroro, kurį ji varo 
prieš valstiečius ir 
ninkus.

darbi-



ir pūdomi jų bastilijose, ypar gyvybės esąs, padėjęs del revo-

Deki A.L.D.LD. šešto Apskričio įvykių .

a
R

BROOKLYN LABOR SVETAINĖJE,LYCEUMH

Brooklyn, N. Y949 Willoughby Avenue,

Iš So. Boston, l^ass.

ĮŽANGA; 75c,; $1.00 ir $1.50

y

/

CHORAS

iš

Newark, N. J,

vaidins

nariųpo sekamą
i i:

iMiestas

RAUDONOSIOS15

25 ŠOKIKESIJuk
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E
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E;

E

30
105

R

d ar
pą-'

ko 
jie pajėgia.

Žymi pianistė, ji akompa

nuos visiem dainininkam

■H

ir pareiš-
Turite priimti mus, o ki-.-

kp., Camden, N. J. 
kp., Phila., Pa.
kp., Riverside, N. J.
kp., Phila., Pa.
kp., Trenton, N. J.

Antras—A. šimanskas

JASFIR LESS, Kontralto
Nuo pirmos dienos proletarines revoliucijos dainavo 
ir vaidino Pirmame Revoliucijos teatre. O pasku
tiniais laikais dainavo geriausiame Maskvoje teatre 
ętadiume Maskvos Dailės Teatrų. Laisvės koncer

te ji dainuos solus ir dainuos kvintete.

yL.D. V J Apskr. konferenciją. 
Į šią konferenciją prisiuntė še- 
kamos kuopos delegatus ir tu
rinčios 
čių:

: S. KOTLAR, Baritonas
Narys Sovietų valdžius, teatro 
Baku mieste ir visam Kaukaze. 
Jis tarnavo Raudonojoje Armijo
je-ir.ten dainavo bei vaidino. Mes 
jį girdesime “Laisvės” koncerte 

dainuojant solus ir kvintete.

.1. RAINARDIENE
Garsioji sopranas, 

kuri vaidina ir dai
nuoja veik kiekvie
noje prolctmeno sta
tomoje operetėj ry
tuose.

Kiek 
Narių 

99 
46 

J. 15

bet Laurinavičius žinodamas, 
kad kiti nepritars jo prieško-i

Išimuose. Tėmykit!
• A.L.D.L.D. 39 Kuopa uždare 

Duris Prūseikos Generolui
i Be Armijos* ,

J. Antanaitis drg. Bimbos

- šokiams Grieš Įvairius j’,, į į

’t tVt m tu -•0^---------r

Retikevščių Orkestrą;
• ' ■ ■ ■ • r 1 . , •

iii

3

S

3

bmsh

šeštadienis, Lapkr. 28, 1931

' ■'vy-.Vk
, ■ • • ’IbPV n
'.■'iv1 !'■

Puslapis Trečias

WPRADFDA SKAIDYT AI DI D I scranton, pa.1 IjJL/M OPkrlLilj 1 1 1 tingai T.' Mooney*,' Billingš' ir liucijos labo, bet tuo patim kime.
< i » r a s i t • » ■ ! • • » • . . - i t i • I

įkiti, kad iššaukti šios apielin-, laiku paaiškėjo, kad jis dar Ban<jys Organizuoti Bedarbių j 
įkės mainierius į griežtesnę nėra hei užsimokėjęs už šiuos i Tarybą

Svarbus Darbininkiškų 
Draugijų Susirinkimas , - •

. , . z į. i kovą už paliuosavimą.poliKnių/metus į A.L.D.L.D. Ir kadan-
Ant lapkucio 29-tos dienos ' balinių. Todėl, draugai ir-na-'gi J. Antanaitis, surengęs 

yra šaukiamas svarbus darbi-.]' ' ’ 
ninkiškų draugijų susirinkimas į organizacijų turėtų skaitlingai Jių, storai pabrėždamas, pa-!

į šį susirinkimą, [reiškė, jog jis vienas iš tų sklo-Į

aktyvj dalyvavimą sklokos vei- DarbillillkafflS
Nukapoja Algas

Taipgi minėtam susirinkime 
riai darbininkiškų draugijų bei Prūseikai prakalbas 26 d. spa-|buvo išduotas platus raportas

New York.—Bosai pas
kelbė nukapojimą algų vi- 

iiš masinės konferencijos, kuri siems New Yorko teatrų 
darbinin- 

Barre, Pa., ir po plataus ap-i kėms. Nukertama nuo 10 •
I iiki 15 nuoš. Sena reakcinė 
unija algų nukapojimą už-. 
gyrė.

delegatus. Trys delegatai nuo
8 narių. O mandatas tokis:
Pirmininkas—nieks nepasira-1 išrinkimui delegatų Į Tarp-; atsilankyti Į
šo; sekretoriaus vietoj taipgi tautinio Darbininkų Apsigyni-■ kuris yra šaukiamas bendrai jkininkų, kuris remia prūseiki- buvo 1-mą lapkričio Wilkes-! darbininkams ir 
nėra parašo, tik už fin. sekre-.mo konferenciją, ' kuri' Įvyks 1 visų draugijų. Vieta ir laikas jnę skloką, tai A.L.D.L.D. 1
4. J * -i • a t • I /• 4 i: ’...„„jy.:- ii r: 11   i„.... i / . •

y Priešdarbininkiškas judėji
mas, kuriam vadovauja rene
gatai Prūseika, Butkus, Straz- 

Jankauskas ir Ko., dras- 
lūsų judėjimą, kiek tiktai

Vl-to
Apskričio konferencija Įvyko 
22 d. lapkr., Philadelphijoj. 
Prieškomunistinė opozicija su 
J. Bendoravičium, A. šimans- 
ku, Bekampiu ir Senu Vincu 
bandė ją sudraskyti.

Bekampis jau apie 4 metai tais metais turėjo 25 narius,, 
atgal nusispjovė ant mūsų j u- bet Laurinavičius žinodamas, 
dėjimo ir nuėjo Į biznį. Jis iš- 1 . . _
bibrnukė iš Ą.L.D.L.D. ir atsi- monistinei* pozicijai, nešaukia

torių pasirašo patsai A. Lauri-|6-tą dieną gruodžio, Wilkes-1 bus paskelbta atskirai prane- 
navičius, o už. iždininką dele-i Barre, Pa.
gatas Aktovas.

Kiek teko patirti, tai' A.L. !
D.L.D. 105-tos kuopos suširin-! 
kimų visai nėra; kuopa perei- ;

kp. laikytam savo reguliariam 
susirinkime, lapkr. 14 dieną, 
apsvarstė toki Antanaičio nu
sistatymą ir padarė sekantį ta
rimą : Kad jei J. Antanaitis ir 
bandytų užsimokėti į A.L.D.L. 
D., tai jš jo mokestį daugiau 
nepriimti, ir jį skaityti išmes- j ir tarp kitų tautų darbininkų, 

klases nagus ir yra kankinami* pasisakė,-jog jis net pusę savo ,tu iš minėtos draugijos už jo | Rumboniškis.

Konferencijos tikslas, tai iš-! 
įdirbimas planų, kaip sėkmių-j 
jgiau išjudinti, darbininkų ma-I 

sės prie veikimo už gynimai 
'darbininkų klasės kovotojų,I 
kurie pakliuvę Į valdančios prakalbose -29-tą dieną spalių

sakė man padėti organizuoti juos. . •;
viename N. J. miestelyje kuo-f Nuo AlL.D.L.D. 10-los kuo
pą, kada prašiau jo pagelbos pos atvyko tikra delegacija 10 
apie 3 metai atgal. : draugų, bet atvyko ir Ęękąny

Senas Vincas garsus buvo pis. su kitais, nors jie ir nėtųrė-' 
“revoliucionierius” tiktai tada, 'jo mandato, nes Bekampį ir jo ■ 
kada jis, ėmė mokestį iš “Lais- rėmėjus kuopa atšaukė iš dele-i 
vės” už kiekvieną eilutę savo gatų vietos, o Centro Komite--' 
raštų. Ir dar antru kartu už tas atmetė jo priėmimą, 
tuos pačius raštus pasiėmė mo
kestį iš A.L.D.L.D..

Bendoravičius per pastaruo-! 
sius du tris metus ne tiktai ne-' 
dalyvavo mūsų judėjime, bet 1 
nelankė net mūsų piknikų. Bu- , 
vo “neitralus” žmogus, bijoda
mas, kad politika nepakenktų 
jo bizniui. I

Šimanskas paskutiniais lai
kais niekur nepasirodė darbi-‘Į v . L . T TA T 1 m i i
ninku judėjimui. O po “Lais- Pasaukta ir A.L.D.L.D lO kp | 
vės” šėrininkų suvažiavimo jis, 
A. Laurinavičius, Senas Viii- Į 
cas ir A. G. Jatužienė net pa 
skelbė boikotą prieš A.L.D 
L. D.

Vienok dabar sumanė pasi
rodyti ir jie “veikėjais.” Be- rai.” 
kampis su savo žmona peršo-!abiejų 
ka per dvi N. J. valstijoj kuo-! prasideda diskusijos, 
pas ir nuvyksta Į Philadelphiją jde A.L.D.L.D. Centro Komite-! 
Įstoti į A.L.D.L.D. 10-tą kuopto pasiūliau propoziciją, kadį 
pą, ir jau pirmame susirinki- j priimti nuo abiejų pusių no 5 ! 
me mūsų draugams grūmoja delegatus su ta sąlyga, kad ne- Į 
kumščiais. J. Bendoravičius, | gali Įeiti Bekampis, kuris mė- j 
Galkus ir kiti nemokėjo duok-,'ra A.L.D.L.D.. narys,, kurio! 
lių Į A.L.D.L.D. iki spalių mė- - apeliaciją sulaikė Centro. Ko-į 
nėšio pabaigos, nors nėra be-|mitetaš. šį ipano pasiūlymą! 
darbių eilėse. ‘balsuoja visi delegatai varclo-

Tiktai spalių mėnesį, kada įšaukiu; išimant A.L.D.L.D. 10 
mūsų draugai buvo užimtu kuopos abiejų pusių delegatus. • 
“LAisvės,” “Vilnies” ir A.L.D! j Pasekmės: 26 balsai už Cent- I 
L.D. vajaus reikalais, dppttli- įro Komiteto pasiūlymą; prieš 
nistai užpuolė viertą kūdpoš ’balsuoja ; sklokinipkai—9, neą k 
susirinkimą, sudarė 17 balsų j jie reikalauja priimti pilnai tik v 
ir išrinko savo delegatus Į Vi tą delegaciją, kurią kuopa at- 
Apbkričio konferenciją, jų tar- šaukė, 
pe Bekampį, kuris nėra A.L.D.1 
L.D. nariu, ir Bendoravičių, 
kuris pirmiau nelankė susirin
kimų ir tik dabar užsimokėjo;

/atmetė dalyvavimą bendroje 
konferencijoje del bedarbių 
kovų, 
ir del 
vų ; 
kiems 
na.

Aiškus dalykas, kad kuopos 
nariai negalėjo tą pakęsti; jie ! 
pareikalavo valdybos, kad bū 
tų šaukiamas naujas susirinki 
mas. Specialis 10 kp. susirin-j 
kimas įvyko 5 d. lapkričio. 
Oportunistinis sparnas vėl su
darė 17 žmonių, bet kovingo
ji pusė turėjo 34. Nepaisant, 
kaip kliudė susirinkimo tvar-: . a ,8 . . . , .
ka, kiek koliojosi Bekampis, J?®'0 sekamu kuopų delegatai;. 
kuopa atšaukė jų išrinktus viena* nuo . 41 kp., o du pasi- 
pereitame susirinkime delega- hko: du nuo 142 kp., ° vienas 
tus ir išrinko kovingus drau-1 "aslllko = "u0 15 kP- Jr
gus, taipgi nutarė dalyvauti^5 "uo 105 kuopos Reiš-, 
bendroje konferencijoje, kurio-ik,a> d°vy?Į delęiratai, bet 105, 
je ir dalyvavo 15 d. lapkričio. į kp. neturėjo teises turėti tfis, 
J a |o tik du. delegatus, ir taipgi i

VI Apskričio Konferencija (15 kuopa turėjo teisę turėti į 
. Lapkričio 22 -dJjvĮik'o A.L.D. liktai. d“« d ne ‘ris>. foki.u bQda i 
w prasisalino septyni delegatai. I

Konferencijoje pasiliko 39 de
legatai su mandatais, fįbkai-;

skai- ir A.L.D.L.D: 10'kjS.' dele-,'IR 
gacija, ir ,-atstovaVb’ virsuj'i|R 
-nurodytas kuopas.

Šaknys Giliau
Bent kiek suprantantis 

bininkų reikalus žmogus 
statys klausimą:' na, tai ko
dėl Įvyko “skilimas?” 
abiem pusėm buvo suteikta ly- ■ 
gios teisės, ir Prūseikos pase
kėjai, kurie tiktai ultojaVo- ir 
nieko nedirbo organizacijai, o 

2 kiti visai neprigulėjo, galėtų, 
1 .rodosi, tik pasidžiaugti, kad

Visada VI Apskričio konfe-. 
rencijose pirmininkas skirda- > 

!vo mandatų komisiją, bet da-1 
bar atvykę prfeškomunistinės į 
opozicijos žmonės pareikalavo i 
Įleisti jų žmogų Aleksiejų, ku
ris faktiškai nebuvo delegatu.

I Drg. Pranaitis, kad išvengti su 
jais kovos, Įleidžia. Peršau-1 

,kiant visų delegatų vardus,!

abi delegacijos, pasirodo, kad į 
ne visi prieškomunistinės opo- ; 

izicijos “delegatai” yra, tai jie i 
j ant vietos jau dapildo savais. į 
' Užtenka jiems pasakyti, kad. 
■Plungio vietą užims Galkus, Į 
, kito Šimanskis, ir viskas “ge-.

Konferencija išklauso 
pusių paaiškinimus ir ' 

Aš var- !

Po šio nubalsavimo atsisto 
ja Bendoravičius 
kia:
taip konferencijos nelaikysi-, 
'te!”

gynimo ateivių reikalų > P^al0Tseka^. ™kalay-' 
kitų mūsų šių dienų ko- . J1’ T11" baį\ ”?USlJ.d.«: 
rnat, priešdarbininkiš-1 le-cac,Ja P"lmAta’ <2> ntu" butl 
biznieriams.tas neapei- '™»P™duo , A.L.D.L.D. 13- os 

i kuopos delegatai, nes jie netu- 
Iri tiek narių, ir (3) turi būti 
suspenduoti 25 kp. delegatai 
iš Baltimorės, nes ir jie neturi 

■ pakankamo narių skaičiaus.
O jeigu to nepriimate, tai mes 
einame laukan ir laikome kitą 
konferenciją.” Pox to Senas 
Vincas ir Laurinavičius ir 
Bendoravičius pradėjo šaukti 

. maršuoti laukan.

Kp.f> • Miestas
10 kp., Phila., Pa.
13 kp., Easton, Pa. 

kp., Gibbstown, N.
(o gali pasiųsti tik * 

kp., Baltimore, Md 46 
(Galėjo prisiųst 

kp., Chester, Pa. 31 
kp., Philadelphia, Pa. 8 

(Galėjo tik 
“ ‘ “ 16

22 
21 

9 
4

Deleg.
10 -

6
' 3
du)

5
■ 6)

4
3

2)
3 
3
3

133
141
142
149
209

Tai matote, A.L.D.L.D. 15-ta [jie priimami lygiomis, vienok 
kuopa yra po Seno Vinco ko- jie šaukdami, kad spjauna ant 
manda, tai vieton dviejų pri- konstitucijos, išmaršavo lau-

O darban ir laikė kitą “konf.erenci-j 
TA T TA In ”siuntė tris delegatus, 

prasčiau pasielgė 
105 kuopos vardu 
vičiūs; jis patsai 
moterį ; ir Aktovą

A. Laurina- i 
save, savo I 
išsirinko i

D. M. Šolomskas, 
A.L.D.L.D.' C. Sekr

(Tąsa būs) i

E
E

E
E

1 • įsvarstymo iiko padaryta tari- I 
irįas, kad dėti pastangas suor
ganizuoti Bedarbių; Tarybą, o 
jei pavyks ta? atsiekti tarpe 

'(lietuvių bedarbių, tai tada 
1 praplėsti organizavimo darbą I SKAITYKIT IR PLATIN

1 KIT “LAISVĘ”

.AISVES” KONCERTAS
Sekmadienį, 13 d. Gruodžio-Dec., 1931.
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I E, RETIKEVIČĮŪTČ
Jai vadovaujant dainuos Ai* 

‘ dę-Lyros-1'Chorai ( rčvolitidii- 
» nės dainas.L’'9 ' !•
’ I > • ' • . ’ \ J 7 j : • •

Ji taipgi fūpihasi sudary
mu geros orkestros, kuri 
grieš;laike progrianios ir po 

v programos šokiams. ,

IG. KUBILIŪNAS
Tenor - baritonas, 

garsus' solistas ir 
vaidintojas operečių 
lietuvių 'scenoje.
-■r'—t"' vri 'i11."!'.... .

E 
E

E 
E 
E

E 
E 
E

E 
E 
E

E 
E

Ii
E

E
E 
E

J

POLINA DAGMAROVĄ 
Garsioji Sovietų sopranas, /daly

vauja šiame kvintete.

Graži alto, narė 
So. Bostono Laisvės 
Choro, iffisižymėjusi 
scenoje ir veikime 
dailės srityje.

LAISVES CHORO 
KVARTETAS

Daug esame skaitę savo 
spaudoje apie Naujosios 
Anglijos/ dainininkus. Pa- 
galiaus Susilaukėme laimin
gos dienos, kada matysime 

ir girdėsime juos.

Prašome išanksto įsigyti 
tikiėtus.

Vien tik ant šokių įžanga 
50 centų,

AL. JUODAITIS
Puikus bnsas, ne

senai' < atvykęs iš 
Detroito, kur yra 
p a s įžymėjęs kaipo 
dainininkas.

Koncertas Prasidės 3:30 Vai. po Pietų
PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI

ŠI GRUPĖ DAINININKŲ.IR ARTISTŲ SUDARYS ĮDOMŲ KVINTETĄ, 
DAINUOS REVOLIUCINES DAINAS, KAS BUS ĮSPŪDINGA VISIEMS.

SIETYNO

operetišką ! i
J ’aktą

taniėf akte
i i . j ) .i t (

I ŠOKS ;■

MBl BEN SPREGEL

14 metų berniukas

EKSPERTAS

ARMQNISTAS

vadinamas

AMĘRIKOS

ČAMPIONAS

dalyvaus

programoje

Akompaniste Bernice L. Salinaite
va im mi tot mi mi mi iai tfti im wii irti Viiūū WrtWrt WtAif

-IT”’1

i?
3

3 
3

2

JACK SHAFFRAN
Pagarsėjęs amerikoniškoje’ sceno
je basas, dainuos solus ir daly
vaus kvintete su SoVietų Sąjungos 

i , dainininkais.

B. ALPER, Basas 
Amerikiečiams žinomas, dalyvaus 

šiame kvintete.



Puslapis Ketvirtas

LIS?
(Tąsa)

'PRANEŠIMAI- ■'

Taip, Mikei Il-rajam nepavyko!

” —jų lankytojai. ma-

nori pasistatyti tokiu dideliu
Su-

M

)

(Bus daugiau)

SCRANTON, PI negatas reiškia.

naujų

M

.X’XO.w.w

nė 
jų

Alvinas.
(281-282)

■

Tai caru katedra! Čia, va, sakykla sto
vi viduryj cerkves, o netoli sakyklos, caro 
sostas, kuriame jis sėdėdavo laike pamaldų

—Šią vietą Mikė II-rasis pasiliko sau ir 
' carienei,—paaiškino mums.—Bet jam čia 

, Palaidotas jis Sibi- 
I re—ten, kur siuntė politinius darbininkų

dėta (bažnyčia), .kuri

y] U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ

Viršminėta kaina dabar galioje ant visų mūs laivų 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius mūs agentus.

Hamburg-American Line
I ' 39 BROADWAY, NEW YORK

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ

savo žmonomis. Iš eilės visi seka vienas 
'i paskui kitą.. , r ' , , .

Parėję” Dalyvavusi

DETROIT, MICH.
Jaunuolių pamokos prasidėjo nuo 

. 21,/d. lapkričio, Pamdkps būna kas 
tas laikraštis gali šeštadienio Draugijų, svetainėj, 3302 

Junction Ave.,. Ųmą, vąl. po pietų. 
. Visi tėvai, kurie turite jaunuolių, rū-

IŠ KITUR
S J / . i t i i L-; 11 . ♦ PHILADELPHIJOS LIETUVIU RADIO VALANDA

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

lir pamokslų. Neretai Romanovai čia lan- 
Išėjome iš buvusios Kropotkino kameros i kydavosi.

■ ■- - šitoj cerkvėj randasi grabai Romanovų
(____ w x t t , Prade
dant su Petru Pirmuoju ir baigiant su 
Aleksandru Trečiuoju (išskiriant Petrų 
Antrąjį), visi čia palaidoti. Grabai visų 

i balto marmuro, išskaitant tik Aleksandro 
Antrojo !ir jo žmonos grabus, kurie yra 
daug brangesni: vienas palšas> o kitas it ... - : .
rusvas. Juodu mat speciališkai pagerbė, klti J0 lentai jau esą be gal MV VVT, OC4AVO, V VF. , - All 1 TT « Uu , * 13 ’ ™U °

leista šildymo sistema. Vienas draugas kadangi Aleksandras. II-rasis buvo nuzu- 
H (pavardę pafniršau), kuris čia buvo įkiš- dytas.^ Nenaudėliai visi suguldyti greta su 

tas, dar tebegyvena. Jis pasakojo tas bai- sav^ žmonomis. Is eilės visi seka vienai 
;; sias valandas, kurias čia jis praleido. į paskui kitlą.,, r. , . . i i i {

Prie kalėjimo yra kiemas, tarpe keturių i Pačiame gale, ties' Aleksandro Trečiojo 
ri-sienų. Čia medelių randasi. Visi jie suso-J grabu, palikta dar dviem grabam vieta.

dinti pačių kalinių. Šičia juos leisdavo pa-; 
;<; sivaikšČioti, beit prie kiekvieno kalinio, lai-; 
f ke vaikščiojimo, stovėdavo žandaras, dabo- i nepavyko pasilaidoti. 
;. damas, kad nesikalbėtų. *

Nuėjome į kambarėlį, kuriame. kaliniai! prasikaltėlius. 
; kai-kada susitikdavo su sdvo giminėm —; r- - — - —

• • • • _ _ 9 i y * • I M1JL± 1VVA ' JL JL X CXXAJL XX^>j^-J<A, V XX\/ •

vizitonais. Ypatinga geležinių grotų tvo-, Mes ir vgl Revoliucijos aikštėje, 
ra, uz kurios būdavo kalimai, o koridoriuj žvalgomės.

Seniau, sakoma, šitų tankių ir stiprių j 
' grotų nebūdavo. Bet vėliau įtaisė, kad ne- 

prileidus lankytojams ką nors perduoti ka- 
' liniams.

—Kaip tai galėjo būti?—klausėme. — 
Juk Čia stovėdavo žandarai, ar ne?

—Taip, stovėdavo. Bet ir jie galima bū
davo apeiti. Sykį buvo tokis atsitikimas, 
kad žmona, ar idėjos drauge, aplankiusi 
savo draugą kalinį, atsisveikinimą, pasibu
čiavo su juo. Na, ir paskui žandarai suse
kė, kad besibučiuodama gudri lankytoja 
perdavė iš savo burnos į jo svarbų rašte-

irluoj atsidūrėme galinėj kameraitėj. Ne-i -------- j -----—- ---------- -----

dičkė tai kameraitė, su-langeliu. Bet tas' dinastijos^ (carų^ir jų žmonų), 
langelis galima bile kada uždaryti geleži
niu dengtuvu.

—Tai karceris. Tamsos kamera! —
,7 mums -nurodo.—Čia laikydavo prasikaltu-
’ sius kalėjime. Pabuvęs asmuo šitokioj 

tamsoj kelias dienas, dažnai nustodavo re- 
gėjimo! Čia, be to, šalta būdavo. Nepri-

j leista šildymo sistema.

Mes ir vėl kieme.
Stebime, dairomės.
Antai stovi budinkas, kuriame Sovietų 

. vyriausybė dirba metalinius pinigus.. Šita 

. piniginė čia senai pastatyta, dar 1724 me- 
i Jais. O priešakyj jos — Petro ir Povylo 

Katedrą išbudavbta tarpe 1713 ir 1721 me
tų, /yuiyg plano Jarchitekta terzinio. • Dai- 

! lišku atžvilgiu grąžu? budinkaš, holklndiš- 
ko styliaus. Sykį buvo užsidegusi, tai 

'• 1750 metais, architektai Rastrellis ir

me iki 'vėlybai* nakčiai. Tik maihieriamš,' bet ' hėgalėjoniė 
man labai įaila mūsų ypatiškų (ar nenorėjome daryti daugiaii 
draugų Antanaičių, kad1 jiė’nesmagumo namiškiams. t 
jau eina į priešų liogerį. ‘ “Parėję” Dalyvavusi. :

dar6jdU%?ksS PnitU"1 GYDYTOJAS AR BUDE- 
New Yorko, Kodis ir Jankū
nas, taipgi Vilkelis iš Wilkes 
Barre, Pa. Mat, jie gal biskį 
pavėlavo ir nepaspėjo ant tų 
kdrštų diskusijų, kada ėjo 
“kolekšinas;” bet paskiaus tu
rėjome diskusijų asmeniškai, 
po kelis į kfūvą sueidAnū. Vil
kelis visąkių melų mums pri
pasakojo, net ir juokingų da
lykų pats apie save ir jSavo 
frentus pasakė; girdi, jis ir . . .. . K 
vų, nes Bimba: jiems‘ višiėms. 
nukirtęs galvas. Mudvi sėclj- 
m^e, su dr£. .Ęųąeckiene; jat'ei-, 
ną Vilkelis, ir pradedą ,girtis; 
kdd • jis esąs be ^galvps.. (Drg. 
Rudokiene užklausė: “Tai su 

’keno g:alva tu dabar esi? ar 
gal avies galvą nešioji? Rodos,- 
kad čia turi kokią galvą, nesi 
visai be galvos. Aš žinau, kad 
jūs, sklokininkai, gaunate nuo 
drg. Bimbos per galvą už jū
sų klaidingą taktiką, bet kiek 
yra žinoma, Bimba dar nei vie
nam nėra nukirtęs galvos; o 
mums Vilkelis prisispyręs nori 
įrodyti, kad jis ir visi jo f ren
tai, Jankauskas, Jankūnas, 
Kodis ir kiti esą jau be gal
vų.”

Iš to pasikalbėjimo su Vil-

Kibartai.— .Susirgo , Ki- 
bartų darbininko Petriko 
žmona. Jis kreipėsi į gydy
toją Šneiderį. Šneideris at
sisakė apžiūrėti ligonį. Pri
siėjo kreiptis ’ į, felčerį,, bet 
su pagelba jau buvo vėlu, 
nes• > žmona mirė. ; Ir < dau
giau Lietuvoj yi*a panašių 
gydytojų budelių. (f <■ . . ‘
T 
I

: * FOREST CITY, PA
L.t>4 2i| _______

kimas |bus j sąkmadieni, 6 gruodžio, 
(December), pas draugus Navalins
kus, 2-rą vai. po pietų. Visi na
riai dalyvaukit, bus renkama kuo
pos valdyba. Yra ir kitokių svarbių 
reikalų aptarti.

j - • . Sekr.< K. Kerevičius.

, ' GREAT NECK, N. Y.
/ » •
A.L.D.L.D. 72 kuopos susirinkimas 

bus antradienį, 1 gruodžio (Decem
ber), Straukos svetainėje, 139 Steam
boat Rd., į7:3Q vai. Jvakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskit ir naujų narių.

) > Org. S. Petkienė.

EXTRA WATERBURIECIAM
A.L.D.L.D. 28-tos kuopos susirin

kimas bus' pirmadienį, 30 lapkričio, 
po No. 774 Bank St., 7:30 vai. vaka
re, Visi nariąi ateikit, bus balsavi
mas Centro Komiteto. Taipgi rei
kės' išrinkti -dėlek&tus į A.L;D.L.D. 
3 Apskričio t metinę Konferenciją.

, | , į . Valdyba.

Opos metinis susirin-

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamds su linimentu 

PAIN-EXPELLER

' PHILĄDĖLRHįĄ, PA.
Gruodžio' 5 ir 6 sumarŠuos iš visų 

Suvienytų yalstijų. bedarbiai Phila- 
delphijon, kuri,e maršuoja į Wash- 
ingtoną įteikti kongresui ‘ savo reika-1 
lavimus. Kad suteikus visiems sve
čiams nakvynes, . mes kreipiamės į 
visus “Laisvės” skaitytojus, prašy
dami pranešti savo adresus sekamai 
ypatai:.A. J. Smith, 5809 Fairhill 
St., Philadelphia, Pa. Bedarbiai bus 
iš labai tolimų S. V. kraštų, .kurie 
papasakos daug apie tų'■ vietų gyve-, 
nimą. . L Komisija.

(282-283)

L.D.S.A. 5-to RAJONO 
KUOPŲ ATYDAI

L.D.S.A. 5 Rajono konferencija 
įvyks 20 gruodžio (December), Ru
sų Name, 995 N. 5th St. Prasidės 
10 vai. ryte. Visos kuopos, priklau
sančios pfie minėto rajono, būtinai 
išrinkit delegates į tą konferenciją.

L.D.S.A. 5-to Rajono Valdyba. 
, , , (282-284)

HARTFORD, CONN.
L.D.S. 79-tos kubpos metinis susi

rinkimas bus ketvirtadienį, 3 gruo
džio (December), Labor Lyceum sve
tainėj, 29 Lawrence St., 7:30 vai. va
kare. Višf nariai būtiha'i ateikit, 
bus renkama kuopos valdyba. -Taip
gi yra sjvąrblų reikalų, aptarti., Ku
rių mokestis užsivilkusi, pąsirūpinkit, 
’užsiinokėti, khd'■ Aėliktumėt suspen
duoti, nes jei per 3 menesius paryš 
nėra mokeięs, tai sulyg konstitucijos 
lieka' suspenduotas ir tuomet negau
na ligoj pašalpos,- o mirus pomirti
nė ndbūha išhjdjkėta: ? Ajtaiteskit nau- 

narių. • ; I J H i ' ? j i z 1
Sekr. J. Gudaitis. .

..... (282-284)1

1 sčrAnto^,- pA. '
Svarbus Susirinkimas

ti me&ta; statyU ^ulyg ątyliūm' esamosios kiūs. jie skleidžia apie Kofnu-SgS^ SpuutiS
ir jos vadus. Darbininkų Apsigynimę , konfęrenci- 

‘ • j". Susii-inkimds; Jv'yįcs ' sekmadienį,
29 lapkričio, 2-rą :val.‘iĮo pietų (sve
taine nepažymėta.— “Laisves” Adm..).Jankauskas; visi, nariai ir nares,( daLyvauk^t su
sirinkimo. T.D.A. konferencija įvyks 
6 gruodžio, Wilkes-Barre, Pa.' ’ '< 1 1 

j Komite.tas^. , 
(281-282) 

idaug mand: Jis mane visąįva-1 wASHINGTOnTpA;- 
kaią vadino bimbine^ O as » a.’P.L.A. 55-tos . kuopos ‘ susirinki- 
jį renegatu. Sykį jis užklausė, m as bus sekmadienį, 6 gruodžio (De- 
‘ar aš žinau ir suprantu, ka re- cember), paprastoj viątoj ir pap- 

... , rastu laiku. Visi nariai dalyvaukit,Atsakiau, nes bus renkama kuopos valdyba, 
kad tai yra mekleris arba par- Delegatas išduos raportą iš Pitts- 

’ ’ i konferencijos. Atsiveskit
narių;

M. Yanavičienė.
• (281-282)

Plati ir apšti tai aikšte. Ten toliau 
tosi stambi cerkvė. Paaiškino, kad tai va
dinama Troicka Katedra, pastatyta 
metais. Šitoj katedroj' caras Petras 
masis pasiskelbė save imperatorium 
metais.

Netoli matosi akį traukiąs palocius. 
randame, kad tai buvęs palocius baleto šo- liaus,* Vilkelis mum 
kėjos Kšešinskos, kuriai jį padovanojo ca-įkad Bimbos “klika” 
ras Mikė Antrasis. Ji, kaip žinia, buvusi j zavusi “b^-” x'"’' 
jo sugulovė. Bet šis palocius turi savyj I 
daugiau svarbos. Jame, laike Kerenskio 
režimo, bolševikai įsikraustė ir turėjo sa- užtai/Paukštys*?/ atsisakęs Jš 
VO raštinę. i Komunistų Partijos. Nuo sa-

—Čionai, va,— nurodo mums į kampinį igi Vilkelis klausia, ar gali 
kambarį, — čionai Leninas paskelbė savo/ad doi'as žmogus pakęsti to- 
p-arsiuoqiim tPziiiq !kią taktiką? Mes,gap uosius te ms. . jsklokiniiikai,; esą, norime šva-

Taip, girdėtas palociaus vardas. Lenino ;riu būdu padaryti revoliuciją, 
raštuose bis minimas. y ■ , j Mudvi gi su drg.. Ruseckiene

Dar birelį toliau stovi mahometonų me- Į atsakėme ■. Vilkeliui, ■ : kad jis 
dera (bažnyčia), Kurią caras Mikė pastatė -Pefdidelis «melagisc-taip. *kad 

getais. l^ili<da|teblių .l.ėšav.9. Pa' IkiokiXto Ss^'i^dar'‘to 
statyti. Puošni/ nepapratai aki traukiam’ j ki(.ms kvailiems melais. ''

1710
Pir- keliu mudvi turėjome labai 
1721 gardaus juoko, kad Vilkelis' 

;nori pasistatyti tokiu dideliu 
kankiniu; tikisi, gal tuom gau
siąs pas mus simpatijos. To- 

is melavo, 
/’ suorganb 

; "bomų” šaiką ir nore- 
j jus, kąd Paukštys vadovautų 
tai gengei, vesdamas ją plėšti 
privatiškas maisto krautuves;

Lai, oiciuia qtujiiuiu Kius. SKIOIUZ
___ _______7 _________  ________ _r Če- Samarkande tokios .rpąt Miečetos. Tiesi j a,į į pistų Partiją i 
vakinskis ją vėl atsteigė. Augštas puošnus 1917 metĮais, pirm; Lapkričio revoliucijos, l^ialP g1 Vilkelis stengėsi būti g- 
bokštas, sakoma, turįs 60 metru augščio. Trockis sakydavo prakalbas. . • > mandagus, ne toks “unora- tai 
Ant bokšto viršūnės stovi angelas su kry- Dar aplankome visą' eilę kitų svarbių įs- ™at šia'^Donas gyvena si'r 
žlum, padirbtas aitisto Rinaldio._________ taigų. Ir mūs ekskursija baigiasi. Visiikriaučių-darbininku sudėtu/1

Tai paini Icn-fprlm I va cakvlrlq cfn- aL-nUi “i nowma ” i v,„ 1skubi “į namus.” Įspūdžiai net į galvą ne-'centų, tai Jr apie save labai : 
telpa!

Rengiama Dubrow-Philco » i ► i * 4 z ;

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
> KIEKVIENĄ SEPTINTADIENĮ 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų 

Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles 
Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.

420-422 Soutli Street Philadelphia, Pa.
s. • Telefonuokit, Lombard 1146

Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

“Pare” ir Prieškdmunistiniai 
Sklokininkai

Pas dd. Valiukus ir Vana- 
gaitienės šeimyną įvyko 25 d. 
spalio Scrantone vakarienė, 
kuri buvo pagaminta pirmos 
klasės, mat, drg. Vanagaitie- 
nė su dukrelėmis yra labai ge
ros gaspadinės. Nors vakarie
nė savaime buvo labai gardi, 
ale veik visiems sugadino sko
nį žmonės iš prieškomunistinių 

- sklokininkų pusės su savo’ pro- 
, paganda ir “kolekširiu” Nau-

jajai Klampynei.
Ant stalo gražiai viskas bu

vo sutaisyta, net pavardės pa
dėliotos prie kiekvienos lėkš
tės. Ogi žiūriu, kad mane su
sodina sykiu su ponu Jankaus
ku, renegatu, Prūseikos fren- 
tu. Manau, kad tai šeimynos 
tą tiksliai padarė, ba jos ži
nojo, kaip aš ta poną “ger
biu.”

Bet, kaip minėjau, skloki- 
ninkai arba Prūseikos pakali
kai sugadino visiems ūpą, ne
davus nei tos gardžios vakarie
nės pavalgyti. Vos tik pradė
jome, kaip mūsų asmeniškas

Iki 15 Dienai Gruodžio
I i *. t : ■ j • ? r > i

Ta- Reikalavo Drg, V. Glaubičius iš WilkesLBa.rre,
Jis Žada Pralenkti’ Bostoną iki Tam Laikui

— Tuom pat kartu duodame progos kitų apielinkių 
draugams darbuoti, kad sudarius po 1,000 balsų. 
Mums atrodo, kad Boston, Shenandoah, Philadelphia 
ir Now York apielinkėse draugai galės sudaryti po 
1,000 balšų. Tuomet įskaitant Wilkes Barre, pasida
rytu penki laimėtojai ir tada būtu tikra “Laisvės” va-, 
jininkų ekskursija į Sovietų Sąjungą.

PITTSBURGHAS IR BALTIMORE
Meg skaitėme apie*planus padarytus spaudos reika

lu augščiau minėtuose miestuose. Bet darbais tų mies
tu draugai dar nepasirodė. Mes nenorime tikėti, kad 
jie žaidžia tuščiais žodžiais. Turime vilties, kad vajų 
pailginus stos j darbą Pittsburgh© ir Baltimorės drau
gai. ' '

Laisvės Koncertas 13 Dieną Gruodžio
Besidarbuodami vajuje, nepamirškite prisirengti prie 
“Laisvės” koncerto. Tikl/etai jau gatavi, įsigykit juos

draugas Antanaitis atsistojo 
prie stalo, pasiraitojęs ranko
ves, ir pradėjo, kad tokiame 
gražiame būryje svečių, o nėra 
įvairumo. Visi sužiūro į An
tanaitį; mat, jis geras šposi
ninkas, ir tikėjomės, kad kuo
mi palinksmins^ bet apsiriko
me;.ogi kad jis pradės agituo
ti už viršminėtą “Klampynę,” 
kad reikią paįvairinti vakarie
nę aukomis jai; ir klausė, kiek 
kas duos;,sako, “aš pats duo
du $2, kas daugiau?” Atsi
liepia p. Jankauskas: “Aš 
penkis.
dus. Klausia: “O kiek tu, Na
valinskai, aukosi?” Navalin
skas atsako : “Kaip aš galiu • 
aukbti skjdkai, kąd stš esu jai 
priešingas f” ( ’. ♦
J Kilo: nešrnągumas pas sve
čius-, Hšiėin | b^blogėjo tipas ;- t 
t; aukų į rinkėją Ąjitąnaitįenė 

džiaugėsi I gavus Į Pėhkįhę'' 
'renegato; tikėjosi, gal H 

daugiaū • buk tokių, dūosnių. f 
Bet kur a tau ?: Tik ^V. J 
Medelis, lyg iš juofhjo, pasihlė u 
kvodltį. Taip ir užsibaigė vų 
sas aukų rinkimas. O mes 
diskusijas tęsiame loliaus.

Drg. Navalinskas užklausė, 
■ ar savininkas d. Valiukas lei

do čia surengti diskusijas, ar 
tik Antanaitis savotiškai pasi- 

įelgė, nepasivelinęs savininko 
Iiškelti šį klausimą; tai jis pri- 
Jsipažino, kad neatsiklausė.

Drg. Valiukas pasakė, kad vi
sai niekas nesiklausęs ir už- 

, protestavo, kad čia nereikia 
jjokių diskusijų, ba jis ne į dis
kusijas svečius sukvietė, bet 
pasilinksminti, ir jis stengėsi 
višus dailiai sutvarkyti. Bfet 
jau buvo pervėlu; sklokinin- 

■įkai jau buvo sugadinę skbhį. 
iNors paskui šokordė ir žaidė-

davikas. Tai to ir užteko tam burgho 
~ .. - • i i • naujų iponui. O jis gyrėsi, kad jo, 

redaguojamas “Darbas” esąs f' , 
labai unoravas laikraštis ir ne :
bile kas gali jį skaityti. Mud: 
yi su drg. R. tam pritarėme, 
kad “šiūr
būt unoravas, bet tik ne jo re Viši tėvai, kurie turite jaunuolių, ru- 
daktorius. I'pinkitės leisti į bamdkas, neš bus

Kaip ten- nebūtų, mes turė- aiškinama apie klasių kovą ir-kiti 
.... »• .r. ? . . . svarbus klausimai, kurie naudingijome gerą pasilinksminimą ir jaunuoliams darbininkams.
tariu didelį ačiū dd. Valiu-i 
'kalūs ir dd. Vanagaitienei ir.

Reikią užrašyti var- jdš dukrelėms už tokią puikią ■ 
vakarienę. Būtų buvę labai 
getai, kad būtume galėję pa
rinkti aukų streikuojantiems

Biznieriai, Garšinkites
L• ; ’ j */ ' •

: “Laisvėje.

'Telefonas 
JPujafelri 5-1090

r-
! Illlil

t
:___t.—..i. .j ...

1 ’ATDARA* DIENĄ 
< ; į IR NAKTĮ ’

I d Flushing Russian and Turkish Baths, I
į : TĖlTELBĄtfc ManadŽorią ..
' • * k‘ '• ■ < . "■ i * . S V a

• įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Sukatos vakaro 75 contai .

Antroj klaisėj lašais išsimaudymas ir miėgb'jimas per 
visą hal(tį ant trelių lubų, oringatri’ kambary—-3'5c^_

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynės su moderniškais pa
gerinimais. čią įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vahtds išsipūtimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNlNKAIS,-nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare! Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: RusijŠkdfe, Turkiškas ir ga
rb vanojimosi kambarys. Didelis?' orfngds miegojimui ' 
kambarys; taip pat RESTORANAS -sū geriausiu ga
rantuotu patarnavimu. ■ .

29-31 Morrell St, : tarpe Cook ir Deveboise Streets 
4TES?Bg^4^WAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y. 

KELRODIS: B. M. T. eleveiterįu; išlipt ant Flushing Avė. stoties; /
B, M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties;’Visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave. j ; J ;

H i

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duonąval- 
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui. ,

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 . Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

NEKENTEKIT NUO SLOGŲ

RECEPTO TABLETAI €

i i f ROJAUS /pABLTTAI yra labai pageidaujamas 
j (Ppįipąsayipap jmo §lęgų, kosulio, karščio ir galvos

[skąudėji^no.,Jos ( p^ljuo^ųoja I vidurius—pralaužia 
. šąl(į< ir prašajina slogų bakterijas.

i SLOGOSE' YRA PAVOJUS—VISOKIOSE SLOGOSE—NES JOS 
;;; VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO

ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadiną vidurių ir nekenkia 
nej-vų sistemai, nes juose yra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDŽTIS.
' ■ • • ' < '/

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

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

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

LETŲ Už $ .___ ;—, kuriuos žinomi prisiunčiu.

. *■ Vhrdes Adresas Miestas
Prašome prisiųsti mums vardų ir antrašų savo aptiekos.

ųbLi i r n BLUE ROSE LABORATORY
Elizabeth, N. Jk
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• MŪSŲ PRAMOGOS RYTOJ

Ridgewoodiečių Vakarienė
Rytoj, nedėlios vakare, įvyk

sta vakarienė su koncertine 
programa ir šokiais, “Laisvės” 
svetainėje. Rengia Ridgewoo-

A. 132-ra kp. Reikia skaitlin
gai atsilankyt ir paremt šias 

' kovingas draugų ridgewoodie- 
eių kuopas. Svetainė atsidaro 
6-tą vai.

Southbrooklyniečių 
Koncertus ir Ralius

South Brooklyne, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 50- 
ta kuopa šios nedėlios Vakare, 
lapkr. 29 d., turi koncertą ir 
balių su gausinga programa. 
Parengimo vieta—'Russian Na
tional Club, 136—15th Št., 
tarp 3 ir 4th Ave., So. Brook
lyne. Įžanga tik 50 centų. 
Pradžia 4-tą valandą. Kelro
dis, kaip nuvažiuot, tilpo “Lai
svėje” lapkričio 27 d.

A.L.D.L.D. 23-čios Kuopos 
Parengimas Atidėtas

_ . . . _ iParengimas n e w y o rkmes j 
23-čios A.L.D.L.D. kuopos 
po atidėtas ant toliaus, 
naujas kuopos komitetas 
tvarkys dalykus.

bartuose, 353 W. 65th St. Sa
koma, kad taip padare pagal 
susitarimą. Jos tarnaudavo, 
kaipo “modelės” krautuvėse 
madingų drabužių.

Bronx. — Bessie Habelskie- 
nė, 1465 Minford Place, api
pylė savo vyrui galvą smar
kiausiais deginančiais nuodais 
ir taip jį nužudė. Areštuota, 
sakė, kad jis užlaikęs dar kitą 
sau pačią su vaikais.

Bronxvillej, b e v a 1 ydamas 
šautuvą, besirengdamas į me
džioklę, netyčia .nusišovęs 
mus, turtingas advokatas 
Van Ness.

. ’ , • f r i i

Tag Days Alkanųjų
Bedarbiu Maršavimui

žy-
Sfc-

r y ? 7  1 j n ■■TT-rrn v*: 9 ■   n—j - . • ;.T i :
tarėjau, dirbantieji ir bedar- dengimtii'lė$ų baduolių dele-, nesiūs argą nemoka. 4 he- 
biai,' gaukite dėžutės iš žemiau gatų maršayimuį j Washingto- 

!nurodomų vietų ir au jomis ei- ! ną. 
kite tomis dienomis į gatves ir 
vaikščiokite nuo durų prie du
rų, rinkdami finansinę para
mą, kad finansuot masinį be
darbių maršavimą į Washing- 
toną. Dėžutės ir nurodymai, 
kaip darbuotis, bus gaunami 
sekamose vietose: ,

Brooklyne: “Laisvės’,’ rašti- 
In'ėj, 46 Ten Eyck St., 61 Gra
ham Ave., 795 Flushing AVe., 
962 Sutter Ave., 105 Thatfbrd1 
Ave., 1844 Pitkin Ave. 1373 
43rd St., 140 Neptune-Ave», 48’ 
Bay 28th St., 2021 W. • 32nd 
St. , . ' i

Bronx: 785 Westchester 
Ave.; 1622 Bathgate " Ave.1, 
2109 Arthur Ave., JL410 Bos
ton Rd.,' 2700 Brdnk Park 
East. į j J į j į * ■ a i

Manhattan: 15 W. 126th 
St., Spanish Wo,rkerę’ .čeiitfen'

Perėjus draugėm per pu
bliką, sumesta dar $6.58.

Tariu1 varde ' A.L.D.L.D. 50- 
tos kuopos visiems aukoju
siems širdingą ačiū.

J. Bedarbis.

B UETOVOS

pos darbininkai sustreikavp 
ir pareikalavo reguliariai 
algas mokėt.

“Balsas”

Populiarūs Austrijoj 
Cigaretai

garėtų gaminimas yra palie
kamas .privatinei inięiatyvai, 
lAtri išvystė j nadjorviniųs gamy
bos būdus,1 kaip kad išimtinas 
Lucky Strike paspraginimo 
procesas, . kurin taipgi įeina 
naudojimas ultra-y i o 1 e t inių 
Spindulių, per ką yra prašali
nama tam tikros šiurkščios er
zinančios medžiagos, natūra
liai esamos kiekviename Taba-!

ko lape. Amerikos tabako la
pai, beje, taipgi darosi popu- 
liariškesni Austrijoj; 1929
metais jų tenai buvo išparduo
ta 1,432 metriški tonai, o 1980 
metais jau 1,831 metriškas to
nas. Kaip kad raportuojama, 
tai įvežimai lapinio tabako iš 
Amerikos šiemet taipgi eina 

I didyn.
(Apgars.)

Cigaretai, . pamėgdžiojanti 
yrą 

populiarūs Austrijoj, kaip kad 
i laiku raportavo

SKALDYTOJŲ DARBAI ameri|coniškus cigarętus,
Kaunas.— Socialfasistai w ................ - ■

giriasi, kad jie už viėnybę. paskutiniu laiku ____
O ant kpmudištų ųžpdldinė- Jungtinių Valstijų prekybos 
ja, vadindami i juos skąjdy-j ministerija. Cigarėtų gany
tojais, Tuo tarpU'. socialia- jka Austrijoj1 yra kontroliuoja^ 
šistai tik už tokiu darbiniu- iT1*1 valdiškos įmonopohjos, per 
kn orP’nruVhciiiv ivipnVh^ Tąbako J^egię., BąrrKų. organizacijų vienybę, dąyimai dvieju .Ęegie rūšių. cir 
-kūrioms; vadoVhuja' (bątyš ■ - f , J'
' socialfąšis^ąi. 'Jei ' tik ybdo-

oLiamsii Yv.uincrs center r ■ vąvimas' priklauso kairie-( inįiętąis ;si(*kė arti penkių milįo- 
4 E. 116th St.; 143 Ė; 103rd siems-,. . ;tu,oj . ąocialfašistai 0 apie ^lio-
vak Workers’ Home,. 347 iE. imasi skaldyt tas organiza-

šis šeštadienis ir sekmadie-jSt., 350 E. 81st St., Cžechoslo-'J cijas. " Nesenai Kauno ' so- 
nis, lapkričio 28 ir 29, yra pa- 72nd St.; 301 W. 29th St., .131’1 cialfašistai maišto darbinim 
švęsta rinkimui aukų delei al- W. 28th St., 16 W. 21st St., Į i nrofcminho’nq cknldvmni 
kanųjų bedarbių maršavimo j 142 E. Third St., 196 Broad-1 t,ų oKaldymiu
Washingtona. Draugai ir pri-1 way.

Konferencija Kovai už-Politinius Kalinius
ta. i YOUNGSTOWN, Ohio. — 
iki > Lapkričio 21 ir 22 d. čionai 
su-; Dyko konferencija Ohio vals- 

j rijos darbininkiškų organizaci- 
■jų. Buvo atstovaujama drau
gijos, kliubai, unijos, sporto ir 
apšvietos rateliai ir t.Kt. Susi- 

fb, į rinko delegatų iš daugelio 
ir miestelių. Regist-

Sovietiniai Judžiai

Sekmadienį, lapkričio 29
6-tą vai. vakare, bus rodomi Įmįestų ______ £.
sovietiniai judamieji paveiks- j ruotų delegatų buvo 370, o' ne- 
lai, bus ir šokiai, jaunųjų dar-1--- -- ----- m..:„ „.ži
bininkų kliubo svetainėj, 795 
Flushing Ave., Brooklyne. Pa
rengimas—naudai a 1 k a n ųjų 
bedarbių eisenos į Washingto
na.

Proletariškas Kabaretas

šiandie vakare, 8-tą vai., 
įvyksta proletariškas kabare
tas : šokiai, įvairūs dailiški 
margumynai, žymių kalbėtojų 
prakalbos. Rengia negrų dar
bininkų laikraštis -.“LibeMtor* 
ir komunistinis savaitraštis 
“Working Woman,” Workers 
Centre, 35 East 12th St. Įžan
ga 25c.

Great Necko Choro
Pirmyn Metinis Koncertas

Great Necke, N. Y., Com- 
jnunity Church House svetai- j 
nėję, netoli gelžkelio stoties, 
šį šeštadienį, lapkričio 28 d. 
įvyksta didelis metinis koncer
tas vietinio choro Pirmyn. 
Programos išpildyme dalyvaus 
ir keli kiti chorai, ir šįaip 
įvairūs parinktini dainininkai. 
Bus taipgi šokiai. Pradžia 
7 :30 vai. vAkare.

Saužudystės ir Nužudymai

rašys plačiau apie šią konfe- j 
renciją ir jos užbrėžtus dar- i 
bus. |

Reikia su džiaugsmu pažy
mėti, kad konferencijoj daly
vavo labai daug lietuvių dele
gatų iš Cleveland©. Na, o 
kaip yra su Youngstowno lie
tuviais? Juk čia jų randasi 
geras būrys. Turime koletą 
draugijų, o neturėjome nei vie
no- oficiali© delegato. Ir visai 
vietinių lietuvių nesimatė kon
ferencijoj. O jokio pasiteisi
nimo nėra, nes jokia kelionė | 
negalėjo padaryti jokių išlai- į 
dų. . ;

į įkūrė kepėjų prafsąjungą.; 
Dabar s o c i.a Idemokratai ■ 
skaldo sporto organizaciją ' 
“Viltis’’ ir kuria atskirą; 
“Žiežirbos”, grynai social- • 
fašistinę.

SUSTREIKAVO

labai1“Meno” 
nereguliariai algas išmokė-1 
davo. Dažnai už tris mė- '

'registruotų apie 150. Taip pat 
j buvo numatoma, kad apie kita 
tiek delegatų negalėjo pasiek
ei konferencijos delei tolumo, 
delei skurdo ir vargo.

Ši konferencija buvo sušauk
ta gynimui politinių kalinių. 
Svarbiausias dienotvar kio 
punktas, tai buvo kova už pa- 
liuosavimą Tom Mooney, už 
gynimą Harlano mąinierių, 
idant neleidus juos Jškepti 
elektros kedėje, kaip keli me
tai atgal tapo iškepti Sacco ir 
Vanzetti Massachusetts!.valsti
joje, už gelbėjimą nuo mirties, 
devynių Scottsboro jaunuolių,, 
už Lawrence audėjų streiko _ _ ___ T___ , r_____
vadus, už sudaužymą krimina- prie . baduolių maršavimo * 
lio sindikalizmo įstatymo ir t. Washingtoną.
t. Taipgi buvo kalbėta ir dis- kad reikia siųsti delegatas ir • 

I kusuota apie rėmimą alkanų j kiek su finansais prisidėti. Iš- 
; bedarbių maršavimą į Wash-j rinktas delegatas L. Slekisj ir j 
Jngtoną, idant pareikalavus Į kuopa iš iždo paskyrė $6.00 ’ 
'apdraudos ir bedarbių šeimy--ant pradžios ir daugiau duos,! 
moms pašalpos.
; Konferencija aplaikė kelio- rvisokių tautų darbininkiškos , 
iliką įvairių pasveikinimų. La-'organizacijos įsteigė fondą; iŠ j 
bai draugingas pasveikinimas jo bus mokama lėšos deiega- » 

|buvo nuo 
I ~

; nio Tom Mooney. pės, tuom kartu Rochesterio
Konferencija priėmė įvai- delegatai nuo įvairių organiza- 

riais reikalais apie 11 rezoliu- cijų prisidės ir tęsis maršavi- 
cijų, kurios bus pasiųstos pre- mas į Washiugtoną. 
zidęntui Hooveriui ir kongre
sui. Priimta ir pasiųsta apie

Saulėtekis.

ROCHESTER, N. Y

VOKIETIS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinirYios ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURJN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki Į 

; ' 1 Nuo 4 1 iki 8
Nbdėliotn nuo 10 iki 2

Odos ' ligos' gydorios'-su X-rhy ir 
patinusiai ’gyslas įčirškinimais

A.L.D.L.D. SOrtass Kuopos
V&kimd ’ j'

17-tą dieną; ’lapkKcii tųrė- 
įome susirinkimą; buvo, pakol- Į 
'tas 1 klausimas, Ar prisidėsime j

Iš

Visi sutiko

kad bus reikalas. Mat, čion

;K0JŲ SPECIALISTAS
•Vokietys daktaras specia-' ‘ 

listas-išgydo įvairias! kojų Ii- • f.•> 
(jas, patinimu:],. gyplų ir są-, • Bn 
nūrių įdegimus be operaci- my 
jos taipgi ir '■ kitas ligas, jį/ 
Kreipkitės pas: c i

DR. OTTO MEYER 
208 Wįsi 54th SI.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo- iki 6 val^po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas,.

90—5th Avė., kampas 14th St. New York

Ant septinto augs to

das buvo importuota, iš Ameri
kos.( Jungtinėje ’Valstijose oi-

d^yimąi :dyiejų B^gie rūšių, ęi- 
garetų, pamėgdžiojančių ame
rikinius cigaretus, pereitais'

WWW

Telefonai! Bell — Oregon Sl*«
Keystone — Main 1417

1623 M t Vernon Street 
Philadelphia^ Pa.

liEhišbs Išpardavimas
1 i .

• Tiesiog i$ dirbtuvės į naudojimą, 'Dide
lis pasirinkimą^ - įvairiausių vyriškų dra-

» ’bužių. Geniausios rūšies ir ■ pigiausiomis
,. kainęmiSj .pigiau Įęaip bęnt kur kitur. : - •_

• • . -. i • 1 ; L.- * ' i j •. s j .
Būtinai pasinaudokite, šia, (nepapraJstai 

proga ir įsigykite fjųips reikalingus įrąbų*; 
žius. Ateikite su savo., draugais ir persi
tikrinkite. i

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
graborius-undertaker

IIJbnlBaiauoja ir laidoj* nuBiirnalnn ant 
iriiokių kapinių. Norintieji sercwilo pa- 
tarnnvlKMO ir už žor.?ų kainij nulifldlMO 
valandoje iaakito* pat lanue. Pnu

-nnti ‘-x+m. "»'t kūninių kuo
teriaueioBe vietota Ir už žento kaili ij. „

||| I Ii ;W—Mill p«.l IIIIMR — Wį

LIETUVIS GRABORIUS
I f H < ! . . ; . > < > I I 1 ■

' ‘ Norint įėji';
lrii<irih>Jpatar- 
.^ayinjo .i^ ;už
ž e ni ą .kąiną,) 
nuliūdimo 
landoje šauki-' 
les1 pas: 

joną Petruškevičių 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania Ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu.: 
143® .SOUTH 2ND STREET 

1H(t ^ftEA DELPHIAriPA.

JUlgitS pėlSVeiKlIIUUČIS įju MUO inunaiHtt

> ilgus metus kankina- !tam. čion pribus iš Buffalo ir 
!mo Amerikos bastilijoje kali->Niagara Falls maršuotojų grū

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

NEW YORK. — Gazu nusi
žudė dvi jaunos gražuolės, Ad. 20 įvairių protesto telegramų.
Levy ir J. Werner, savo kamyi Manau, kad kiti d’rausgai pa-
---------r .. ..............      .... ......... ............ .. ........... . .......... ...........1,,..............

Jersey Central Efeabethport Dirbta?! ir 
Vėl Bsbhrė *» Boso Manevras Algas Kirsti

Jau kelintą sykį šiais me
tais ši dirbtuvė užsidaro ant 
nežinomo laiko, ši kompanija 
apie trys mėnesiai atgal paleL 
do daugiau kaip tūkstantj dar
bininkų. Pasamdė taip vadi
namus “geriausius mechani
kus,” pranešdama vietinėj 
spaudoj, jog leidžia dirbtuvę 
dirbt pilną laiką.. Bet nepra
ėjo du mėnesiai, kompanija Į 
vėl atleidžia darbininkus neap
ribotam laikui. Prižadai kom
panijos, kaip muilo burbulai, 
ištirpo ore.

Elizabethport dirbtuvėj 
praktikuojama pasiutęs iš- ! 
naudojimas ir skubinimo siste
ma.

Marine Department©, Jer
sey City, taipgi Atleido keturis 
Šimtus darbininkų jau apie 
trys mėnesiai atgal. Origina
liai jie buvo»atleisti “tam |ik,- 
ram laikui,” bet ir dabar darbingas unijas, vadovaujamas 
visai darbo nesimato. Kiti;Darbo Unijų Vienybės Lygos 
darbininkai mano, kad prade- i (Trade Union Unity League), 
fiime dirbti nuo .naujų metų, Darbininkai, neužmirškite, Ucas 
bet veikiausiai visai 1 
paleisti. šis atleidinėjimas se visoj Amerikoj, , — :
darbininkų taipgi reiškia ma- Jersey Central Darbininkas.

20 d. lapkričio turėjome su- 
irengę prakalbas drg. Abekui. 
Prakalbos pavyko gerai, kaip 
Rochesteriui. Mat, čia žmo- . 
nes labai tingi į prakalbas 
lankytis. Drg. Abekas gana 
puikiai nurodė, kad mes tik 
per kovą laimėsime geresne 
ateitį, todėl ragino stoti į Ko- į 
munistų Partiją, T. D. Apsigy- 

jiirną ir A.L.D.L.D. Draugiją,
nevrus bosų numušti darbinim | Buvo rinkta aukos padengi- 
kams algas, šie manevrai bon-’wui . ,lčšų; surinkta ’ $42.29.' ■ 
s am yra reikalingi, kad galū- Aukojo po doleri J. Mikita ir 
tinai sukriušint darbininkų pa- J. Stančikas; po 50c J.Platakis 
sipriešinimą prieš algų kapoį-^M. Totons, K. • Gailaitis, L. 
mą. Juk visiems žinomas f ak- Slakis, K. Baronas, M. Budria 
tas, kad gelžkelių kotapaų.iįjfcs ir-Bekęšius; o( po: 25; cent1 

j jau senai planuoja kirsti alg&s tusi J: teHvairis, K..-Boniliatas, 
.visoj plotmėj. Reforminės!A. Bariiasitife; K’ Simaitis, 31. 
I geltonosios unijos nieko nędar .Totoris, J;. ;.Kariiati&lĮas, J, 
Iro, kati pastoti kelią tam.kir- Druseika;.'J. Ws,; S. feėndrė- 
itimui. Tai kompaničnos uni- nas, Bv Duoba,. R. Šerėlis, J. 
Jos, kurios užsiimdinėja . tik j Bačiulis,. A. Duoba ir R. Ba- 
; skleidimu propagandos už taip ^-auskas.. Kas mažiąu davė, 
. vadinamą “safety rules” (ap-, čion vardai nepažymėti, 
sisaugojimo taisykles), kad ne-j p0 tam dar draugai įnešė, 
reikėtų sužeistiem darbiniu-1kad būtų kiek sumesta ir.pa- 

, kam mokėti bet kokią pašai- 
<pą. Gelžkelių kompanijos tu
ri labai gerų šansų pravesti šį 
'algų kirtimą darbininkams.
I * ■ 1

Geriausia išeitis iš šios sį* | 
itjiacijos tai organizuotis į ga-1

metų, uaroininKai, neuzmirsKiie,* ic-as 
būsime jau atsitiko kitose industrijo- F 
iniimoc an vioni AnnariVni • 4 į*1

Jūs Galite Turėti
Gerą Sveikatą

Nuga-Tone suteikė milionams žmo
nių gorą sveikatą ir stiprumą. Jis

I suteikia jums gerą apetitą, jūsų skil
vi padaro sveiką ir stiprų.,.neveiklus 
organai lieka atgaivinti, skausmai it 
diegliai išnyksta. Nuga-Tone taipgi 
'švalo kūną nuo ligų herų ir nuveičia 
onstipaciją. Gaukite bonką Nuga- 

Tone; 'Būk sveikas ,ir .stiprus. Ap- 
iieklninkai jį •pafdavin&ja.. Jeigu ap- 
tiekininkas neturi jo,, paprašykite jį’

• M
--j

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25i00. Spe
cialus važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

i Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai/vakare. Sekmadie- 
! niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.
i NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
Į 228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS .
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į va lias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių. ’ > <' į $ < •• 
Turi ' didelę 'svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, '•ve
stuvėms, sporto ^pa
rengimams ir t. t., 
tik- - 3 Į blokąi, t nuo 
Staen JlsIUhd' Fer
ry.! >

L u t t in’s Hali y®a 
plačiai žinoma « 
tik Elizabetho, bet | 
ir kitų miesto lietu- | 

‘ viaipsrit tevellimtau- , 
IČiarfia virš 20- metų.
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų Ir žemių, 
taipgi įvairių biz- * 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

f VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ
j| AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
| 828 E. 14Lb STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY .

• W k ik 1 82& K14th ŠTRŽET
89-40 STAGG STREET,/ . . BROOKLYN,. NJY. | - «

Trumpu laikų išmokiname į 
vif&t kua. link AUTOMO-,į 
BIL1Ų MECHANIZMO. įį 
Praktika ant vietos.

IMardym**. ■ntnl/i!rn»a«> »uprnat elėktclk* Ir naRnetjzwg, tr
Ir plfrną nutoteiobiOoY inokinnw dienomis ir vnkarni* lietuvių Ir anjrlų kathRMi / 

yru fc-mfl. TICHNIAVICIŪS. B. J. VAITKUNA8 ir MtlJ
Leidimą (blcenue) ir Diplomu eiv«rr«ntuojaata už tnaž< ųtmokoutj. p*o«d*«»-
kiekvienom prie pirkinio kai'o. Užtfru&yMiae Į mokyklą kiekvienų dienų nuo • irt*, 
iki V-ta| *relMu}ki- vMknro. NMCUoJe mm lt) - rjtb'Jkl' 2 VMi; no pirtsj.

f COSMOPOEI1FAN AUTO SCHOOL t
Near 1st Avenue NEW YORK CITY 5

— ..... .. Tetaptoms Aigonųuin’tMOtt-* ■■ •.



Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
T E A I S V ® ' šeštadienis, Lapkr. 28, 1931

s
'SUS1R1NKIMA1-PRAKALB0S i oi’v’nilr i A n ' r\ triei rl rtlkrv I

Pirmadieni Balsavimai ALD. ■ v.iršinink4> kurie banku“e X' * - n pasidėję pinigų nuo $50,000
iki pusei miliono dolerių. Tai 
nachališkiausio grafto vaisiai.

LD. Centro Komiteto
A.L.D.L.D. 1-mos kuopos su---------------------

sirinbimas bos pirmadienį, lap- Ųį £ape]jy Skleidimą 
kripin xO-tci rlipnn 7-.U) va i “ T

Du Mokiniai Įkalinti
kričio 30-tą dieną, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje. 
Bus balsavimas A.L.D.L.D. 
Centro Komiteto kandidatų, 
tai yra rinkimas C. K. 1932 
metams.
ir atiduokite savo balsus už pasodinti 1 
tinkamiausius draugus į mūsų I dviem dienom, 
didžiulės organizacijos Centro 
Komitetą.
? Yra ir daugelis kitų svarbių 
dalykų, kaip kad Apskričio 
reikalai, kova prieš bedarbę, 
ųžvateivių darbininkų teisių j 
gynimą ir už išlaikymą mūsų;zuotis ir kovot prieš aūgštas 
revoliucinio judėjimo vieny- j kainas maisto dalykų, pardavi- 
bės. Dargi ir tas, kad A.L.D. Inėjamų mokyklose. Abudu 
tr.D. naujų narių gavimo va-1 priklausė prie Jaunųjų ’Kbmu- 
jus, taipgi ir mūsų dienraščių ;nistų Lygos.
•“Laisvės” ir “Vilnies” vajus, 
yra pratęstas iki 15 d. gruo- 
ta1?; api>'Apskričio^’korrHtetoSBeduoniai Verčiami 
posėdį, kuris šaukiamas šį sek- P|įjįį( Kf cUltllVCS 
madienį.

Dar yra daugelis kitų svar
bių reikalų. Ateikite, visi na
riai, ir atsiveskite naujų narių 
prirašyti.

NEW YORK. Utrecht

Alkanųjų Maršuotojų 
Susirinkimas

• Sekmadienį, lapkričio 29 
lygiai 11-tą vai. dieną-, bus 
sirinkimas visų newyorkiniu. 
alkanųjų maršuotojų į Waste > 
ingtoną, po num. 5 East 19th

I St., New Yorke. Unijos, pa- 
|šalpinės ir įvairios kitos dar- 

į.lbininkų organizacijos kiekvie
na būtinai priValo turėt savo 
atstovus šiame susirinkime.

■  r 1

d., 
su-

j I

High Schoolės mokiniai, Jąck Prelekcija apie NĮandžūriją

LIETUVIS FOTOGRAFAS'sfreikiėrių, d Vis dėlto streikie- 
jriai užkerta kelią daugeliui 

'''streiklaužių.
i .i _

i Amalgameitų Vadai Laužo 
Skrybėlinių Streiką

: NEW YORK. — Streikuoja 
J darbininkai ir darbininkės Ro- 

‘ binhood Skrybėlių šapos, 65 
West 39th St. Streiką veda 
Industrinė Adatos Darbininkų , 
Unija. Prie tūlų darbų čia i 
dirbo nariai Amalgameitų j 

/Kriaučių Unijos, šios unijos i 
•vddai dabūr verčia juos ske- 
bauti prieš streikuojančius na- 
riūš kairiosios unijos. Amalgą- 
meitaį darbininkai net gengs- 

, kada 
jie bahcld sueiti į vieną mitingą 
su streikieriais.
* į V *1 [ f 'j 1 į";--------- j

j Didysis Mitingas
' NEW YORK. — Didžiau- | 
siąs šiuo tarpu demonstracinis

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

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

Visi nariai, ateikite Dubitsky ir Louis Joell tapo i 
Ko,c”,a 1 -s’-? :aij, Menąs -' NEW YORK. — Harrison \

antras peū- George, Daily ^/orkei-io , re-^ sueR^TvTerri^
(dakcijos narys, duos prelekci- 

r reikalaujait- ją apie “Maųdžųrij^s .Pądėtį 
čius uždyką duoti maistą dar- jjr Persigrupavimą^rhpbri'aHistip 
bihinkų vaikams, laikantiems jnįų Spėkų,” Viešojoj Darbinin- 
viešąsias mokyklas. ‘ ! Jte’ 'tajp: ^ų- Sakykloj/:sekmadienio;’ va? 
pat agitavo mokiniūšbrgahi- kare,’ Š^tV vai.;: Workers’ Cen

ter svetainėje, 35 East 12th 
St., New. Yorke.; : Po prelekci- 
jos bus visiems diskusijos. Tai 
■įdomiausias ir opiausias šio-

Vienaspasodinti kalėjiman, 
, o a

, kiom dienom už tai, kad jiedu
skleidę lapelius,

ir Karą

Įdakcijos narys, duos prelekci-

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St,, 

BROOKLYN, N. J Y.1

Sekr. Deps.

Ex-Kareiviai ir Bedarbių 
Taryba Privertė Sušelpt 
Benamio Šeimyną

BROOKLYN. — Robert Al
len, 21 metų amžiaus, bedar
bis, įėjo į pieno krautuvę ir 
grūmodamas stikliniu, juodai 
numaliavotu “revolveriu” nu
gąsdino savininką ir privertė 
atiduot jam $34. “Revolve
ris” buvo tik vaikų žaislas. Be
darbis areštuotas ir laikomas 
be kaucijos.

NEW YORK. — Delegacija 
iš Ex-Kareivių Lygos ir Bedar
bių Tarybos ketvirtadienį nu
ėjo į Organizuotos Labdary
bės Draugiją, 23rd St. ir 3rd nigus; bet revolveris buvo
Avė., ir privertė tuojaus duot kulkų, 
pašalpos šeimynai ex-kareivio j ---------------------
bedarbio A. Reguso

mis dienomis klausimas, kaip Į mitingas tai bus ateinantį tre- 
imperialistai per Mandžūriją ' čiadienį, Bronx Coliseum sve- 
rengiasi kirst smūgį Sovietų Minėj,, 177th St. Tai^mobiliza- 
Sąjungai. Ateikite pasiklau
syti. • < ’

Dreiserio Tyrinėjimo 
Komisijos Prakalbos

Šį sekmadienį, 2:30 vai. po 
pietų, nariai garsaus rašytojo 
Th. Dreiserio Tyrinėjimo Ko
misijos kalbės, ką jie patyrė 
apie baisią priespaudą, terorą 
ir išnaudojimą tarp Kentucky 
valstijos mainierių. Šis masi
nis mitingas įvyks Central 
Opera House, 67th St., ties 3rdBronxe areštavo vieną jau- A NeW Yorke T ka,_ 

ną bedarbi, kuris savo Pavar-j bgtoj bus lačiai pagarsgjęs 
dės nesako. Jis apiplesęs vie- j ie^arinis ■ rašytojas John

LORIMER RESTAURANT
LIETUyiŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
! Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

. '■ BROOKLYN, N. Y.

T

•. ; ’ MElilČlNOŠ DAKTARAS

; B. BAGDASAROV
! 3 '200 SotondAvė.T”!'"

Tarpo 12 ir 13 gatvių
• M GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
it | , pRGANŲ JUGAS ( l i ' 
^Valandos, paprastąmoa dienom!* jnuo, 11 
sryto iki 1 fro* flietų. įVakaraJs nųc 5, iki
8 vai. Sekmadieniai^, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUJ^t ,4-8294 į

♦-A-------------------M------- ■, --------- r------!------- --------------
H '

JONAS STOKES
Fotografas

i •» > į i
šiubmi pranešu savo kostume-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraufo'f ir1 šlapumo.

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

Now’York, ‘,N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo ;10 Iki 1, Po pietų huo 8 
iki 9 vai. vakare 

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

riams? kad nerkėliau savo studiją 
®naujon vieton, 

po numerid 
M2 Marion St^ 
kartiį). Broad? 
way, Chaunceį- 
Street stotis 

• Brooklyn, N. Y. 
•' Naujoj Vietoj 
studija daug 
geriau jrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo-

■f I » ■ '< ■» v

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.

cinis mitingas išlydėjimui al
kanųjų bedarbių maršuotojų į 
Washingtoną. Jame dalyvaus 
300 išrinktų maršuotojų vien iš , 
New Yorko ir apielinkės.

Per šį mitingą tūkstančiai, 
bedarbių ir darbininkų parems j 
Komunistų Partijos ir Bedar-! 
bių Tarybų vedamą kovą už į 
apdraudos įstatymą bedar-1 
biams ir už skyrimą po $150 I 
iš miesto iždo kiekvienam be- I 
darbini. Sykiu bus protestas i 
prieš badu maripimą bedar-1 
bių kūdikių, prieš bedarbių j 
šeimynų mėtymą iš kambarių < 
ir prieš šmugeliškus buržuji- 
nės labdarybės “skymus.” ’

Visi bedarbiai Partijos na
riai turi ateiti tą dieną, gruo
džio 2 d., į savo sekcijos rašti
nę; visi komunistai turi iš dar
bo tuojaus važiuot į Colisėum 
svetainę; ten jie būs padalinti 
sekcijomis. Komunistinės li
teratūros pardavinėtojai priva
lo but svetainėj ne Vėliau kaip. 
6 vai. vakare. > 11 ' ' ;

puikiausiai.

Malonūs Rūky ti!
Gerbiami Gerų Cigarų
Mylėtojai! ‘ - e

JONAS STOKESMEDICIN. 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 6-76^7

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

; •■ ’ j --

Tele>hone, Stagg 2-440*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)ną valgomųjų Jaiktų k™ut“-|Dos' Passos>- George Maurer> 

‘Adelaide Walker ir kiti. Lie
tuviai darbininkai, nepraleis
kite šio mitingo!

vę. Ten jis grąsino revolve
riu, liepdamas atiduot jam pi- 

be

Draugai skaitytojai, mūsų 
prakalbos ir susirinkimai- yra 
■skelbiami ne tam,, kad . ląikraš-, 
tyj Svietą bet kad jūs

. , . . v ląpikn/ ' laikrašti ai krašte ten lankytiimetės, gautumėtekambarius Regusui su žmona ,seilcos laikrapt.___klasf_

bedarbio A. Reguso. Jam bu- v v
vo čia duota $10 maistui. dlAlfcN bLAND, N. Y. 
Draugija, bijodama demonst- 

parūpint 19-tą d. lapkričio gavau Prū- ■ I zs v 1 I 1 1 < V* O o r 1 C*ZmoriPl i idiiYX ctot/į. LjcilKi čIoLIo , . ’ i • • y »vi • i i ••

ir mažais vaikais; o tėvams Ipuikiai apsimąskavęs į-aiidona įpratimo'
netekus oastovės vaikai buvolk&uke, bet iltys matytis atsuk- nes j>ą,psvtetos jr supratimo, neteKus .pastoges, vaiKai. puvo į , > Komunistu Partiia kaiP vfelktl ^airia*spaimti i miestinę pneglMtitlą. tos pries Komunistų rartiją. o _ , . • . . mAmontn
< Pirmiaus tas ex-kareiviš pėV Bet sako, kok^ie buvdm, tokie 
kokius du mėnesius maldavo esam, kaip katalikų poteriup- 
paramos is įvairių labdarybių, 
bet veltui.

Draugija, bijodama 
racijų, taipgi žadėjo

paimti į miestinę priėglMtlttei

Valdininkę Šmugelis iš 
Bedarbių “Šelpimo”

NEW YORK. — Norėdami 
gaut miestinių darbų, papra
stai po tris dienas j savaitę, 
iš “bedarbių šelpimo fondo,” 
ugsiregistravo 94,911 bedar
bių. JJet, sulig fondo viršinin
kų pranešimo, šiokie tokie 
darbeliai yra duoti tiktai še
šiolikai tūkstančių.*'4

Su fondo pinigais buvo ir, 
be abejo, tebėra daroma di
džiausios suktybės. Taip an
tai, Seaburio tyrinėjamoji ko-

kiausjmiais. . > i , .•■■

FAŠISTŲ PRIEŠAI

Su.sirinkimašA.L.D.LD.1 
2-rtf Apskričio Komiteto

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marey Avenua) 
BROOKLYN, N. Y. ,

"kaip buvo iš pradžios, te- 
:gul bus ir visados.” Tai m'a-l . ...rrrtote, jų, “komunizmas” stovi .SVEIKINATOįęĄNĮNJ .; | 
j ant vietos—kokiais gimė, to-į NEW YORK.’ ! Fašistų 
[kiais ir mirs. Jų “komuniz- į priešaif dviem ' atvejais sukėlė 
mas” yra be .“diktatūros,” be 'sveikinimo ’demonstraciją or- 
discįplinos; visi jie yra Bim-;kestrų vadui ir‘kompozitoriui 
bos mučelninkai, suirusiais Artūrui Toscaniniui, “ laike 
nervais, nukankinti, iš Parti- (koncerto; ketvirtadienio vaka- 
jos išmesti; kiti patys pabėgę, :re, šaukdami jam “Valio” už 
kiti taip nedakepti, na, ir vi-’-įa^ kad jis atsisakė griežti fa- 
siem yra ten vieta. Taigi jūs^tų himną, kuomet vasarą 
matote, kad mes nepermai-jbuVo nuvykęs į ‘ Italiją. Po 
nėm savo kailio, koki buvom, koncerto buVo 1 skleidžiama 
toki esam. Bet mes neprita- ipriešfašistinė literatūra prie 
riam Angariečio-Bimbos-And- į svetainės durų. Policija vijo 
riulio vadovybei. |šalin dalintojus priešfašistinių

Ką šitas reiškia pasakymas 'lapelių. ' ’
prieškomunistinių sklokinin-! 1 ------ -------------i_
laj? Trockis savo 4aikais ir-j STREIKAI ' 
gi tvėrė palaidą komunizpią, !------------------------------ -v-------------J------------- J- -------- --------- C---------- --c --- -- T

misija praneša, jog Staten Is- kad galėtų būti vietos ten vi-’ Areštuota 13 šilko 
landė vieną savaitę buvo iš šiem palaidiem, kaip farme- j Streiko Pikietų 
bedarbių fondo išmokėta'$10,- rio kiaulėm, kad galėtų knisti, j 
000 žmonėms, kurie visai ne-1 kaip katrai patinka, 
reikalavo bent kokio darbo bei 
pašalpos, kaipo bedarbiai.
Šimtai kitų, turinčių namus-, 
krautuves ir automobilius, 
purfipavo sau pinigus iš bedar
bių fondOi i j

Ta pati komisija raportuoja, 
kad susekė daugelį policijos

Jis bū BROOKLYN, — Policija iš- 
tų nutampęs pas Kerenskį. O . ™ikS Pikie‘“? streikuojančių 
kur šiandie Trockis? Niekas ■ “ge Šilko Kompanijos 
nekalba apie jį ir su laiku už-, darbininkų 'Trylika pikieti- 
mirš. Taip .žmonės užmirš ir ninku _arestuota. -Kairioji-Na^ 
Leoną Prūseiką su jo kompa
nija.

1 ' ’ “Laisvės” Skaitytojas

čionai ė • Au dė j į1 Unija; šaukia 
kitus darbininkus padėti streii 
kieriams'1 pikietubti, ; ypač gy
venančius* arti 394os. gatvės, 
kur ęįna šįs- streikas’. Policija

i

ATYDAI! BROOKLYN, N. Y. ATYDAI! ’

KONCERTAS ir BALIUS
I 1 j ‘ *

RENGIA BENDRAI RUSŲ-UKRAINŲ DARBININKŲ CHORAI, 

NEDĖLIOJ o LAPKRIČIO 1931 
SUNDAY NOVEMBER

SVETAINE - POLISH NATIONAL HOME
261-7 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 3:00 vai. po pietų Tikieto Kaina 50 Centų
* PROGRAMA BUS TURTINGA

1. RUSŲ-UKRAINŲ CHORAS, kolektyviai po vadovyste d. M. 
darko. 2. V. Dylov—beisas solo. 3. M. Dmitrišina, ukrainiete 
liaudies dainininkė—solo. 4.1. Kuzm inienko—tenoras solo. 5. Luiza 
Žaicova—liaudies dainininkė. 6. Lietuvių Darbininkų Choras— 
“Aidas”, po vadovyste H. Retikevičiutės. 7.’ Sofija Konenko—so
prano. 8. Pianu akompanuos V. S. Petrov.  ?

(

< A.L.D.L'D. Pirmas Apsk- 
' rityš, tAi; yra Chicagos, iŠ- 
šaukil A.L.D.L.D. 2-rą Ap
skritį į lenktynes del naujų 
narių gavimo? Vajus yra

■ pratęstas iki 15 d. gruo
džio. 'Tai dar yra laiko pa
sidarbuoti. Gi A.L:D.L.D. 
2-ro Apskričio kai kurie ko
miteto nariai visai vajum 
nesirūpina. O jau ir suva
žiavimo šaukimo laikas čia 
pat. Todėl A.L.D.L.D. Cen
tro Komitetas nutarė šaukti 
visus A.L.D.L.D. Antro Ap
skričio Komiteto narius į su
sirinkimą. Susirinkimas bus 
šį sekmadienį, 29 d. lapkri
čio, “Laisvės” svetainėje, 
10 vai. iš ryto. Visi komite
to nariai, būtinai dalyvauki
te. ' '

D. M. Šolomskas.
* A.L.D.L.D. Centro Kom.

Sekretorius.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

ATSIDARĖ Coffee Pot ir Lunch 
:Room: po No; 223 Cook St.,i Brook

lyn, , N..,Y. .Duodame gerus fvalgius 
ir nebrangiai. :Savininkas' A. Grin- 
................ V^81-2§3)

■ i>- .

kevičųis.j

nene ir
l l .C . 15 :■)?

Namo -Krikštynos
, ( Rengia Ai^er^kos ĮJetuvių : Piliečių Kliubas

. Gruodžio 6 Dieną,. Nedelioje, 3* vai. Po Pietą
SAVO NAUJAME NAME ■

80 Union Avė., i : ' 1 Brooklyn, N. Y.
BILIETAS $2 00 YPATAI

Bus skąni( vakąrięnė. ir puiki koncerto programa, ku
rią išpildys šie ‘ garsūs, artistai*-M. česnavičiūtė, V.
Tamkiūtč, F. Stankūnas, S. B. Masiuliūtė, A. Velička, 
K. B. Kriaučiūnas ir E. RamOškiūtė. , j , . (.

Patartina- visiems įsigyti bilietus iš anksto; galima 
gauti Kliubo.vname> (Ttel., Stagg 2-9672) ir pas komisi
jos narius. . ” ' 1 ; ‘ 1 '

_______ —_ _ __ _______ _____ Į : U U___ * ... s . .__J ■

) )

/

ŠOKIAMS GRIEŠ PUČIAMOJI ORKESTRĄ

/

Kaip Brppklyne,; taip ir 
kitu^ad ‘;mtegtups^,; įbi^pio 
užvedimuose, kur» rūkymui 
medęgos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

JONO ARBA
< PETRO
, Kainos : po 

10c ir 156

Tai
LIETUVIŲ 

tSDlRBYSTfiS
CIGARAI ’Petras Naujokas

Savininkas -

Mūsų išdirbystė savo ci£ 
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visojė 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.
F. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
te--- ut i nnnrrr iTinirr i~ ii ima m~r i Trnirni r wrwimn—

I HATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRĄBORIUS
(UNDERTAKER) - •

(NOTARY PUBUC)
<» i.

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

s660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

į 2-5043.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ i 
, i. f > X

1 šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar <j>
f ' ' praktikuoju savo profesiją. ♦
1 'fj f Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street ♦

’it Dabar mano antrašas: <|>

| DR H. MENDLOWITZ j
<t> <l>
(j) 2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y. y
J> 
t TEL., MIDWOOD 8-6261 <|>
T i

-S—S—& t—3 €—$—» 8—$-8 i-S-3 t~S“- f — 3—4—e.—8 4-^—4 8—£-8 4—

MOT• LAUKUS, Lotografas 
f 214 Bedford Ave,, Brooklyn 
f Tel. Cjicenpomt 9-7831

Gertuusia Studija tttooklųne Ateikit Persitikrinti




