
Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasauli!
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. Sakoma, kad jis’ tarp kitk°> sako:

*

f«■

mėnesiai pla- 
apie alkanųjų

pastebėti pačius ligos pra
dus kūne. Iki šiol to nebu
vo galima padaryti, nes ju-

Apšeronsk. — Atidaryta' 
naujas aliejaus šaltinis. Jis 
suteikia į • para 1,200 tonų

Stalingradas.— Stalingra
do traktorių gaminimo fab-

atmuša visus 
kapitalistinės

PEIPING.— Čionai pra
sidėjo derybos tarpe Japo
nijos valdžios atstovo ir 
chinų generolo Chang Hsu- 
eh-liang. Pastarasis, sako-

jime duoda progą radika
lams mobilieuoti mases 
prieš valdžią. Matote, 
pabijojo Walkeris. O jam
Mooney nekaltumas ir lais
vė visa nerūpi.

MT. STERLING, Ky. —
; va

das Jones ir kaltinamas už-

kartu pasidarbuoti delei 
! “Daily Workerio.” Lanky-
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Washington©, ar valdžia 
nori, ar nenori. Hartfordo

darė policija. Juk tai 
pats susikirtimas, delei ku
rio buvo teisiamas mainie- 
rys Burnett ir buvo ištei
sintas.

: kalaus finansų. Aukokite ant vietos į bedarbių tarybas!, 
‘ Siųskite ir per ALDLD. Centro Komitetą! Neleiskime 
mūsų kovai nusilpnėti del finansų stokos!

A.L.D.L.D. Centro Komitetas.

Bjaurų provokatorišką i griauti maršavimą ir neleis- 
puolimą ant alkanų bedar- ti jam pasiekti Washingtoną

Vienas philadelphietis pri-imas. 
davė “Laisvės” - redakcijai j nas 
laišką iš Kauno nuo vieno 
jauno darbininko, kuriame

'Mmas " X-ray i DARBININKU BALSAS iš LIETUVOS

kaip draudė Naujosios Anglijos 
’ bedarbiai nepaisys. Jie mar- 

Bet, žinoma,

Geriaus su garbe numir- lietuviai darbininkai turi is-
tiesti, ranką marsuotojams ]įnpuj jr gynė maršuotojus 
ir prisidėti prie jų pasitiki- nuo p0įįcij0S įr chuliganų, 
mo Hartforde. Valdžiai policija mušė buožėmis 
reikia parodyti, kad ji ne- __

&

Pruseikos atvira renegatyste 
pasirodė pirmutiniam “šlamšto 
Gadynės“ numeryj. Kas pir- 
rnians dar tikėjo, kad Pruseika 
rūpinasi dirbančiųjų masių gy
venimo pagerinimu, tas dabar 
pats pamatys, jog jam ne tas 
yra galvoj.

Ant pirmo puslapio įdėję ke
turis žodžius: “Visų šalių Dar
bininkai, Vienykitės!” Bet kam 
jie turi vienytis — nedasako, Į 
nes tas priešinga jųjų princi-Į 
pams. j

žemiau paskaičius, Pruseika, 
džiaugiasi, kad Patersono ir 
Lavvrcnco streikuose sklokinin- 
kai neprisidėjo prie bendro ve
dimo kovos už duoną ir drus- ( 
ką. Tai kam reikalinga tie žo- nif v . r* II if J 1
džiai “darbininkai vienykitės?” : IVlSrSllOt iCF nSnlOrfl^ I 
Ar tuomi manai pasigauti dau-1 
giau žvirblių i savo bučių? !

_ ___ i HARTFORD, Conn. —
Man nė vieno iš sklokoj pa-1 Miesto reakcinė valdžia už- 

puolusiij nėra taip gaila, 1 
mano kelių metii gero asme
niško draugo—V. Paukščio.

Prisiminus tą vakarą, kuo- Per nuėstą.
met susirinkom svarstyti advo-! medarbiai nepaisė. Jie mar- 
kato Roe pasiūlymą taikytis su guos per Hartfordą linkui 
kun. Petkum pirmiaus, negu 
stosim teisman, Paukštys pa
reiškė: “Draugai, stokim teis
man. < 
ti, negu be garbės gyventi.”

Dabar gi, savo triasu, nuo 
darbo atliekamu laiku—raštais 
rems tą gazietpalaikę, kuri su 
pirmu pasirodymu judošiškai 
džiaugiasi, kad darbininkų spė- gali užkirsti kelio bedar- 
kos skaidosi, ypatingai strei- biams kovoje prieš alkį, 
kuose. Tai ar čia yra su garbe 
gyvenimas? Nesuprantu sta-■ 
čiai, kas mūsų buvusių draugų 
protą ėmė vadovaut? Mokinę, 
mokinę kitus, dabar durniais 
laiko tuos, kurie pasako, kad jų 
kelias labai slydus.

Telephone, Stagg 2-3878No. 284

BEDARBIU MiBSMS WASHWGTONiN
BEDARBIU MARŠUOTOJUS HAMMOND

ARŠAVIMĄ j WASHINGTON
kričio 29 d. alkanųjų mar-I kojų, bet ir tas negelbėjo,

! si, kaip mūras. Tuomet po-

vi-i? VISAS AIDI,D. KUOPAS ir NARIUS

mokyklų mokiniai.

tančiais Dalyvaukite Šioj Demonstracijoj; Tai Bedarbių Kova už Pašalpą ir Apdraudą

i “Bloga buvo gyventi ir 
Į tarnauti kariuomenėje. O

augštesnių (Daugiau pasauliniu 
5-tam puslapyj)
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k0 dėjimas žmogaus kūne spė- 
davęs pastoti kelią nuėmi
mui paveikslo begimstan- 
čios ligos.

Uždraudė BedarbiamsBUOŽES ir GAZ1NĖS BOMBOS PRIEŠ, KHarlanoMaimeriy ATMUŠKITE POLICIJOS PROVOKAQ-
iDKDAPPHI MAPčITATniHC HAMMAlun Kovos Teisme

I HAMMOND, Ind.— Lap-1 sus, kas tik pasisukę po jos Teisiamas yra unijos 
kričio 29 d. alkanųjų mar-i kojų, bet ir tas negelbėjo, i JVJ1VO ua-

šavimo kolumna pasiekė šį! nes įtūžę darbininkai laikė- mušime trijų šerifų susikir- 
plieno trusto valdomą mies-l~‘ . ■
tą. 7 ' 
ti demonstraciją gatvėje, 
bet ant jų žvėrišką užpuo-

: Įima padarė ginkluota poli- liuose 
I cija ir legionieriai. Susirin- Hnmr 
ko šimtai darbininkų ap-

time tarpe mainierių ir po- 
Bedarbiai bandė laiky- licija paleido ašarų bombas licijos miestely Evarts pe- 

■ reitą gegužės mėnesį. Jau 
Maršuotojai ke- kelias dienas valdžia stato 

apleido savo liudininkus, kad įrody- 
ketūriais įį, jOg mainieriai užpuolė 

policiją. Bet apsigynimo 
pusė yra pasirengus pasta
tyti 50 liudininkų, '

į minią ir išdraskė demon
straciją.

į trekuose 
Hammondą ir 
skirtingais keliais tęsė mar
šavimą. Bedarbiai pasiryžo 
nugalėti visus sunkumus ir 
pasiekti Washingtona.

JAS; LIET. DARBININKAI, REMKITE ALKA
Nacionalio Alkanųjų arbių Maršavimo Rengimo Komi

tetas Pareiškia, kad Policija ir Valdžia Provokacijų Pa- 
gelba Nori Pastoti Kelią Maršavimui; Komitetas Šaukia 
Visus Darbininkus Remti Maršavimą

Nankingo Valdžia Man- 
džurijoj Nusileidžia 
Japonijos Plėšikams

Prie Brooklyno Aido Choro 
prisidėjo Maspetho Lyros Cho
ras. Dabar jau vadinasi Ai
do-Lyros Choras. > Pirmutinėse 
pamokose daugelis lyriečių pri
stojo dainuoti. Buvo manyta, 
kad sudarysime dideli chorą, 
kuriame bendrai galėsim veikti I ma> s^]0 japOnams taiką, 
ir džiaugtis darbo vaisiais. Bet jįs sutįn]<a savo armija iš- 
kaip tik choras nutarė rengti , i .• ■. *
koncertą sykiu su Centro Biu-1 ls, Chinchow sinties,
ru, nekurie lyriečiai pabėgo, i ° pt'Uso, kad Japonija savo

Lyriečiai, prisidėdami prie kariuomenę irgi atitrauktų 
Aido, žinojo, kad jis, Aidas,1 linkui Mukdeno geležinke- 
nuo 1912 metų visada buvo lai- p0< 0 tarpe bus įsteigta ne- 
komas darbininkų choras, tad 
ir ateityje negalės mainytis, 
nes to reikalauja sena, tradici
nė garbė ir proletariato reika
lai.

Šiandie tik tam lemta gyven
ti, kuris turi aiškų nusistaty- 

‘mą laikytis bendrai su darbi
ninkų klasės principais. Jeigu 
visi negalim būti Kompartijos 
nariais, tai nors būkime gerais 
simpatikais ir rėmėjais to ju
dėjimo. Šunuodegiaut neapsi
moka.

Jau apie 12,000,000 yra bedarbių. Ši žiema yra baisi 
jiems ir jų šeimynoms. Badas, vargas, skurdas ir šaltis 
grūmoja kiekvienai bedarbio šeimynai. Laipsniškas ne
tekimas sveikatos ir pirmlaikinė mirtis, tai bus šio kri- 
zio pasekmė tūkstančiams proletarų.

Bedarbių tarpe yra daug ir ALDLD. narių. , Mes iš. 
daugelio kuopų gauname laiškus nušviečiančius vargin
gą bedarbių ir jų, šeimynų padėtį.

komunistų Partija, Darbo Unijų Vienybės Lygai ir

Walkens Bijo 
Komunistų

itralis zonas.
Chang sako, kad Nan

kin 9*0 valdžia užgirs šitą io 
žygį. Jei tas tiesa, tai aiš
ku, kad Nankingo valdžia 
nusileidžia Japonijai ir pa
saulio imperialistams. Ei
na prie pardavimo visos 
Mandžurijos svetimoms im
perialistinėms šalims, kurių 
priešakyje dabar stovi Ja
ponija su savo tvirta ka
riuomene.

tyti "50 liudininkų, kurie maršavimo Washingto- ir priduoti bedarbių reika- 
įrodys, kad užpuolimą pa- nan Pra(^čjo Amei ikos poli- lavimus už pašalpą ir ap- 

tas cija. Pereitą sekmadienį vi-jdraudą. Gi laikraščių puo
ši buržuaziniai laikraščiai Į J‘ 
atspausdino melus ir bjau
rius išmislus apie maršavi- 
ma. O tai tikslas, kad su- 
kelti buržuaziją prieš be
darbius, idant užduoti smū
gį bedarbių kovai už pašal
pą ir apdraudą.

Bedarbių maršavimas pa
lei miestus, miestelius ir 
kaimus sukėlė didžiausios 
užuojautos tarpe darbinin
kų. Milionai be'darbių žiū
ri į maršuotojus, kaipo į 
pirmaeilius kovotojus prieš 
alkį. Tas baugina bosus ir maršavimą. 
valdžią. Tas nervuoja iš
naudotojus. Štai iš kur ki
lo policijos provokatoriški 
“tyrinėjimai” ir ;
mai prieš alkanųjų marša
vimą.

Alkanųjų maršavimo ren
gimo komitetas išleido pa
reiškimą, kuriame sakoma: 

“Tų policijos pareiškimų 
tikslas yra tame, idant su-

SAN FRANCISCO
Čionai pribuvęs prašyti! 

susimylėjimo ant Tom Moo- 
t t . • 1 į

ney,;New Yorko miesto ma
joras Walkeris paliejo bar
ščius. Jis pasakė, kad ry-

„ , I ST. LOUIS, Mo.— šiauri- 
VjHI. j

i nes Amerikos Radiologinės
i Draugijos konvencijoj bus 
rodoma nauja stebėtina 
X-ray mašina
ji galės nuimt paveikslą!

, birikas duoda jau po 106 
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Bedarbių Tarybos veda masinę kovą už pašalpą bedar-| traktorių į dieną, 
biams ir darbininkų apdraudą. Mūsų lietuvių darbinin
kų organizacijų konferencijos praėjo ir priėmė toj link
mėj bedarbės klausimu rezoliucijas. Gruodžio 7 dieną 
tūkstančiai bedarbių darbininkų pikietuos kongreso na
mą Washingtone ir įteiks bedarbių reikalavimus.

Pasiuntimas delegatų, 'aprūpinimas jų maistu ir reik
menimis, nakvynėmis ir kelionės lėšomis sudaro reikalą 
finansų. Bedarbių Tarybos ir Komunistų Partija, taip
gi ALDLD. Centro Komitetas atsišaukiame į visus na
rius ir simpatikus, kurie dar dirbate, kurie išgalite, au
kokite tam tikslui pagal jūąų išgalę!

Draugai, atminkite, kad su įteikimu bedarbių reikala
vimų mūsų kova dar nesibaigia. Tiktai tvirtas ir orga
nizuotas bedarbių ir dirbančiųjų darbininkų veikimas 
privers viešpataujančią klasę skaitytis su mūsų reikala
vimais. Po įteikimo bedarbių reikalavimo, delegatai su
grįš į savo kolonijas, bus šaukiami masiniai susirinki
mai ir duodami raportai. Bus reikalas dar tvirčiau or
ganizuotis ir įtraukti kuo plačiausias proletarų minias I Kakajeva.— Pradėtas bu- 
i organizaciją ir kovą už bedarbių reikalus, o tai vis rei- davoti naujas milžiniškas 

mašinų gaminimo fabrikas., --------
Jis gamins anglies kasyk- LONDON.— Prie nieko
loms mašinas ir bus paleis-! nepriveda derybos tarpe 
tas darban sekamais me-1 MacDonaldo valdžios ir

Gandhi. Pastarasis nervuo- 
jasi ir sako, kad vėl Indi
joj užvirs kova už nepri
klausomybę. Girdi, “jau 
tokia dievo valia, kad mes 
turime vėl imti ir nešti tą 
sunkenybės kryžių.” Iki' 
šiol pardavikui Gandhi se
kėsi raminimu apgaudinėti 
Indijos liaudį, bet jis mato, 
kad toliau taip nebesiseks.

limai ant maršavimo pilni 
bjauriausių melų. Bandoma 
perstatyti, kad maršavimas 
yra tartum kokia slapta 
konspiracija, o tuom tarpu 
maršavimas buvo organi
zuojamas ir yra vedamas di
džiausioj viešumoj. Marša
vimas buvo sudarytas ir už- 
girtas šimtuose masinių su
sirinkimų ir konferencijų,——- 
kur tūkstančiai bedarbių; . 
dalyvavo. Darbininkų spau: 
da jau keli 
čiausiai rašo M

tinių valstijų kapitalistai! 2mogaus kūne i vien^ tuks’ pasiliuosavus irgi negeriau.
.. • Itantine dalele sekundos' Ngra kur eltl’ nei kur dal’’non Mooney pahuosavimo aaieię seKunaos. gautp

todėl, kad jo laikymas kalė- ^os PaSe^a galima būsią gyvenimas.

_ ------------------------------------ -------------, VIVVA

bo gauti. Ot koks mano
. Aš užeinu pas 

S., kuris sėdi kalėjime. Už
einu bent tris sykius į mė
nesį. Mes abu pasikalbame 
apie mūsų gyvenimą ir pa
verkiame stovėdami vienas 
prieš kitą, o geležinės gro
tos tarpe mūsų. Nelaimin
gas to darbininko gyveni-

Archangelsk.— Maikopo 
girioj paleista darban nau
ja lentpjūvė. Ji turi 24 ma
šinas, kurių kiekviena pjau
na po kelis rąstus iškarto. 
Onegoje atidaryta nauja 
lentpjūvė su 8 mašinomis. 
Kotlase mechanizuotas ply
tų gaminimo fabrikas ir pa
leista nauja lentpjūvė.

Komitetas
licijos ir

nnroiSki-l SPaU^0S me^US Šaukia VI- 
P ! sus darbininkus remti alka

nųjų bedarbių maršavimą į 
Washingtona.

Mes šaukiame lietuvius 
darbininkus visais būdais 
remti šitą alkanųjų marša
vimą į Washingtoną!

Ir Gandhi Pranašauja ‘Daily Worker” Vajus 
Naujus Mūšius Indijoje už Naujus Skaitytojus

Komunistų Partijos orga
nas “Daily Workers” pra
dėjo vajų už gavimą naujų 
skaitytojų. Trys svarbūs 
obalsiai iškelti:

1. Gauti penkis tūkstan
čius metinių prenumeratų.

2. Padidinti abelnai skai
tytojų armiją ant dvide
šimties tūkstančių. i

3. Padidinti “Daily Wor
kers” iki šešių puslapių kas
dien.

Dabar eina mūsų dien- 
i raščių “Laisvės” ir “Vii*

Leningradas. — Sovietų 
stiklo gaminimo skyrius nu
sprendė Ludavoti Kaukaze 
4 naujus fabrikus. Du i§ 
jų pagamins po 57,600 tonų 
stiklo į metus laiko.

Kauno kalėjimas pil
nas. Tai vis kovotojai už 
teisybę. 1 Reikia vargti, bet 
ką padarysi. Tai našta fa
šizmo, kurią uždėjo Smeto-! Maskva.— Lapkričio 11 d. 
na kruvinasis. Tik kuomet vis«Je Sovietų Sąjungoje 

prikrauta 58,466 vagonų 
liaudis išnaikins visus ši-l įvairių prekių ir žaliadaik- 
tuos buržujus niekšus, dar- C1II- 
bininkams kentėti neberei
kės. S. kalėjime sąlygos 
sunkios. Turi visą dieną 
sėdėti kameroje ir tik ant 
pusės valandos teišleidžia 

■ f

pasivaikščioti.”

Leningradas.— Fabrikas 
“Komintern” pagamino pa
gerintus radio 'perlaidus, 
kurie bus naudojami stoty
se. Kas svarbu, kad bus 
galima matyti paveikslai Į vaikų, čia prie 20,000,000 
dainuojančių arba griežiau- nepriskaįtomi 
čių asmenų.

Maskva.— Jau 1930 me
tais pradines ir vidutines 
mokyklas Sovietų Sąjungoj nies” vajus. Būtinai reikia 
lankė 20,000,000 vaiku. O (.. „ T i, ' ’ - | “Daily Workerio.” Lanky-
prieš revoliuciją mokyklas | darni darbininkus stubose 
lankydavo tik iki 7,300,000 ttcužmirŠkite pakalbint už-

J sirašyt “Daily Workerį.”



FAŠISTAI APIE WORCESTERIO BYLA 1
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dalykas, tai čia jau patys f ašis-, Nesudraskys jie mūsų organi-drg.

J. Kraucevičius.

PAŽINKITE NAUJUS SMALAVIRIUS
,į

ti

Sodietis.

J

ir, žvarbiausia, kad jisai gau-

ĮVAIRŪS DALYKAI

M. ž.

MAYNARD, MASS

Michclsonas 
apmokėsime 

Nė už jokius 
neskelbsime

Po sulaužymui streiko, 
abelnai visų darbininkų pa-

prašneko: 
už skelbi- 

pinigus, sa- 
suniekšėju-

daug 
prisi-

Aš manau, kad ji įrodė dar- Partiją negali būt jokių 
Laisvės” abejonių.

dėjo ta byla. Bet fašistai ne-

- Prancūzu karįomenėn 
vieton vyrų, įvedamos mote
rys virėjos. Jos turės dėvėti 
kareivišką uniformą.

mėjo dar mažiau, negu “Zab-j^to pr?į<a Laisve ne- 
lackas ant muilo.” Ir Prūsei-' ®kelbs‘. ^es patariame draugi- 
kai beliko tik leisti palša, vien ■ J0rnvJ]ie^° bendro neturėti su 

------------- nurodytais veidmai
niais. Neduokite jiems suve
džioti savo narių ir nesileiski- 

I te jiems atplėšti draugijas nuo 
; komunistinio judėjimo.

P. Bubnys.

tikavau *

Visas Par-
• Sme-

| tonos kruvinojo fašistinė valdžia mano, kad savo perse-

bais, dirba delei “ 
vajaus ir mūsų organizaci
ją

i
i

Pašelpinėse draugijose, ku- sime. 
rios remia darbininkišką judė
jimą, pruseikiniai gaivalai ban
do virti smalą. Nesenai Phila- 
delphijoj North Sides Kliube 
Merkis, Bendoravičius ir ši-

drg. Weber,

priimti atgal į darbą kelijniai dienraščiai “Laisvė

O vėliausias įvy- 
apie kurį kalbėjau

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

manvda- ; raščius nuo Komunistų Parti-;
irv>nlj°s L’ padaryti juos palšais, be

smerkia komu- 
esą, 
pralaimėjimo.' pasmaugti

“Mes 
mą.” 
kau, 
šio Pruseikos prakalbų. Michel- 
sonas pradėjo burnoti: “Mes 

manskas pradėjo riksmą, kad 'ums daugiau neduosime spau- 
-■ ... dos darbų” ir tt.

Po tam ratelninkai prapliu-

Chemikai išrado naują 
ka pasistatė save kontr-revoliu- Į būdą gaminti dirbamą gu- 

. Ši “bulvinė 
ir i guma,” gaunama iš bulvi-

tam tikrais chemikalais,

nėra parašytas nei dvasioj, | sj
nei linijoj Komunistų Par-!(' 
tijos Lietuvių Frakcijos Lawrence audėjų streikuo- 
Centro Biuro.” se labai daug nukentėjo, to

tą atgal į darbą.
Audinyčių kompanijos, jų

I Jei taip, tai kodėl “Lais- <Įel kad kovojo pirmose ei- 
'' talpino tą mano straips- |ėse, kuomet amerikonai 

22- dirbo, arba skebavo, buvo' 
Laisvėj” kelias sa- vien tik savęs apsigaudinė-

tai iškelia savo darbus, kaip jie zaciją.
v. 'mėtė kitokio nusistatymo 

pianesinių | r|us j- valdybų ir kuopų.

delis. Vien tik karingesni vo organizaciją^ ir pieškite

■ «r*».*’ni mn—hiu
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J“.MSI Pastaba Pastabai Po Sulaužymui Lawrence Audėjų Streiko
pa lėšavo jiems į $864. Taigi, 
matant tas visas išlaidas, bol
ševikai turės dar smarkiau Lapkričio!? dienos “Lais- Darbininkų Padėtis Žymiai Pablogėjo
veikt, kad sukėlus ttios tuks- vėje” tilpo draugo A. Bim-

mano j Organižavimasi Darbininkų dirbt. Nepasitenkinimas ir

itės kovai prieš diskrimina- 
• ei ją, už bedarbių apdrau
dą, jeigu kompanijos darbo 

Į neduoda.
Draugai ir draugės, “Lai

svės” skaitytojai ir A.L.D. 
L.D. nariai, stiprinkite sa-

tančius dolerių, .kuriuos nea
bejojamai supils į advokatų 
kiaurus kišenius, ir bylos vis 
tiek nelaimės. Ir rodos, nėra 
ką laimėt, kadangi viešas kny- ir Kasparienę už rėmimą 
gyiias nėra aukso šmotas, ir sklokos tiesioginiu ar netie-

i sioginiu būdu. Dfg. A. Bim
ba barasi skaudžiai, kam 
kritikuoju. Ne tik barasi, 
bet ir sako, kad “straipsnis

bos pastapa del i
straipsnio, kuriame aš'kri-įl Nacionalę Audėjų Darbi- 

draugus Stanionį ! ninku Uniją, Vienintele
nusiminimas darbininkų di-

savo darbininkišką revoliu
cinį laikraštį “Laisvę”, ko
vokite prieš Pruseikos-But- 
kaus demoralizuojančius 
žygius Lawrence. Šaukite 
plačius lietuvių darbininkų 
susirinkimus, diskusuokite 
ir planuokite, kaip pasek- 
mingiau įtraukt visas Law
rence darbininkų organiza
cijas, pašelpines draugijas 
kovai prieš ateivių perse
kiojimą ir deportavimą, už 
bedarbių apdraudą, prieš 
augštas randas, prieš karo 
pavojų. Norėdami plačiau 
sužinot, kaip geriau vest 
organizatyvį darbą, kreip
kitės pas ALDLD. Centro 
sekretorių D. M. Šolomską, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Išeitis
Daugelis lietuvių darbi

ninkų, kurie laike streiko 
stovėjo nuošaliai, tik dabar 
pradeda suprast, jog darė 
didžiausią klaidą. Visi pa
siteisinimai, kad lietuviai 
darbininkai pirmesniuose

ir pažangesni darbininkai, 
nežiūrint bausmių, kalėji
mų ir deportavimų, neturi 
laiko kada nusimint. Nes 
jie labai aiškiai supranta, 
jog dabar yra geriausia 
proga būdavot revoliucinę 
darbo uniją ir revoliucinę 
proletariato partiją — Ko
munistų Partiją. Jeigu 
Streiko laiku pas Lawrence 
darbininkus buvo nerangu
mo, apsileidimo ir ištižimo, 
tai bent šiuo laiku tos ypa
tybės neturėtų rasti vietos 
darbininkuose.

Draugai darbininkai ir 
darbininkės, stokit į Nacio- 
nalę Audėjų Darbininkų 
Uniją (234 Essex St., Law
rence, Mass.), mobilizuoki-

jie iš jo, apart kontrolės, nie
ko daugiau laimėt negalėtų.”
Tai ve, ką Bagočius skaito 

laimėjimu! Bylą jie negali lai
mėti, nes jie neturi teisybės, 
bet eina į teismą, kad padarius 
mūsų organizacijai išlaidų. 
Tiesa, išlaidų jie padarė. Bet 
ar tų išlaidų neturi fašistai? 
Taip, jie jų turi dar daugiau! p !

Bet ko verti tokie vadovai, 
veikėjai, kaip kad Bagočius 
darbininkų akyse? Juk tas pats 
Bagočius senais laikais drą.skė 
ir tą patį Susivienijimą, kurio 
prezidentu dabar jisai jau nori 

Įtapti. Dabar jis drąško mūsų 
Į organizaciją. Darbininkai la-

i
Socialfašistų “Naujienos” 

dudda žinių apie jų pralaimėtą 
bylą, kurią jie užvedė Worces- 
terjfj prieš mūsų draugus, šią 
bylą veda advokatas Bagočius. 
Žinoma, jisai gauna už tai gerą 
atlyginimą, tai kodėl jam nesi- 
daifcuoti! Bet kuomet jisai jau 
nemato .laimėjimo, tai meta kai-i 
tę ant tų žmonių, tokių pat fa-1 
šistų, su kuriais jisai dabar 
lenjctyniuoja į SLA viršininkus. 
Mat, ir čia mano pasidaryti po
litinio kapitalo.

Apie tą bylą “Naujienos,” 
lapkričio 24 dieną, sekamai ra-1 
šo :*

Komunistų organuose bu-kitokio nusistatymo na- 
vo. dz'auKsmmgų , pranešimų | rius iš vald by ir kuo u. Jie 
aPie laimėjimą bylos su S. Igtg be jokjų atsižvelgimų j 
L.A. del 57 kp. tin to, km į bol- tajsyk|es b. konstitucija, 
sevikai, atskildami nuo SLA., j J.i
pasilaikė sau. . ganįzaciją be jokio pamato.
Iš čia jau aišku, kaip prasi- Tokiu būdu jiems laimėti jau , .. . j

nėra ko. Sekama ištrauka labai konstituciją ir tąso narius po

no nutarimo, kaip konstituci
joj yra išdėstyta, ir naujoji 
įvesdinta.

1 “K. Iki kiek tas liečia galu
tiną bylos išsprendimą?

“A. Iki tiek, kad Susivieni
jimas, pirm ėjimo į šalies teis
mą, turėjo išnaudot Konstitu
cijoje numatytas Pildomosios 
Tarybos prerogatyvas, 
dikciją ir teises.”
Čia pasakoma labai 

Viena, kad Bagočius jau
pažįsta prie pralaimėjimo, bet 
jisai kaltina savo ponus. Kitas bai gerai tokius ponus pažįsta

vė”
nį? Prie to, straipsnis iš
gulėjo 
vaites.

1 Bet tas nesvarbu. Svar
bu ve kas pasakyti. Sumi
nėtų faktų mano straipsny 

Bimba neu’žginčina.
JisYpatingai Stanionis.

Moka mūsų organizacija ap- kartotinai kartoja, kad jis 
siginti nuo griovikų dabar, mo- 

i kės apsiginti ir ateityje. ’ 
Vadinasi, jie puola mūsų or- į turi daryti ir SLA. eiliniai (

neina su opozicija, kad jis 
T^įsu Komunistų Partija, bet 

. , v, . , Iper keturis metus nei pirš- nariai. Jie privalo šluoti tuos!? 4^1
ponus lauk, kurie patys laužo 1^° nejudino del Komunistų

būtų fašistai, jei jie nemeluotų, aiškiai parodo, kodėl jie puola te_lsmus-. Jle eikvoja narių su- kis, . . ..
kad mūsų draugus ir organizaciją, idetus Pinkus teismams ir ad- straipsny, tai atsisakymas 

i vokalams. Jie skundžia mūsų “išbėluotiJie< • meluoja, sakydami, 
“bo«evikai atskilo.”, Nieko pa-l ,.Kaj matot ink|j 
našaus! 'Skilimo visai nebuvo. irunn;n{,; nrid-n-vb. ” i jVisa kuona mmio su mūsų1 uz.tekt!na.1 Pridaiyta, n užims |kia į teismus, kad 
, • P i .-i L . laiko iš jų išsinarpliot. Kaip nigų, kad padarytiŽSKita žabang« 1 irtkdyti darba
"bolšlvikai” negalėjo pasilaū1 Jams bolševikams jau esavo; darbas! 
kyti. Visas turtas pasiliko kuo-i S1 b*la vlrs tūkstančių! 
pai, kuriai jisai ir priklauso, i-------------- -----------------------------—-------- . =
Konstitucija tą teisę irgi nusa- ’ 

šioje vbybje’ t“ Ruoškimės prie Paminėjimo Subktuviy 
TaijUpat šioj byloj mūsų drau-1 6
gai tiktai ginasi, o fašistai yra! 
skundikai. Tad laimėti fašistai 
gali! tik išlošdami šioj byloj 
kudpos turtą, o kuomet jie tai 
neią|mi. tai'mūsų yra laimėta.

yra I organizaciją valdžiai ir trau- h<uomet paprastas darbinin- 
nuostol X nežinantis apie
Tai niekšų i revoliucinį judėjimą, “išbė- 

lavo.” Tai kam tada pasi
tarnavo Stanionis ? Tatai 
Stan. neužginčino bendroj 
konferencijoj.

Toliaus jis nepasakė, kad 
jis darė klaidą, taip pasi-

rei-

jimas, Mat, tokie darbinin
kai aiškinosi sau taip: Pir- 

! mesniuose streikuose mes 
i ateiviai kovojome ir laimė
jome, nežiūrint, kad ameri
konai, airiai ir francūzai 
dirbo. Dabar gi, tegul jie 
(amerikonai ir kiti) kovoja, 
mes gi nieko nedarysime, 
jeigu visi kiti grįš į darbą, 
tuomet mes irgi neatsiliks!- j 
me. Tikrenybėje išėjo kaip 
atbulai. Amerikonai ir ai
riai da pasiliko stovėt ant 
streiko, o lietuviai jau pra
dėjo grįžt į darbą. Pasek
mės tokios, kad tokio ma
nymo darbininkų didžiuma 
pasiliko stovėt už vartų,

Nužadymo Ketūnų Lietuvos Komistį ® S
------------------- Ivo Wilkes-Barriu apielin*

. Gruodžio 27 d. sueina penki metai, kai Smetonos fa- kėse konferencijų ir kurioj, 
-iL 4XT .. „ . u • .,šistinė valdžia nužudė Lietuvos Komunistų Partijos va- jis "t!ik‘dal^Wo; thi^išiaddsi SZi nXlb^l^l/S’ kPb/€'b’ WednX .fafeyo KopjU-
■............ ■ - • Į zude todėl, kad jie kovojo uz daibinmkų n biednųjų i nįSįU Partiją. Jei taip-.pa-

valstiečių reikalus, kad jie skelbė kovą fašizmui ir visai sieigtų nesusipratęs darbia 
ninkas, tai būtų atleistina. 
Bet St. skaito save susipra
tusių. Bet ir tai nebūtų ga
lima daug sakyti, jei išėjęs 
iš konferencijų,bū tų dirbęs, 
kad stiprinti Komunistų 
Partiją ir jos vedamas ko
vas. Bet to nedarė. Tad 
ar galima už tai teisinti? 
Ar kritikavimas yra paau- 
kavimas prieškomunistinei 

_ I opozicijai? Ne, drauge.
Bet tie fašistiniai galvariezai apsiriks. Jie pirmiaus! Užgyrimas, ar teisinimas 

yra siuntimas į opozicijos 
logerį. Tad mano straips
nis ir buvo ir dvasioj ir li
nijoj Komunistų Partijos.

Kas liečia drg. Kasparie
nę, tai nieko neturiu sakyti.

vo ;adv. Bagoči.aus pasikalbęjL , 
mąį .kuris tilpo viename fašis-Į, .......... . ... ... . . .
tų šlamšte. Iš to pasikalbėji-;. ., .. L. . . ...... . v .
mo mes jau matome kad Bago- kapitalistinei sistemai, kad jie kovojo uz nuvertimą ka- 
čius bylinėjasi tik todėl, kad pa- pitalistinės valdžios ir įsteigimą darbininkų ir vargingų- 
daryti žalos mūsų organizacijai jų valstiečių valdžios.

Per pastaruisius penkis metus fašistinio viešpatavimo 
na už tai atlyginimą. Bylą lai- daug kitų draugų nužudyta, o kiti šimtai suareštuota 
mėti jis jau nesitiki. j ir sugrusta ilgiems metams kalėjiman. Visos revoliu-

Tame pasikalbėjime mes i cinės organizacijos baisiausiai persekiojama, jųjų na-
skaitome: rjai areštuojami ir įkalinami. Lietuvos, Komunistų Par-

'.“K. Tad kuomi pasiremda- tija ir visa jos spauda sugrusta požemin.
mi bolševikai rėkia, kad jie į tijos veikimas sekamas slaptos ir viešos policijos, 
bylą laimėjo? p------ ........................................ ..„u*.-.. ------- i._j J-----

• | Ah* VX V 4A4VJ V AWkJAMVXAXV V XXWkA W V V/ J-

“A. Greičiausiai tik tuomi, klojimais ir teroru jinai ne tik sunaikins Lietuvos K. P.
ka4 raporte randama, jog Įr vįs^ revoliucinį veikimą.
kuopa yra savininku savo tur-: - . £
to, o ne Susivienijimas, čia 
.kalta musų ar 
tucija.
kad Susivienijimo

archaiška konsti-' PatYs sau £a^ £aus, negu sunairkins revoliucinių darbi- 
Ir pagaliaus tuomiJ nin^ų veikimą. Lietuvos revoliuciniai darbininkai ir 

__ J Pildomoji argingieji valstiečiai rankų nenuleis; nežiūrint, kaip 
Tažyba iškilus kuopoj nesusi- jie bus persekiojami ir kankinami, jie tęs pradėtą kovą 
pratimams ir disencijai, darė toliaus p (y vadovyste, L.K.P. Jau šiandien mes matome, 
žingsnius griežtai prasilenkda
ma su konstitucijos nurody
mais kaip Pildomoji Taryba 
kad turi elgtis panašiuose at
sitikimuose. ”
Tai kalba Bagočius, kuris tą _ 

bylą veda. Kokią mes galime Ypatingai daugelis spaustuvių darbininkų neteko darbo, 
padaryti iš šio pareiškimo iš-j Ūkės darbininkų padėtis irgi negeresnė. Ypatingai da- 
vacją: 1. Kaip matote, tai Mas-1 bar besiartinančiu žiemos laiku, kuomet ant lauko darbų

! nebus? daugeliui prisieis badauti ir skurdą kęsti. Tas didė
li jantis skurdas ir vis blogėjančios sąlygos kad ir'dar dirr 

bančiuose darbininkuose ateityje sukels vis didesnį pa
sipriešinimą buržujams ir visai fašistinei tvarkai. Įvyks

kad L.K.P. daug tvirtesnė, negu kad buvo pirmiaus. 
Jinai turi daug daugiau masių sumobilizavus apie sa
ve, kurios noriai remia visas K.P. kampanijas ir kovas.

Šiandien Lietuvoj, kaip ir visose kapitalistinėse šaly
se, siaučia didelis ekonominis krizis. Daugelyje dirbtu
vių ir kitų įstaigų darbininkai atleidinėjami iš darbo.

ryti iž šio pareiškimo iš-j Ūkės darbininkų padėtis irgi negeresnė. Ypatingai da- 
: 1. Kaip matote, tai Mas- į bar besiartinančiu žiemos laiku, kuomet ant lauko darbų

kacL kuopa yra savininku savo Į 
turtfų o ne Pild. Taryba. 2. 
Mūsų.ydraugai laikėsi taisyklių 
ir teisingai pasielgė su savo . - - .. -. , . .. , . T -.
turtai £ Fašistai, pats Bago-1 daugiaus streikų ir demonstracijų, daugiaus pasipne- 
čiušSir SLA Pild. Taryba lau-! šinimo valdančiąja! klasei. Tiems streikam ir demons- 
žo konstituciją. ■ tracijom dirvą prirengia Lietuvos Komunistų Partija.

Tad, ar galima surasti aršes-i Smetonos fašistinė valdžia be abejonės vėl darys nati
nius akiplėšas, kurie galėtų!jas ablavas ant K. P. ir visų revoliucinių darbininkų, 
drjsti ir nesigėdyti pulti mūsų Į desėtkai ir šimtai vėl bus suareštuota ir sugrusta į ka- 
organizaciją net patys laužyda-1 Įėjimus, visa eilė narsiausių ir karingiausių draugų bus 
mi (konstituciją. Kitas dalykas, j, išplėšta iš kovos lauko. Vienok, nežiūrint, kaip smar
ki Šita Bagočiaus kalba paro-; yaį žiauriai fašistinis teroras prieš darbininkus do, kad fašistai nelaimėjo ir ; - - -- - - -
X1' Viš“ios „“ėjimai! st0-s- nauii kovotojai ir tęs kovą iki pergalės.

Pati Pild. Taryba Laužo Kon-. darni tas kovas ir tokias sunkias sąlygas Lietuvos dar-
stituciją

Čia priversime kitą dalį Ba- 
gočiaus pasikalbėjimo, kuria
me skaitytojas matys, kad ne 
mūsų draugai, bet bagočinė ta
ryba laužo S.L.A. konstituciją 
ir taisykles. Bagočius sako:

“K. Iš kokio atžvilgio?
♦‘A. Tame, kad senoji kuo

pos valdyba buvo prašalinta 
be skundo, tardymo ir gnluti-

kuomet tik mažuma prnm- tas kliubas atsiimtų savo šėrus
ta atgal į darbą. iš “Laisvės” bendrovės ir kad i

. _. v. . .. . daugiau neremtų komunistinį po, kad “Laisvė” atsisako dary-
A n H i nvnin IrAn'inonii ne ui . • i* _______ i__ j_____ i____  ___yi—imą.

Dabar rengiasi prie tokių žy-'
gių Ig. Bėčis, Burkė ir žolynas

valdžia, policija, A. F. of 
L., Social. Partija įtempto
mis pastangomis sulaužė 
streiką. Prie to purvino 
darbo prisidėjo ir mūsų 
menševikiški kontrrevoliu
cionieriai Butkai-Pruseikps. 
Jų slapia išdavikiška poli
tika padėjo' sudėinoralizuot 
Lawrence’o lietuvius darbi
ninkus.

Daugelis lietuvių darbi
ninkų Lawrence, i 
mi, kad oportunistai yra 
komunistai, 
nistus, jie, 
prie streiko

; ti spaudos darbus kriaučių lo- 
! kalui. Pruseikos šalininkai no- 
' rėjo įsprausti skelbimą Prusei- 

Palangos Juzės Draugijoje Ne- 'kos prakalbų ir nuo Piliečių 
warke. Jie sudarė planus pro- i Kliubo_ Brooklyne. • Atsisakėme 
vokaciniu būdu sukelti tos j d^ti.
draugijos narių nuomonę prieš1 Renegatų skloka imasi smalą 
komunistinį judėjimą. i virti pašelpinėse draugijose ir
kaip jie tai daro. Nutarė reng- • Pu°das, kur ta smala verda, 
ti prakalbas Pruseikai, tam gai- yra1 Pruseiką. Kiša jį draugijų 
valui, kuris, pabūgęs reakcijos • ^aitdu 114 i darbininkišką spau- 
pūolimo, ’ pradėjo organizuoti 4 kada mes atsisakome nuo 
komunistiniam judėjimui opo- tai ^sklokeilai rėkia, būk 
ziciją tikslu užgrobti “Laisvę”'^aisY® atsisako patarnauti 

' ir “Vilnį,” atplėšti tuos dien- į iau#ĮJorn; .! ...  — - ! Laisve visuomet tarnavo ir
tarnaus tom draugijom, kurios 

principiniais; atimti iš jų dva-' JTn?*a darbininkišką-komunis- 
sia, šaukiančią darbininkus į 4"^ G sa\° Pr!n"

niekados uz do-
Pruseikiniai 

tai labai gerai žino.
Jokių politinių meklerių:

prisidėjo kovas už savo klasės reikalus,1 Laisvė
' - i Amerikos lietuvių! er<, ^parduos.

Kiekvienam lietuviui darbi- i darbininkų revoliucinį judėji-
ninkui turi būt žinotina, Tas. Pruseikai nepavyko. pruseikini orifraitiniu ar ki-. J IJo organizuojama opozicija lai- Į P™sciKinių, gngaiumų a r ki-kad Lawrence nei prieš 
streiką, nei lajke streiko 
nebuvo nei vieno lietuvio 
darbininko Komunistų Par
tijoj. Kad atsiras Law
rence lietuvių tarpe tokių 
darbininkų, kurie greitoj 
ateityj pasieks tokio laips
nio klasinio susipratimo, 
jog sutiks stot į Komunistų

V411 AVSAK7V* V * Vz * * V V*

tik prieš komunistus atkreipta aa£sclaa 
gazietpalaikę, kuri neturi jokio 
pasisekimo egzistancijai. Tuo- j 
mi jis save viešai ir atvirai pa-1 
sistatė darbininkiško judėjimoĮ 
priešu. Darbininkų draugijos i 
pasmerkė Pruseiką. Jį ir jo I 
pasekėjus ir išmetė iš savo ei-j 
lių, tat jie dabar puolasi į pa
šelpines draugijas, ir bando jas 
atplėšti nuo komunistinio judė
jimo.

Tokiais savo žygiais PrusOi-

Tarptautinio Darbininkų Ap 
sigynimo susirinkimas bus. ket
verge, 3 d. gruodžio, 7 vai. 
vakare, Rusų Darbininkų sve-. 
tainėje, 20 Powder Mill Rd.

Draugai ir draugės, kviečia
me visus atsilankyti į šį su
sirinkimą, ir atsiveskit kuo 
daugiausia naujų narių prira
šyti prie T.D,A. Jūs matote, 

__  __ _______ ________ ______ ___ __________  kiek T.D.A. turi bylų vesti
siaus, jų nenugązdins. Į areštuotųjų ir nužudytų vietas prieš kapitalistus ir galim mes 

patys papulti už geležinių gro-
Mes, Jungtinių Valstijų lietuviai darbininkai, maty-

------ — -------  __ -------- ---------- ~-c-vo—------------------ • Matote, 4 savaitės, kaip mū- 
bininkų, negalime rankas sudėję ramiai sėdėti. Mes priUgų ponai iš Amarican Woolen

Co. uždarė savo dirbtuvę, ir! 
nei nemano atidaryti, o jūs pažvalgų ar rasės, 
darbininkai,, ką turėjote susi
taupę per kelis metūs? ,Ką 
tad darysite ? Mes, darbinin-

"i •— j • v •• "i "i — • *KT *»•<% 10 vCV Uvz OtV V v* Jtvvzll Ui I. V vi* U*" I €• O

dėtis žymiai pablogėjo. Ne- cįonįeriaus rolėje ir komunisti-' mą iš bulvių, 
priimti atgal j darbą kelijniai dienraščiai “Laisvė” ilguma,” g______
tūkstančiai audėjų neteko Į “Vilpis” atsisako skelbti jo pra-1 nj0 krakmolo sumaišyto su 
duonos, gi grįžusioms į dar-- - 
bą ne tik algos nukapotos, 
o ir darbo daugiau pridėta' 
Šiuos pastaruosius kompa
nijos privertė būti nuolan
kesniais, privertė greičiau 
dirbti ir daugiau darbo pa-

kai, turime organizauotis visi i 
kaip ' vienas, šitos organiza-( .11 1Z11 A <1. f 
cijos mokestys yra nedidelės, prakalbų ir tada jie duosią įne- 
tik 20c. į mėnesį ir yra prii
mami .visi, bile darbininkai, vy- kiečiai jau senai

i ras ar moteris, be skirtumo

' kalbąs
Ig. Bėčis, kuris puošiasi Pru- esanti bemaž tokia, kaip 

seikos kontr-revoliucinėmis ' kaučuko ffuma 
plunksnomis, jau senai giriasi i ■ ' *
sugalvojęs skymą, . kaip sukurs- 
tyt Palangos Juzės Draugiją, 
kad ji atsiimtų šėrus iš “Lai
svės”. Jis pasakoja, jog tos 
.draugijos vardu rengsią Prūsei-- 
kai prakalbas ir reikalausią, 
kad “Laisvė” garsintų. Girdi, i 
kadang'i Pruseiką atmetė komu-: 

tai “L.” negarsins jo
Žalias Baltijos, Šiaurės ir 

kitų šaltų jūrų vanduo pa
reina nuo mažutėlių augalė
lių, kurie dideliame kieky 
plaukioja viršutiniuose jū
rų vandens sluoksniuose. 
Šie augalėliai paprastai yra 
auksiniai geltonos spalvos, 
bet kadangi jūrų vanduo 
yra tamsiai mėlynas, tai 
šios geltonos kruoputės pa
sikeičia žalia spalva. (Kaip 
žinoma, geltona spalva, su
jungta su mėlyna, duodat 
žalią spalvą).

K. P. žinios.

Šimą, kad draugija atsiimtų Še
rus. Apie tai draugai newar- 

mums pasa
kojo. Dabar pasirodė, kad tai 
buvo tiesa. Ig. Bėčis jau at
movė tokį skelbimą ir reikalau
ja, kad “Laisvė” jį patalpintų, 
j Tokį pat skymą pruseikiniai 
demonstravo Brooklyne. Atėjo 
į “Laisvę” ratelninkas Michel- 
sonas (fašistinė grupė Brookly-

valome jiems kuo tik galime pagelbėti.
Minėdami draugų Čiornio, Požėlos, Greifenbergerio ir 

Giedrio nužudymo penkmetines sukaktuves, mes turime 
pasistengti, kad visuose lietuviais apgyventuose mies
tuose būtų surengta prakalbos bei šiaip įvairūs paren
gimai! Į šiuos susirinkimus bei parengimus reikia steng
tis sutraukti kuo daugiausia lietuvių ^darbininkų ir per- darbininkai galėtų dar sėkmingiau kovoti, kad greičiaus ^Trikučių^skyriuje" ratelnin-

Taigi, be Jokio atidėliojimo, wisi prie darbo!
Priešfašištinio Sus. Sekretorius J., Weiss. s

•Kviečiame visus.
Komitetas.

statyti jiems Lietuvos darbininkų dabartinę padėtį. Vi- galėtų užduoti mirtiną smūgį fašizmui, 
suose masiniuose mitinguose bei, parengimuose turime >
parinkti aukų Lietuvos revoliuciniam veikimui, kad L.

kais vadinasi) ir reikalauja 
■ skelbti renegato Pruseikos pra- 
|.kalbas. Pasakiau, kad neskelb-



Puslapis Trečias i 
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Pa.
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NEKENTEKIT NUO SLOGŲ

Viena dėže už 35c, trys dėžės už $1.00
Prašome prisiųsti man______ dėžę ar dėžes ROJAUS TAB

LETŲ už $_________ kuriuos šiuonii prisiunčiu.

Vardas Adresas Miestas
Prašome prisiųsti mums vardą ir antrašą savo aptiekos.

BLUE ROSE LABORATORY
69 Bond Street Elizabeth, N. J.

'Iždo Globėjai:
J. BACVINKA,

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

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

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

LAIS veAntradienis; Gruod, 1,1931 •
— i . Ii .nli > I « Į . >l| t    i , . t ■—W

‘LAISVES’ VAJAUS EIGA

ir Planas
darbininkų vadas,

Iki 15 Dienai Gruodžio

c.

PnTSBURGHO ir APIELINKES ŽINIOS 'A.

CHICAGO, ILL
I T.D.A. 8 Distrikto Metiniskonfe- Kily Miestų Bazaras.

Darbininku Kalendorius
rapor-

ROJAUS
RECEPTO TABLETAI

eity 
kad

Gasiunas pada- 
Pastarasis per- 
Biuro laišką ir 
kas reikia kon-

Leka-
Urmo-

nansiniai paremti alkanųjų

i paaukauti
Jūsų parama

Atsišaukimas j Visas Draugi
jas, Kliubus ir Organizacijas

išaugusioj perviršiui , 
Iš darbo tūks- i 

kasdieną 
iš įmetama. Tas sudaro aštres

nę klasių kovą už duonos kąs-

neturėtumėte atsisakyti.
Taipgi įvairių organizacijų 

pereiti per

ladelphia, Pa.; J. Valatka, Ha
verhill, Mass,; A. Warwick, 
Roselle Park, N. J.; J. Valen- |

Scottville, Mich.; S. j 
■' ; M. i

Kom- i valgių buvo vidutinių. Tiktai gai 137,100 tonu anglies.Biuro | . " .
ir pa-į ~ ~

Kol -------------- -------------................... .....iii _ ..

Connecticut Valstijos Tarpsavinio Lavini- j visi! pasižadėję programos da
lyviai dalyvavo, 
i . ,b Programoj dalyvavo kroatų 
: stygų orkestrą, sugrajino In
ternacionalą ir dar porą kaval- 

;kų. Dociukas pagrajino ant ar- 
Imonikos. Rajauckiutė gVažias 
j eiles padeklamavo.. Drg. Peter- 
son, negras 

I pasakė labai

DRG. V. GLAUBIČIUS Iš WILKES-BARRE JAU 
PRALENKĖ SHENANDOAH’RĮ! JIS 4-toj VIETOJ

Vakar kalbėjausi su distrikto 
komiteto nariais, kurie nuo
širdžiai prašė visų stoti į dar
bą del Apsigynimo bazaro 
rinkti aukas ne tik pinigais, 
bet ir daiktais, kas kiek išga
li. Aukaukime ir dirbkime vi
si bendrai
darbininkų judėjimo.

ĮpLAUKOS SUMAŽĖJĘ 
ANT $7,000,000,000

Gerbiamieji draugai ir drau
gės! Kiek laiko atgal Connec
ticut valstijos darbininkiškų 
organizacijų apskričių komite
tai laikė bendrą posėdį ir ten 

nko komitetą tarpsavinio
vinimosi mokyklėlių suorga

nizavimui. Komitetas iki šio! 
veikė susirašinėdamas su mū
sų judėjimui vadovaujančio
mis įstaigomis. Dabar turim 
visus planus ir reikalingus pa
tarimus, kaip reikia vesti to
kias mokyklėles. Taigi krei
piamės į .įvairiną kolonijas, 
mūsų organizaci jų'kuopas ben
drai darbininkiškoms organi-

ganizuoti pagal sekamą pla 
na. Kuopų ar kitokių organi 
zacijų susirinkime reikia pa 
kelti 1 mokyklėlės suorganiza- ■ 
vimo klausimą. Po klausimo j Vakarienė 
išnagrinėjimo reikia išrinkti j Komunistų 
komitetą iš trijų draugų. Taip; prieš bedarbę ir tt. 
pat ir kitos organizacijos bei žaus pelno 
kuopos turi išrinkti tokius ko
mitetus. Tie komitetai, suė
ję bendran susirinkiman, nu-• kolektuodami maistą, 
skiria dieną, ] 
lingą medžiagą ir sušaukia su- į karionėj, 
sirinkimą norinčių lavintis bei j bavo d. 
dalyvauti mokyklėlėse. Ko- jie dirbo, 
mitetas kartu su pasižadėjo- Purtinu važinėjo 
siais lankyti mokyklėlę nuski-

zacijoms slid ary ti tarpsavinio'ria instruktorių ir išdirba pro-į rinko aukas, 
lavinimosi mokyklėles. '

Dabar orui atvėsus yra pato
gus laikas. Betiksliai vaikšti
nėti gatvėmis yra nusižengi
mas veltui laiką eikvoti. Kur 
svetaines yra neprieinamos, 
tai stubose reikia rinktis ir tu
rėti pamokas.

Komiteto nuomone, dau
giausia reikia kreipti domės 
suorganizavimui savitarpinio 
lavinimosi mokyklų Bridge
port, New Havene, Ansonijoj, 
Waterburyje, Danburyje, New 
Britaine ir Hartforde. Be to, | 
turi stengtis ir kitose kolonijo
se. kur yra kiek daugiau lie-lber Ave., Naugatuck, 
tuvių darbininkų, suorganizuo- Kiti komiteto nariai yra J. V. 
,ti mokyklas. į Valaitis ir P. Bokas.

Mūsų supratimu, reikėtų or- i G. K.

Tik 15 Dienų Laiko Beturite

Vajus baigsis su ,15 diena gruodžio. Tik 15 dienų laiko be- 
..... ........ v ------ ^.turite tam darbui. Dar visi kontestantai toli nuo 1.000 balsu, 
įspūdingą prakal- Bet turėkite vilties. Kuris Apskritys gaus daugiausia balsų, 

j jei ir nesudarys tūkstančio balsų, vis vien iš tokio Apskričio, 
rengta parėmimui: draugas ar draugė, gavęs daugiausia skaitytojų, bus pasiųstas 
Partijos kovoj į Sovietų Sąjungą.

Davė gr&-1 Tačiaus stipriai darbuodamiesi draugai dar gali keliuose 
$31. Pelno liko, Apskričiuose sudaryti po 1,000 balsu. Tada keletas draugu 

tam, kad daugelis būtų pasiųsti į darbininkų tėvynę. Tai būtų tikra “Laisvės” 
į ekskursija. 1

Kontestantai su; balsais stovi šiaip:
balsų I

----- “ ‘ ’ "n 333!

WASHINGTON.—Spren
džiant pagal taksus, moka- 

j mus nuo įplaukų, šiemet A- 
delei revoliucinių | merį^os įmonių įplaukos 

i mažesnes ant septynių bi- 
1 lionu doleriu.

tiek ačiū 1 
draugų ir draugių pasidarbavo.: 

, pardavi- j 
parūpina reika-.j nedarni tikietus ir dirbdami va-j 

Daugiausia pasidaū- . T „T _ _ . , TJ .v .. v ._ < • CALDLD. 7 Apskr. Bostonserbinų šeimyna—visi o ... . ,XT, . ,
Drg. šerbinas su d.' gi . e!k,le"e’ Gr° ‘ 

ir kplektavo : ’.h,l^elPh.ia’. „ ’ ' 
. . Ai • i i V. Glaubicius, ■ W-Barre. 1maistą, pardavinėjo tikietus, ■ t ,

, Drg. šerbiniėnė ALDLD<9 Apskr.i Shęm. 
grama. j su savo dukterim dirbo prie'L. Gabužis, Binghamton

į valgių. Jos sūnus su1 automb- Dovidonienė, Worcester 
Šiemet lavinimosi mokyklė- |bįjfu daug pasidarbavo. ' ALDLD. 5 kp. Newark' 

! F. Grybas, Hudson 
Prie valgių dirbo ir daugiau p. Bokas, Waterbury 

—Sliekienė, Kauraskienė: Visi J. Vasiliauskas, Detroit 
rūpinosi, kad viskas gerai išei- s> pietaris, Wilkes Barre 
tų. Tačiaus daug buvo truku- į ALDLD< 57 kpt> Cleveland 

Įmų. Bet tai atleistina. Visiems ALDLD. 145 kp., Los Ang. 
Į pasidarbavusiems širdingai [ penkauskas,-čuluda, Lawr. 
ačilL ■ V. Stančikas, Easton

Kai kurie biznieriai irgi pri-1 ALDLD. 162 kp., Toronto 
sidėjo su aukomis.

■ paaukavo 10 sv. miltų ir du sv.1
• taukų. J. Pinkis 3 l 
pūstų. P. Pivoriūnas 10 kepa-; 
lų duonos. Duonkepis J. Dal
gis pinigais $2, Al. Čepaitis $1 
ir A. Gurias 50 centų. Jiems 
taipgi ačiū už aukas.

I Prie aukavusių reikia pri- J. 
’skaityti ir d. šerbinienę, kuri 
| šio to paaukavo. Tai vis para- j, 
ima darbininkų judėjimui.

žinoma, visų dalyvių šita va
karienė gal nepatenkino. Todėl 
prašome atleisti tų, kurie šiuo 
ar tuo buvo nepasitenkinę. At- . p. ‘siekartis*,” Scranton

dėsime daugiau pastangų, Prisiuntė skaitytojų šie drau 1 - j
viskas geriau išeitų. Igai: V. Kučiauskas, Baltimore, ! po kitą? Pagalvokite draugai 

Vienas Komiteto. ]\fd.; B. Ramanauskienė, Phi- 'apie tai.

lių sutvarkymas bus daug len
gviau atlikti negu kitais me
tais, kadangi K. P. Lietuvių 
Centro Biuras turi pri ruošęs 
reikalingą medžiagą. Darbi
ninkai.galės žymiai pasigilinti 
komunizmo ir abelno revoliuci
nio judėjimo klausimuose. Cho 
rai ii* kuopos, kurie neturite 
mokyklos vedimui braižinių 
(outlines), klausimų ir abel- 
nai reikalingos medžiagos, tai 
kreipkitės prie komiteto sek
retoriaus Geo Kuraitis, 63 Rub 

Conn.

Gerai Parėmė Partiją
Sekmadienio vakare, tuojaus 

po draugijų konferencijos, 
Kompartijos 5 Distr. Lietuvių 
Biuras turėjo vakarienę su pro- 

I grama. Svečių susirinko gana 
daug. Tačiaus nebuvo tiek,

Entuziastinga ir Skaitlinga i
Konferencija

Pittsburghe įvykusi lapkričio 
22 d. konferencija buvo did-i 
žiausią ir entuziastingiausia,, 
kokia yra kadą nors čia buvusi.,!
62 delegatai, atstovaudami .32 kad'būtų galėję abVdldelės sve^
organizacijas, dalyvavo 

I rencijoj.
Konferenciją atidarė 

’ partijos 5 Distr. Liet, 
narys d. J. Gataveckas 
skyrė mandatų komisiją, 
komisija peržiūrėjo mandatus, 
pakviesta d. J. 
ryti pranešimą, 
skaitė Centro 
paskui nurodė, 
ferencijoj pravesti ir kas reikia 
po .konferencijos mums visiems 
daryti. Taipgi konferenciją 
sveikino Kompartijos 5 Dist
rikto atstovas Peterson.

Po mandatų komisijos 
to išrinkta pirmininku 
Sliekas, pagelbininku J. 
ličius, sekretorium J. 
nas. Išrinkta spaudos ir rezo
liucijų komisijos.

Dienotvarkis buvo gana il
gas. Nuodugniai diskusuota 
bedarbės, algų kapojimo, atei
vių varžymo, karo, oportuniz
mo, spaudos, jaunuolių klau
simai.. Daugelis delegatų la- 
bąįjnteresingai kalbėjo. Kon- 
kretės rezoliucijos visais šiais 
klausimais priimtos vienbal-; 
šiai.

Gyviausios diskusijos buvo 
bedarbės klausimu. Mažai de
legatų beliko, kurie nebūtų ėmę 
balso, Visi žymėjo, kas dabar 
dirbama ir gana konkrečiai 
kalbėjo, kas reikia afeity dary
ti. Išrinkta didelė delegacija 

į. badaujančių maršavimo konfe- 
. rencijai. Aukų tam tikslui su
kelta virš $9 ir taipgi ant blan
kų d. Gataveckas surinko apie 
.tiek. Vadinasi, viso sukelta 
apie $18.

Nutarta rezoliucijos talpinti 
spaudon ir taipgi siuntinėti; 
visoms organizacijoms. Konfe
rencijos sekretorius apsiėmė 
išsiuntinėti. Padaryta antra ko- 
lekta lėšų padengimui.

Visas protokolas ir rezoliuci- ! 
jos veikiausia greitu laiku tilps 
spaudoj. Visi delegatai ir visi 
skaitytojai kviečiami sekti ir 
konferencijos tarimus gyveni- 
man vykinti. Tarimai labai 
praktiški. Tuojaus pradėkime ' 
nuo tų organizacijų, kurios at
siuntė delegatus. Išduokime 
gerus raportus ir rinkime ko
mitetus bedarbių ir kitais rei
kalais. , Spaudos Komisija.

192
151 tinas,
.145 ;Paulenka, Lowell, Mass
102 Šleiva, Gardner,' Mass.; L' Ka

: 73 įtilis, Bridgewater, Mass
66 " . ................ ’
45

K. Kairys O. Vilkaitė, Hartford, 
J J. Machul, Montreal 

galvas ko- J- Navalinskienė, Forest 
<--C' . P. Poškus, Elizabeth

J. Bakšys, Worcester
J. Karsonas, Lowell
K. Danuševičia, Waterbury
S. Peleckas, Brooklyn, 

Mažeika, Cleveland
B. Benenas, Brooklyn
J. Simutis, Nashua

Venckevičia, Stoughton 
žemaitis, Hartford

K. Baniulienė, Benld, Ill.
J. Kazlauskas, Wilkes Bar.

Į Mažeika, Cliffside, N. J.; P. I 
Nukas, Dorchester, Mass.; J.

■ Daugėla, Worcester, Mass.;
i Geo. Shimaitis, Montello, Mas-, 
jsachusetts; M. Grabauskienė, I 
! Rocky Hill, Conn. *; S. Reikaus-[ 
kas, Shenandoah, Pa.; J. Kup
činskas, Minersville, Pa.; J. P. 
Miller, Chicago, Ill.; K. Bar- 
čienė, S. Boston, Mass.; M. 
Petkunienė, Shrewsbury, Mas-1 
sachusetts; M. Krasauskienė,!

15 ; Medford, Mass.; A. čekanaus-; 
15 Ikas, Springfield, Ill.; M. Ma- I 
15 I zur, Chicago, Ill.; M. Bartkus, | 

1 k • Benld, Ill.; J. Urbon, Grand 
13 Rapids, Mich.; J. Stakvil, De-

31
30
27
27
24
22
21
18

13
12
12
10
10

9
9
9
9

troit, Mich.; O. Rugenienė, 
(Brooklyn, N. Y.
Draugai “L.” Skaitytojai!

Dar toli gražu ne visi atsi- I 
liepėte į mūsų šaukimą remti 
spaudos darbą. Prašome visų 
skaitytojų gauti nors po vieną 

i naują prenumeratą savo dien- 
i raščiui. Kurie jau gavote po 
j vieną ar negalėtumėte gauti d ai’J

Ai tomovsk.-- Donbasoi Bridgeporto Demonstracija ’ 
kasyklos vien. 12 d. lapkri- PasitikilDui MarŠUOtpjlį iŠ 

fainės prisipildyti. Todėl vaka- gj0 suteikė Sovietų Sanin- 
nene buvo vienoj svetainėj.

Jau Atspausdintas, Reikalaukite Jo
Draugijų literatūros agentai 

ir visi tie draugai, kurie plati
nate literatūrą tuojau siųskite 
užsakymus.

1932 METŲ KALENDORIUS 13 PUSLAPIŲ 
DIDESNIS Už ŠIŲ METŲ, O KAINA TA PATI

KAIP ŠIAIS METAIS

Knyga iš 205 Puslapiu
Kaina 25 centai

Turime džiaugsmo paskelbti, 
jog šisai metraštis yra labai 
turiningas. Įvairių informacijų 
ir straipsnių iš politikos, ekono
mijos, medicinos, gamtos moks
lo ir kitais klausiniais yra apš- 
čiai.

PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

KAINA:
Nuo 3 iki 5 kopijų........... .,. 20c kopija
Nuo 6 iki 10 kopijų .......... .. 18c kopija
Nuo 11 iki 20 kopijų....... .. ... 17c kopija
Nuo 21 iki 24 kopijų.......... ... 16c kopija
Nuo 25 kopijų ir augščiau • ... 15c kopija

KURTE KARTU SU UŽSAKYMAIS PRISIŲSIT 
IR UŽMOKESTĮ, TIEM BUS APMOKĖTA PER

SIUNTIMO LĖŠOS
Be jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 

paduotu antrašu:

"LAISVE”
46 TEN EYCK ST., 1 ‘ BROOKLYN, N. Y.

Tj Reikalavo Drg. V. Giaubičius iš Wilkes-Barre, 
Pa., 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 New York apielinkėse draugai galės sudaryti po 
1,000 balsų. Tuomet įskaitant Wilkes Barrė,: pasida
rytų penki laimėtojai ir tada būtie tikra “Laisvės” ■ va- 
jininkų ekskursija į Sovietų Sąjungą.

PITTSBURGHAS IR BALTIMORE

Mes skaitėme apie planus padarytus spaudos reika
lu augščiau minėtuose miestuose. Bet darbais tų mies
tų draugai dar nepasirodė. Mes nenorime tikėti, kad 
jie žaidžia tuščiais žodžiais. Turime vilties, kad vajų 
pailginus stos į darbą Pittsburgho ir Baltimorūs drau
gai.

Bridgeport, Conn.—Gruo
džio 3 d., 9:30 vai. iš ryto pra- Mes gyvename kapitalizmo ga- 
sidės tarptautinės darbininkų dynėj, 
demonstracijos Washington 1 produkcijos.

i Parke, kad pasitikti alkanųjų [tančiai darbininkų 
bedarbių delegatus, kurių i“ x " 
Bostono atkeliauja 140, iš Pro-
vidence 121, taipgi iš kitų rnie-|U!> nes žmogus nevalgęs nega- 
stų, savo kelionėje linkui Wa-pi iJga.i re^ja
shingtono, kur jie gruodžio 7 jieškoti išeities, eiti į klasių 
d. pastatys šalies kongresui be-į kovą, organizuotis ir reikalau- 
darbių reikalavimus. Taigi ir . ti darbo ar duonos. Kovoj su- 
vietiniai lietuviai darbininkai ir .siduria su policijos buožėmis, 
darbininkės skaitlingai daly- [atsiduria į kalėjimus ir ten 
vaukite šiose demonstracijose 'Yra kankinami nekaltai.
ketvirtadienį, Washington Par-I Tarptautinis Darbininkų Ap
ke, idant suteikt energijos at- ’sigynimas rūpinasi visais poli- 
keliavusiems ir mūsiškiams de- tiniais kaliniais. Juos išima iš 
legatams. Nepamirškite prisi- kalėjimų po kaucija, veda ko
čioti ir su aukomis, kurios yra va už išliuosavimą politinių 

Todėl mes visi turi
me remti T.D.A. organizaciją 
visais galimais būdais, kad ji 
pajėgtų ginti mus.

Mes atsišaukiame į visas 
'draugijas, kliubus ir organiza
cijas tikslu, kad draugai ir 
draugės prisidėtų finasiniai pa 

I aukaudami vieną, kitą dolerį 
;iš draugijęs iždo. O gal kas 
iš draugų ir draugiu ką tokio 

del 
yra

labai reikalingos kelionės lė- kaliniu, 
šoms alkanųjų maršuotojams, 
maistui, nakvynėms ir kt. Kad 
ir mes patys bridgeportiečiai 
siunčiame alkanųjų delegaciją, 
o pinigų jiems nėra.

į. Darbininkai, jeigu kiekvienas 
i paaukosite po kokį dešimtuką,1 
tai ir pasidengs jų išlaidos

Amerikoj dabar yra jau apie!. . , - 
12,000,000 bedarbių; šimtai jų i — 
badu miršta, o tūkstančiams įtinkamo turi 
taipgi žiūri badas į akis, žie- bazaro ? <
ma jaū čia pat, o ji'e neturi nėi į labai ^reikalalinga Jr^nuo jos 
maisto nei anglių, nei drapanų; 
ir nieks bedarbiais nepasirū
pins, jeigu ne mes,, darbiniųkai. | komitetai turėtų

Visų pirma, todėl, turime fi- j biznierių įstaigas, su kuriais 
nansiniai paremti alkanųjų ^ar°te bent kokį biznį, kad 
maršavimą p Washingtoną, kur Paauk°tą ką nors del Apsi- 
jie vers kongresą išleisti będar- gynimo bazaro. 
bių pensijų įstatymą -ir spirs 
valdžią tuojaus pradėt mokėt galite 
kiekvienam bedarbiui piniginę 
pašalpą, ne mažiau kaip $150 
per žiemą.

Tub gi pačiu laiku visi nedir
bantieji turi organizuotis į Be
darbių Tarybas, prie kurių pri
valo dėtis ir kiekvienas dar dir
bantis darbininkas; taipo pat 
stot į Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą, į Darbo Unijų 
Vienybės Lygą ir organizuotai 
kovoti ųž bedarbių , reikalavi
mus ir prieš algų kapojimu.

• . . A. M.

Daiktus ir aukas del bazaro 
priduoti Apsigynimo 

raštinėj, 23 So. Lincoln St. ar
ba “Vilnies” raštinėj. Lauk- j 
sime pagelbos nuo jūsų visų.

Bazaras įvyksta gruodžio 
11, 12 ir 13 dienomis, Peoples 
Auditorium, 2457 W. Chica
go Ave. Kaip matote, visai 
netoli mūsų metinis bazaras, 
ir mes, draugai ir draugės, 
dirbkime kiek tik išgalime del 
Apsigynimo, o labiausia turėtų 
darbuotis T.D.A. kuopos, bet 
iki šiolei mažai kas darbavosi 
del bazaro iš lietuvių tarpo.

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

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

Prezidentas—J. GATAVECKAS,
S.L.A. 128 kp. paryš, Carnegie, Pa,

Vįce-prez.-rM. !MOČKĘWĮUS,
S.L.A. 116 kp. flares, Swayersville, Pa.

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

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

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

ROJAUS TABLTTAI yra labai pageidaujamas 
paliuosavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo.' Jos paliuosuoja vidurius—pralaužia 
šaltį ir prašalina slogų bakterijas.
SLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOKIOSE SLOGOSE—NES JOS 

VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO
ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadina vidurių ir nekenkia 

nervų sistemai, nes juose vra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

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

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

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAŲ AVĖ. *i< 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.
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PIRMOSIOS DIENOS LENINGRADE
R. MIZARA —-------

Dvieję Waterburio Draugių Patyrimai, Vaikščio
jant po Darbininkų Namus Vajaus Reikalais

CLEVELAND, OHIO

žinoma, randi to-WATERBURY, CONN. — Pagrindai.
Pas mus buvo išrinkta kelios kių moterų, kurios pasako, kad 
poros vaikščioti po darbininkų prie parapijos priklauso ir tik 
namus, kalbinant užsirąšyti! tokias knygas skaito, kokias 
darbininkiškus laikraščius. Ki- kunigas pavelija, o kitokių, bi- 
ti draugai daugiausia, kurie josi paimti į rankas, kad neiš
dirba dienom, tai vaikščiojo klaidintų iš tikėjimo kelio. Bet 
vakarais. Mudvi su drauge 
M. S., kaip bedarbės, nusitarė
me eiti dienomis ir tik pabai
goj savaitės penktadieniais ir 
šeštadieniais, nes tomis dieno
mis jau būna užbaigę darbi
ninkai savo darbo dienas, čia _
daugelis dirba tik 2, nekurie 
3 dienas į savaitę.

v „ „ w v , . . Mudvi pasiėmę laikraščių ir
užtikrinta nuo tada, kai jis j Sovietų Są-}PQ pastatytas keletas menesių atgal. Šiuo lietuviškos ir angliškos darbi-

(Tąsa)
VII.

Šį rytą anksti iš Londono parplaukė So-1 
vietų laivas “Sibiras.” Šimtus naujų dar-' 
bininkų-specialistų pargabeno iš Amerikos 
ir Anglijos. Vienas ir lietuvis, detroitie- 
tis (pavardę pamiršau). Automobilių dar
bininkas. Jis važiuoja į Nižnyj-Novgoro-

tainė. Stalai nustatyti eilėmis, kai ir New 
Yorko restauranuose. Bet patarnavimas 
prie stalų nereikalingas. Patys darbinin
kai ateina prie baro, kai Amerikos kafete- 
rijose, ir iš čia pasiima, ko nori.

Viršuj šitos yra kita valgytuvė, tokio 
pat didumo. Vadinasi ant dviejų aukštų. 

Į Tuojau gauname vietinį darbininką, kuris 
V" i pradeda mums aiškinti smulkmeniškai!dą dirbti. Jis atvyko sulyg kontraktu, pa-, ']irbtuv6s virtuvgs itj dabartį ir atei. 

darytų su atatinkamomis Sov. įstaigomis.1
Kuomet darbininkas specialistas važiuo

ja į Sovietų Sąjungą dirbti, tai jo buitis —Mūs fabrikas-dirbtuvė,—kalba jis—ta-

jau mažai tokių randasi, kurie 
taip pasiduoda kunigėliams sa
vo protą kontroliuoti.

Viso vaikščiojome per še
šias dienas. Radome tik vie
ną davatką, kuri, kunigijos už-

gailestaudama mūsų dūšių pra 
žuvimą. Ta davatka norėjo 
atimti iš mūsų laikraščius ir

• su šitais I tarpu pagaminame 32,000 pietų į diena! įninkiškos literatūros, leidomės i knygas ir sumesti į pečių, ir į Sovietui čia ateina valgyti šitos srities fabrikų dar- darban. Sakome, jeigu kurie — P^ovanot. po
Sąjungos bininkai. Bet to nepakanka. Tolimesnėm ’Skl grižtume atgal prie tikėjimo.

: jungos laivą įsėda. Taip yra ir
' imigrantais.

Sąjungos laivą, jie patapo Sov. Sąjungos bininkai.
darbininkais ir jų gyvenimas jau aprūpin- dirbtuvėm šitam pačiam rajone mes iš čia x.xiiivzi<ivvj 111CI

; tas. Atvykus jiems čia, valgis ir butas su- pristatėm valgius-pietus. Šiltą sriubą ir temoka^ietuviškal^skaitvtr 
teikiamas ir tai bus daroma, iki jie pradės mėsą ir duoną ir bulves. Ką pagaminame. ' ’
dirbti. i Turime speciališkus vežimus, kurie išve-

Važiuoja daug finų darbininkų. Dau- ’ žioja.
gelis'jų iš New Yorko. I
jausi. Visi didžiai pasitenkinę, kad jau! tome iš čia.

; čia tėbegyvena. Kiti atsigabenę savo vi- j
*. sas šeimynas. ; ‘
. jau suteikiama vadovai, kurie vedžioja (išskaičiavimo ir gero šeimininkavimo!

*. juos po mestą, supažindindami su svarbes-1
’ nėm įstaigom ir kitais dalykais. I S1 dirbtuvė
; VIII.

Šiandien mes važiuojam į Volodarskio
; rajoną (distriktą).

Pirm negu pradėsiu pasakoti savo įspū-į
džius iš ten, noriu priminti, kad Leningra-

Įsėdus Anglijoj į Sovietų1 Čia ateina valgyti šitos srities fabrikų dar- darban.
grįžtume atgal prie tikėjimo. 
Ta moterėlė, matyt, gana var
gingai gyvena, bet jau pergi- 
liai į jos smagenis įsisunkę 

- , fanatizmo nuodai nuo klerika-
/ s,. . .. sz. . ‘bet nedaug naudos padarėme įlisu-ną cnnndną h* neturi naip-

Dau-; žioja. Ne toli Čia randasi darbininkų vai- darbininkiškai spaudai. Ma-lgy blaiviau pamąstyti. Pradė- 
Su tūlais kalbė- 'kų mokyklų, kuriom taipgi maistą prista- no draugė netingiu prikalbinėti, Į j0 rekti ir verkdama aiškinti, 

darbui. _______
. . , . , 32,000 pietų kasdien! Tai reikia milži- draugą ar draugę,

Šitiem darbininkam jaip, njškos įstaigos, ar ne?! Tai reikia gero gerai agituoti.

tiems pasiūlysim angliškų, nes 
Amerikoj gimę lietuviai mažai

Vaikščiojome apie 6 dienas,

Ma-lgų blaiviau pamąstyti

o aš tai nelabai tinkama tam ka tuose jos klerikališkuose 
. Reikia susirasti tokį, laikraščiuose ir knygelėse rašo 

1 -L ką moka;apje baisiuosius komunistus.
Mano draugė mcs pasakėme, kad tai kuni- 

kaip tik tam darbui ir tinka-)gų ir turčių klasės išmislai. 
Bet dabartiniu laiku tai Į pabėgo tuomet ir atidarė pe

nčių, kad mūsų knygas sudegin- 
Tuomet mes išėjome lau-

ima. VV.. |

! ----------  būtų greičiau pradėjus'sunkus darbas, kadangi dau-l^į]
dirbti,—tęsė jis kalbą,—jei ne sabotažuo- gelis darbininkų ir darbininkių'įį/' 
tojai, kurie nesenai Maskvoje buvo teisia- visai nedirba, o nekurie dirba ^an> 
mi (Ramzinas ir Ko.). Tie niekadėjai ja 2-3 dienas- Pusbadžiai su 
pastate permazą, tiksliai state permazą, k 
tik del 12,000 pietų kasdien. ‘ !
me didinti ir šiuo tarpu, kaip matote, dar .laikraštį ar knygutę, bet nega- gas uždraudžia komunistinius 

i limo.
į Kaip įsikalbėjome su darbi-1 
ninkais, tai daugelis vis laukia vargas jr badas į akis stačiai 
ipageręjimo laikų ir tuomet za- i r -

Dabar pasakysiu, kiek lai-

Su kitais gi ir parapijonais 
,,kv.. Todėl skundžiasi, kad ir į jau galima pasikalbėti. Nors 

Mes turėjo-Jnorėtume, turėti darbininkišką jie ir pasako, kad jiems kuni-

do miestas padalintas į šešius rajonus-dis-j ne viską užbaigėme įsitaisyti.
triktus. Tai padaryta po Lapkričio revo-L Taip, dar ne viskas užbaigta. Dar tūli i 
liucijai. T ais distriktais arba rajonais yra kambariai ir salės-valgytuvės tik baigia- 
sekami: Centralinis distriktas, Volodars- ma> “
kio distriktas, Petrogrado, Vasilievskio, draugas toliau nurodo:
Ostrovo ir Maskvos-Narvos distriktas. Tai, 
be abejo, padaryta del parankesnio tvar
kymosi.

laikraščius skaityti, bet jie ne- 
taip jau bijosi. Toliaus jiem 
ta baimė visai išdulkės, kaip

Tni motnmn cnvn oldmicj Pnt Priėjimu rūku n luoiuul z,a-ai atO e savo akimis. net musų įa užsiprenumeruoti darbinin-
_ v. _ ikiškus laikraščius. Nekurie

—Tačiaus ši virtuve ir valgytuvė toli laukia kito prezidento išren-‘mėjome darbininkiškai spau- 
I gražu nepaderfgia mūs reikalavimų ir pa-!kant. Spėlioja, kai kitą prezi- -dai; užrašėme “Laisvei” tris 
jsibrėžimų. Greitu laiku pradedame sta-|dyųtą išrinks, tai laikai page-inaujus skaitytojus: vieną iš- 

Taigi, mes važiuojam į Volodarskio dis-1 tyti dar daugiau vietos ir ir taisytis nau- r®sU, nors protaujančiam dar-• tįsiems metams, du po pusnie- 
triktą susipažinti ne su tuo, kas buvo, bet'jų mašinų. Sausio mėnesį čia pagaminsi- bininkui aišku- j°» kapitaliz- |tį, nors ir tei tik ant išmokos- 
kas yra ir bus! lai itin įdomu. Ir kiek- j me ne 32,000 pietų kasdien, bet 60,000! -Jtus ir Augiau laikai ne gėrės, !po viena dolerį. Užrašėme 3 
vienam, sprendžiu, gali būti įdomu, nes si! t — f:i.................. _ ---------------- .--------- —

Sritis'fiusakys labai daug.
Atvažiuojam mes į fabrikų (įvairių fab- i Įdomi virtuvė.

,rikų) centrą, kuriame gyvena daug fabri-1 mis.
kų darbininkų. Įeiname į nepaprastą na-1 mos mašinomis. Lėkštės ir kitoki indai 
mą—naujai pastatytą namą—kurio apati-: plaunami mašinomis. Viskas, kiekvienas 
nė priešakinė dalis panaši daugiau į gele- beveik daiktelis—mašinomis apdirbama.

Lendžiojarne gilėliau. Apeiname ne tik bet blogės. Mat, daugelis dar-‘'Working Woman metams; par 
I valgytuves, bet ir virtuves ir sandėlius, bininkų mažai skaito, o jei ir-davėme apie 50 knygelių “Ko- 

Viskas dirbama mašino- skaito, tai kuniginę arba kapi- munizmo^Pagrindai,” apie 20 
Bulvės plaunamos mašinomis, skuta- talistinę spaudą ir tos spaudos jTilžės

apie 20 
; “Balso,” kelis Pionie- 

apgaudinėjami, laukia gėrės- rius ir pardavėme keletą tikie- 
nių laikų. Skaitantieji darbi- tų į darbininkiškas prakalbas 
ninkišką literatūrą jau supran-'ir rengiamą vakarienę A.L.D. 
ta, kad pagerinti savo būklę !L.D. 28-tos kuopos. Taipgi ga-

žinkelio stotį. Čia stovi keletas laikraščių, Darbininkai ir darbininkės tik stovi sau tegalės tiktai per susiorgani-' vome du naujus narius į šią 
Čia šim-J prie mašinų ir žiūri, kad jos turėtų darbo, žavimą ir kovą, o ne tuščiais Į kuopą.žurnalų ir knygų parduotuvių, 

tai randasi žmonių.
—Dabar eisime į fabrikinę virtuvę, — 

prašneka mūs vadovė.—Jūs girdėjote, vei
kiausiai, kad Sovietų Sąjunga šiuo tarpu 
deda didelių pastangų pristatymui pana
šių virtuvių visur, prie fabrikų.

Taip, girdėjome. Asmeniai, aš esu apie 
juos daug skaitęs, ir jie įdomu pamatyti 
savo akimis.

Greit mes atsiduriame “dirbtuvėje,” kur 
gamina darbininkams pietus. Apštus tai 
namas. Valgytuvė didumo, kaip gera sve-'

Vienos pilna bulves, kitos jas išima, 
nos deda į mašinas nešvarias lėkštės, o ki
tos ima ir krauna į rietuves—švarias.

Mėsa naudojama šviežia ir gera. Duo
na puiki. Tiesa, kai kur pas darbininkus! 
pastebėjome švaros stoką. Tuojaus mes 
tai ir nurodėme mūsų draugui-aiškintojui.

—Daug ko stokuojame, • 
slėpdamas, jis mums aškina.—Eikim į vir
šutinius kambarius.

(Bus daugiau)

DETROIT, MICH.

PHILADELPHIA, ,PA.: i 
Dviejų Dienų Bažaras-

Darbo Unijos Vienybės Lyga ren
gia bazarą 11 ir 12 d. gruodžio (De
cember), tai yra penktadienį ir šeš
tadienį, Garrick Hall, 507 S. 8th 
St. Bus šokiai, skanių valgių ir gė
rimų. Bus įvairių daiktų, ypač- daug 
daiktų iš Sovietų Sąjungos. Įžanga 
abiem vakaram 85c. vienam vakarui 
25c. Visi lietuviai darbininkai daly- 
vaukit ir paremkit T.U.U.L., kuri 
veda darbininkų kovas.

Komitetas.
(284-286)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras yra jau gerai su- 

simokinęs ir prisirengęs prie persta
tymo operetės “Nebaigta Kova.” 
Perstatytmas įvyks sekmadienį, 20 
gruodžio (December), Kevin Barry 
Club svetainėje, 227 Lawrence St. 
Visi vietos ir apielinkės lietuviai 
rengiatės pamatyti tą puikų veikalą. 
Turėsit progą pamatyti ne tik opere
tę, bet ir girdėti šaunią orkestrą, su
sidedančią iš 20 vpatų.

P. Ml
(284-285)

DETROIT, MICH. ' ’
L.D.S. 86 kuopos metinis' susirin- 

I kimas bus sekmadienį, 6 gruodžio 
' (December), Rusų svetainėj, 9212 

", * p'o pietų.’ Visi 
nariai ateikit laikifj yra svarbių rei
kalų aptarti. Pasistengkite ir mo-

Visi Pasitikime Seattle ir Det
roito Bedarbių Delegacijas 

Clevelando bedarbiai ir dir
bantieji darbininkai: Trečia
dienį, gruodžio 2 d., ateikite 
į Public Auditorium Annex 
pasveikinti 150 bedarbių dele
gatų iš Seatle ir Detroito, ku
rie maršuoja į Washingtoną. 
Taipgi prie jų prisidės 50 Cle
velando bedarbių atstovų. Ma
sinis susirinkimas prasidės 7 :- 
30 vai. vakare.

Tai bus milžiniškas Cleve
lando darbininkų susirinkimas. 
Dedamos visos pastangos, kad 
tasai masinis mitingas būtų 
milžiniškas, kad Public Audi
torium būtų užsigrūdus bedar
biais ir dirbančiais darbinin
kai ; kad sąryšyj su pasiunti- Į 
mu delegacijos į Washingtona ■ 
taipgi čia ant vietos butų pa-1 (December), Rusų ,įetainjj 9212 
didinta kova uz tuojautinę pa- | Russell St:, 2 vai. ‘p‘o pietų.1 Visi 
Šalpa bedarbiams ir jų šeimy- i papai ateikit laiku; yra svarbių rei- 

kalų aptarti. Pasistengkite ir mo- noms, uz bedarbių apdraudą. Į kes^įus užsimokėti, kad neliktiimėt
Šis susirinkimas taipgi pri- suspenduotų 

valo būti Clevelando darbinin
kų tvirtas atsakymas į impe
rialistų besirengimą išprovo- ! 
kuoti karą prieš Sovietų Są
jungą. Tasai susirinkimas pa
reikalaus, kad bilionai dole
rių, skiriami karo reikalams, 
būtų naudojami del bedarbių 
apdraudos.

Visi darbininkai, dirbantie
ji ir bedarbiai, raginami daly
vauti tame masiniame mitinge, 
rytoj, Public Auditorium An
nex. Korespondentas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kuopos pereitame su

sirinkime, 8 lapkričio, vienbalsiai nu
tarta permainyti susirinkimus iš an
tro sekmadienio į pirmą sekmadienį. 
Taigi 
tiems 
kimai 
dienį. 
įvyks 
vių Kliube, 339 E. 4th St., 10 vai. 
ryte.
Delegatai iš 6 Apskričio konferenci
jos išduos raportą, 
jų narių.

’ Sek r. P.

visi nariai įsitėmykit ir ki- 
pasakykit, kad kuopos susirin- 
bus laikomi kas pirmą, sekma- 
Sekantis kuopos susirinkimas 

6 gruodžio (December), Lietu-

Yra svarbių reikalų aptarti.

Atsiveskit nau
Kašarauskas.

(284-285)

Sekr. A. Varaneckiene.
(284-2^5)

SHENANDOAH, PA.
L.D.S.A. 62 kuopos , susirinkimas 

bus penktadieni, 4 gruodžio (De
cember), A.L.D.L.D. kuopos kamba
riuose,’West Coal St., 7:30 vai. va
kare. Visos draugės ateikit, bus rin
kimas Centro viršininkių. Yra ir 
taip svarbių reikalų aptarti.

Sekr. E. Motuzienė.
(284-285)

L.DJ5.A. 5-to RAJONO
KUOPŲ ATYDAI

L.D.S.A. 5 Rajono konferencija 
įvyks 20 gruodžio (December), Ru
svi Name, 995 N. 5th St. Prasidės 
16 vai. ryte. Visos kuopos, priklau- 

; sančios prie minėto rajono, būtinai 
išrinkit delegates j tą konferenciją*

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

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

rinkimas bus ketvirtadienį, 3 gruo
džio (December), Labor Lyceum sve
tainėj, 29 Lawrence St., 7:30 vai. va
kare. Visi nariai būtinai ateikit, 
bus renkama kuopos valdyba. Taip
gi yra svarbių reikalų aptarti. Ku
rių mokestis užsivilkusi, pasirūpinkit 
užsimokėti, kad neliktumėt suspen
duoti, nes jei per 3 mėnesius narys 
nėra mokėjęs, tai sulyg konstitucijos 
lieka suspenduotas ir tuomet negau
na ligoj pašalpos, o mirus pomirti
ne nebūna išmokėta. Atsiveskit nau
jų narių.
, Sekr. J. Gudaitis.

(282-284)

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija

LIETUVIU DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

ai mu. ..............-- -------------------------------------
yįe_ laukimais bei prašymais, arba Į 

kada paims viską į savo ran
kas, kaip kad padarė Rusijos 
daibo liaudis ,tik tuomet ga- |(jraugeS bent po tiek kiekvie- 
lima bus panaikinti bedarbę p Įnas gauį;ų> įaį niūsų judėjimas 
susilaukti pastovaus pagei eji- į padidėtų. Kurie atsi-
m0, !sako lietuviškus komunistinius

; užsirašyti, tiems 
matosi!pasiūlykime angliškus: Daily 

■”r ’ ' ’ ’ r Woman,
jos. Mat, iki pastarųjų‘laikų ’Defenderį, vaikučių Pionierių 
vis dar buvo pakenčiama ir(ir kitus.

įgalima šiaip taip gyventi. Did-• jau daugelis senesnių žmo- 
miesčių darbininkai drąsesni. Įnįų skŲndžiasi, kad akys pras- 
Bet ir čia jau matosi pasikeiti-Jįos> 0 ^ja ngra Ką akinius

Kaip matote, nedaug gavo
me prenumeratų, bet vis šiek 
tiek. Jeigu visi draugai ir Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $L000. Taipgi Tris Pašalpos 

Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Vienas dalykas, tai pas Wa- j laikraščius 
terburio darbininku^ i '' ’ Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

1 • • WX UUI IV Ctl Ml 111 I I IY UO 1 1 I Lunį Į 1' ' " V ' K “ * * * ~ O - “'

' uiąsiai, ne- didelė baimė areštų ir polici-j Worker}, Working 
i TTilriwi 4 \i___  ii.: ._ „ .... J.. • Tlnfnnrlnri iro ilrnnii

Birželio 17 d. kasparkiniai ir padarė. Socialfašistai ma- 
kairieji sudarė bendrą fron-nė, kad taip galės palaikyti 
tą su Komunistų Partijos na-’minimą chorą, bet veltui. Jau- 

Iriais bei pritarėjais. Aš nuo’nimas nepatenkintas “proleta- 
. Isavęs pasakyčiau, kad labai‘ru” fašistu A. Bacenu ir jo se- 

gerai laikytis darbininkų vie-‘kretorium V. Balvočium.
nyįbės ir eiti vienu frontu. O Į Aš nuo savęs patariu Atei- 
p. Proletarui nepatiko, kad ties Chorui prisidėti prie Ai- 

i ir palikti socialfa- 
durų.

0—0—0

Įvairūs Dalykai
/Darbininkiška lietuvių 

suomenė reikalauja, kad mū
siškiai komunistai arba sim- 
piatikai atsakytų :
dsolcius šmeižtes, kaip kad L.g Sovietų Sajungą. Gal So- šistus už 
locialtasistų. ■ cialfašistams patiktų, kad dar-

“Naujienų” num. 243, ko- i bininkai girtų buržuazines val- 
respohdencijoj iš Detroito (At-|stybes.
siminimai įvykių iš praeitos' Kas link rugpjūčio 23 
vasaros)'yra i
Po ta korespondencija pasira- į 
Šo Proletaras, o tas ____ .
taras” yra visiems žinomas (o meluoji nerausdamas 
socialfašistas A. Bacenas;
juom gi ir jo sekretorius pu-|M. Balčiūnas, 
siau fašistas V. Balvočius. Jie 
daug ašarų išlieja del fašistų i 
valdomos S.L.A. 21 1
lęur minimi ; a _____ ,
jie dejuoja, kad komunistai llegomis. 
daužą tą jauną kuopą. O tik-:

VI-

spaudoje 1»įje draugai darbininkai užgy-do Choro
D t lx z-1 I

Spalių 
d, ' Gasiuno

mėnesį čia buvo drg. 
prakalbos. Kalbėto-

pilna šmeižtų. (Beech Nut Grove pikniko, tai Jas gerai kalbėjo,_ geriaus už 
idencija pasira- i fašistas “proletaras” Bacenas tulus kitus kalbėtojus. Tai 

o tas “Prole-; jame nebuvai ir nieko nematei, Yra išsilavinęs draugas, ir į 
imasi© meluoji nerausdamas, kad (klausimus rimtai ir švariai at- 
• su a p š v i etietis (extra-kairysis) 'sakinėjo. Buvo ir pora social- 

- - - ( pasilipęs antifašistų, Bacenas ir F. Lavins-
bačkutės, šaukė, rėkė. Aš te-;kas; tai tik tiem ponam nepa- 

jnais buvau, ir nebuvo jokių tiko Gasiuno prakalbos. T„ 
kuopos,; bačkučių. Taigi per akis me- del, po minėtų prakalbų, F.

To-
Taigi per akis me- del, po minėtų prakalbų, F.

ponai priklauso’Huoja socialfašistai su savo ko- Lavinskas su savo sėbru puo-

daužą tą jauną Kuopą, u uk- Socialfašistai 
rumoje tai jūs patys daužote, I Ateities Choro 
kaip avinai savo gaivas į sieną.
Pav., lapkričio 7 d. vienas S. I“šiur
L.A. 21-mos kuopos bedarbis tams Ateities Choras, kuris ir 
narys prašė, kad kuopa už- garsinasi per “Naujienas.” At
mokėtų už jį narines mokestis.
Į" tai p. Bacenas atsakė, kad Gugas x pasakė, kad reikia vie- 
turi būti trys liudininkai, ku-|nytis su Aido Choru. Tuom 
rie paliūdytų, kad tas narys .sykiu buvo ir “proletaras” so- 
tikrai yra bedarbis, nors ir cialfašistas A. Bacenas ir V. 
patys pp. Bacenas su Balvo- Balvočius.
čium žino, kad jis jau senai ne įnešimą, kad palaikyti^ Atei- 
dirba.

>lėsi per, “Naujienas” šmeižti 
!drg. Gasiuną, kaip tik išmany- 

visaip meluodamas, 
'išrasdamas ir tokius būk tai 

> klausimus Gasiunui, 
spcialfašis- i kurių nieks nestatė.

džiaugiasi iš jdamas, 
___ca žilviu. “Naujienose” išrasdar 

num. 247 sako, jau dainuoja. įstatytus 
dainuoja i

0—0—0
Spalių 25 d. Detroite įvyko 

Aido Choro koncertas po va
dovyste V. Gugo, jaunuolio. 
Aido Choras gerai atsižymėjo. 
Zielinskiutė su Lietveniute 
gražiai duetus dainavo; taip 
pat V. • Gugas su Liėtvėniute 

ties Chorą ir sudėti po $5, ką dairiavd duetus ir buvo išsauk-

garsinasi per “Naujienas.” At
eities Choro susirinkime J.

Jie tuoj sumanė

- .*-.-■ ** • ' ' ' *

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų j mėnesį 

pagal laipsnį
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mo pas darbininkus. Jau i įsigyti bedarbės laiku; o Ame- 
-įrikoj gimęs ir augęs lietuvių 

Jaunimas nelabai gali skaityti : — •v i i • j • • t
laikraščius, tai užrašykime 

i jiem angliškus, komunistinius 
i laikraščius.
i i

I Mes apėjome daug stubų. 
„J Randi darbininkų, kurie su 

j mažomis šeimynomis, o iš pir- 
imiau turi susitaupę kelis do
lerius, tai gražiai gyvena; bet 
randi ir labai suvargusių. Ke
liose vietose radome žmones, 
kad visa šeimyna nedirba, o 
tik viena moteris tedirba po 2 
bei 3 dienas į savaitę, ir iš to 
visiems reikia pavalgyti ir ap
sidengti. Vienoj stuboj rado
me motiną betaisant senas suk- 

' neles dukterims. Pradėjus 
kalbėti apie skaitymo reikalą, 
moteriškė apsiverkė, susijieš- 
kojo penktuką ir nusipirko 
“Komunizmo Pagrindus.” Ma
tyt, kad interesuojasi darbinin
kų judėjimu.

Mūsų, susipratusių darbinin-

taip labai jie bijosi komunistų Į
ir jų spaudos. Užėjus į tikin-1
čių suvargusių darbininkų na- !mūSų lietuviškus komunistinius 
mėlį, ant sienų šventųjų pa-;............. ■ • -
veikslai, vienok nesibijo nusi- ’ 
pirkti knygelę “Komunizmo

|ti po kelis sykius.
Aido Choras turi daug jau- i 

nimo.
Minėtame koncerte buvo ar

tistų įr iš Chicagos, kaip tai, 
žiūronas, kuris gerai dainavo. 
A. Janulevičiutė yra gera dai
nininkė, bet tingi dainuoti. Aš 
sakyčiau, kad Aido Chorui ne
būtų reikalo iš kitur traukti 
solistus, nes turi ir savo gerų 
solistų. 

0—0—0
Buvo matyt daug ir lietuvių 

darbininkų lapkričio 7 dieną, 
apvaikščiojime keturiolikos me 
tų sukaktuvių nuo Rusijos re
voliucijos. Prie prakalbų bu
vo ir koncertas; o koncerte 
dalyvavo , ir Detroito Lietuvių 
Benas po vadovyste J. Gugo, i 
Benas griežė daugiau kaip va- kų, priderystė yra eiti pas tuos 
landą. Tas benas susideda iš darbininkus ir aiškinti jiems 
jaunuolių, kurių ten yra apie klasinius darbo žmonių reika- 
25. Bravo jaunuoliai, kad lūs. 
dalyvaujate darbininkų judė
jime. Apvaikščiojimas buvo 
Skaitlingas. Arena Gardens 
svetainėn susirinko kokie 15 
tūkstančių .žmonių.

Ten Buvęs.i

Vaikščiojus po stubas
M. K.

SKAITYKIT IR PLATIN-
1 KIT “LAISVĘ”

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

Del platesnių informacijų rašykite i Centro raštinę sekamai:

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

KOOM 102

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

’ NAUJAUSIOS MADOS
> i ’ >
’ V'fe. V VTVk W f ‘ , L! -

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

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

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- /f 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! r /
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo ' Į
10 valandos dieną iki 12 va), vakare. Trys gariniai j
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- Į
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui l
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Avė.

11 V . ’ ■ Lf it ijli T *' Tl
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Antradienis, Grųod. 1, 1931 LAISVE . Puslapis Penias

Augščiausia Prieglauda Lietov. Amerikoj panaikinimo, įvedimo šven- 
_____  tadienio poilsio prie pilno 
pasidarbavo jų prirašyme. Pri-Į atlyginimo ir algų pakėli

mo. Tą reikalavimą remt 
kova.

Apskričių ir Kuopų 
Veikimas (siųskit knygų lapų, nes pritrū-1 

kiau. Pas mus žmones suvar
gę, bet dirbant galima gauti 

skaitytojų.Antra‘m Apskrityj su prakal narių ir
biį maršrutu važinėja d. J. V. Glaubičius taipgi gavo metinį 
Mileris, “Vilnies” administra- “Laisvei” skaitytoją, pusmeti- 
torius.
tuoja ir už A.P.L.A.

Laisvei” skaitytoją, pusmeti-
Savo kalbose jis agi-Įnį “Daily Workeriui.” Sto- 

Dabar rosimės daugiaus pasidarbuo- 
Apskrityj esančios kuopos tu- ti. 
rėtų gauti daugiau naujų

4 rių.
0—0—0 ,

6 kp. sekr. S. Telksnis rašo: 
2 3 (“Dabar dalykai pagerės, nes
J. Saulis rašo:'turėsime svetainę ir vietą su- 

Kuriuos narius 
mačiau, visi pasižadėjo susi- 

Gal nebe
reikės lakstyt po stubas ir ko-

• lektuot mokesčiai. Nuo dabar 
mokesčiai bus siunčiami kiek
viena mėnesį.”

0—0—0

na-

0—0—0
2 kp. sekr. ....

“Priduodu penkias naujų na- , sirinkimams. 
rių aplikacijas. Toliaus ža- j mačiau, 1— . - 
dame dauginus pasidarbuoti.” i rinkinius^ lankyti. 
Del tokios didelės kuopos ma
žai. Kitos mažesnės kuopos Į 
rengiasi didžiąją kuopą pra-, 
lenkti.

Didelis Išnaudojimas
I VIŠTYTIS .(Vilk, apskr.). 
Čia vasaros metu statė mui
tinę. Su darbininkais su
tarties nebuvo. Kiek ran
govas norėjo, tiek mokėjo.

' Darbas tęsėsi nuo 5 vai. ry- 
; to iki 8 vai. vakaro ir dar
bininkai gaudavo už savo 
sunkų darbą tik po 6—7 li- 

! tus dienai. Darbininkai, ne
išlaikė katorginio darbo 
ir metė darbą. Rangovas 
pasikvietė naujus darbinin
kus iš Kybartų. Kybartie- 
čiai atsisakė dirbti senomis 
sąlygomis ir pareikalavo 
brangiau mokėti.

19 kuopa gavo tris naujus 
narius, tarp jų vieną moterį. 
Tai bus vienatinė moteris vi
soj kuopoj. Iki šiol buvo vy
rų kuopa. Nežinia, kokie ten 
nariai, ar jie nevedę, ar visai ^)raugįjy AtlfCSai, KOTOS

Turi “Laisvę” už Organą
(ten moterų nėra? Būtų gerai, 
j kad jie pasiaiškintų, kodėl 
| daugiau moterų prie kuopos 
ne prirašo.

i 0—0—0

0—0-0
4kp. veikėjas S. Reikaūskas 

rašo: “Kadangi A.P.L.A. 4 
kp. komiteto nariai nepraneša 
jums apie šios kuopos darbuo
tę, tai aš, eilinis narys, rapor
tuosiu iš paskiausio kuopos su
sirinkimo. Manau, jums bus 
svarbu žinoti ką veikia 4 kuo
pa.

Bendron konferencijon, ku
ri įvyko spalio 25 d., turėjome
išrinkę 10 delegatų, kurie šia-1 
me susirinkime davė raportus 1 
iš tos konferencijos darbų. ; 
Kuopa prisideda prie atgaivini ■ 
mo priešfašistinio veikimo, iš- j 
rinko du atstovu į vietos komi
tetą. Išrinko 3 delegatus į 
ateivių teisių gynimo komite-i^.' 
tą. Taipgi prisidėjo prie or
ganizavimo bedarbių tarybos. 
Paskyrė iš k p. iždo $5 be
darbių maršavimui į Wash- 
ingtoną ir tarų tikslui nariai 
ant vietos suaukojo $1.47.

Pasirodė, kad randasi kuo
poj 3 nariai, kurie iš priežas-'vi ant kelio del susivienijimo 
ties bedarbės negali užsimokėt su L.D.S. ir kad apie tai būtų 
duoklių, tai kuopa nutarė už (paskelbta organe “Laisvėj.” 
juos užmokėti iš iždo, 
met jie dirbs, tai atsilygins. 
Šiame susirinkime prisirašė ke
turi nauji nariai. Darbuosi
mės gavimui naujų narių.” 

0—0—0
5 kp. sekr. M. Paulavičie-Įrašo: 

nė rašo: “Prirašėm tris nau- ijimo blankų ir lapelių, 
jus narius K. Glaubičius, A.'buosimės gavimui naujų narių. 
Dumbliauskas ir K. Dumčius Mes irgi nemiegosim.”

26 kp. sekr. A. Dambauskas 
rašo: “Greitai siųskite įsto

jimo blankų, knygučių ir kny- 
'gų lapų. Mes manome sumuš- 
Iti visi,i parėjusių metų rekordą 
! gavime naujų narių, nes jau 
(dabar turim virš 20 naujų na
trių, o ant gruodžio mėnesio su- 
•sirinkimo daugiau gausime.”

32 kp. sekr. K. Bakanauskas 
rašo: “Kuopa nutarė ;susi r įn

ikime užklausti A.P.L.A. Cent
ro valdybos, kokios kilūtys sto-

Kuo-'Kol kas kilūčių nesimato. Da- 
, bar eina pasitarimai su advo
katais ir vėliau bus viskas or
gane pranešta.

0—0—0
kp. sekr. K. Bagdonas 
“Siųskite daugiau įsto- 

Dar-

Philadelphijos V aidžiai Boston Valdžia Netruk- 
prieš Alkanu Bedarbių1 dys Bedarbiams Rinktis 
Maršavimą į Washing! BOSTON, Mass.— Miesto 

majoras Curley pareiškė, 
Philadelphia, Pa.— Alka- Rad bedarbių demonstraci- 

rengimo; jai gruodžio 1 d. nebus 
trukdoma. Demonstracija 
šaukiama išleidimui alkanų 
maršuotojų. Policijos učy- 
fas” Crowley taipgi sako, 
kad policija nedarys jokių 
žygių prieš bedarbius.

Masinis bedarbių judėji
mas privertė valdžią nusi- 

— ----------- __ — — t leisti. iB-uržujai jaučia, kad
buržujaus šmotas liepia be-; vien buožėmis nebegalima 
darbiams maršuoti pro numalšinti alkanus bedar-

nųjų maršavimo i 
komitetas kreipėsi prie mie-: 
sto valdžios, kad valdžia 
suteiktų maistą ir pastogę 
del 475 bedarbių, kurie 
marguoja į Washingtoną. 
per Philadelphia. Miesto • 
majoras Mackey atsakė lai-1 
šku, jog jokios pagelbos ne-! 
bus duodama ir dar tas!

Philadelphijos. Bet bedar
biai atmaršuos į Philadel- 
phiją ir bus laikoma milži-i 
niška bedarbių demonstra-; 
cija gruodžio 4 d. Lietuviai 
darbininkai turi prisidėti > 
maistu ir finansais prie pa- 

v sitikimo bėdąrbiif maršuo- 
tojų. ; i

Kunigas Keikė 
Komunizmą

NEW YORK.— Pereitą !
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Vilkuvienė, 718 Richmond 

Trustisal: 
T. Rasikns, A. Lujus, F. 
Jasaitis, A. B. Shatkus. 

Revizijo" komisija: 
A. Senkus, V. Valentą, M. 

Salės valytojas—F. ŽeguHis, 615 
Sales parnndavotojas — A. 

1108 Elizabeth Ave. 
Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarn<nką savam name, 
1057-63 Hamilton Ave. /

DKAUevs-rgs NAUJOS VALDY
BOS, 1331 M. ADRESAI, 

LOWELL. MASS.
Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, T>ox 108, Dracut, Mass.

Ave. Vice-pirmininkas M. Dulkienė
i». i i80 Concord St., Lowell, Mass.
730 Nason st. I prot. rašt. V. Mikalopas,

1)7I 973 Central St.
i Fin. rašt. A. Rutkauskas

Ave j ” 1 Vine Street
Aw ; Iždininkas, S. Paulenka

. 12 Chase St.
T.1 Kasos globėjai: J. Karsonas , 42

I Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha- 
o. pel St.

j Savo susirinkimus draugyste laiko 
A ■ kiekvieno menesio antrą nedeldienį, 

' , 2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
į 19 Union St. Lowell, Mass.

st- Į

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

J. I.iubertas, 

pagelbininkas, M.

rašt. P. Cw.

Overaiths,

Vcgcln,

ir

Žegunin,

Žiurii.
Eleventh f 

Garbannuskns,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ II?
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
LIETUVOS .SUfsŲ IR DUKTERŲ Valdyba 1931 Metam:

Hartford- conn. pirm. k. Yuška, 325—4th Ave 
Valdyba 1931 'Metams: į line, III.

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

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

DRAUGYSTĖ, ]
Valdyba 1931 Melams:

Pirm; P. Krikščius, 33 Hamilton St.
Pirm, pagelb. M. Selipkas, 288 Maple - -Ave i Fin. sekr. Daucenskas, 1552—10th
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 484 Hud-' 

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

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

481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai atsibū- j 

na kas antrą ketvergą kiekvieno mė- ! 
nėšio, Labor Lyceum svetainėj, 29 I 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 j 
vai. vakare.

Pirm.

Pirm.

Nutarimų

Turto rašt. J.

Iždininkas A.

KASOS GLOBĖJAI: 
O. Gantarienė,

O. Zigmunticnė,

Susirinkimai atsibus 
dienj kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje, 25 i

MICH.
19.31 m.:.
4177 Ashland 
Biršenas,
6388 Sparta 

s,
7148 Mac Kcnzie

4689 Brandon

7715 pay ton

Avė. j 

Avė.

Avė.

Avė.

Ave. 11242 Solvay .

9531 Russell 
s ketvirtą, ncdcl- i 
2 vai. po pietų. Į 
Vcrnor Highway, j

Biznieriai, Garsinkitės 
“Laisvėje.

IŠLAIMĖKITE
Valdyba 1931 Metam. Eksklll’Slja 1 SoVICtll SąjlUl- 

:., Mo- I r\ 1 • "gą Dykai

Ave., E.. Moline, Ill.
Prot. sekr.: J. Julius, 48th St. & nth 

Ave., Moline, 111.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17 th 

Ave J E. Moline, Ill.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd .St., 

Moline, III

Bell Phone, Poplar 7545

, A. F. STANKUS
GRAB0R1U8-UNDERTAKER

I IbaisaMuoja ir laidoja nVMtlroaius ant 
visokių kapinių. Noiinttvjf geresnio p«- 
tarnavixo ir už žeraą kainą noliūdimo 
valandoje kaukite* pa* mane Fa* ataot 
galite Rauti lotus a»if ’ranki ■ Vaflinių kuo 
ccriauaioae vieteae ir už žente kainą.

1023 M t Vernon Street 
Philadelphia, Pa.i

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negru Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duod; ma tam 

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

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

už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Speciales kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko
pijų. ‘ •

LIETUVIS GRABORIUS

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
MONTELLO, Mass.

Valdyba J 931 metam:
W. Gelusevičia, 61 Glendale St. 
pacglb. A. Sauka,

M.
st.,

Ne\<

Avė,

Avė.,

A. P. C. A. ANTRAŠAI 1931
Pirmininkas F. Rodgers.

Pittsburgh, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskas, 

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626

McKees Rocks. Pa
Iždininkai J. YcsadaviČius, 

New Kensington, Pa.
Iždo Globėjai: ••
G. Urbonas, 434 Library St.,
J. Urbonas, 1925 Harcums 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
J.—Saulis. 3225 Stafford St., Corliss Sta., 

Pittsburgh, Pa.
3— P. Sadulienė. 108 Cress St., Carnegie, 

Pa.
4— P; Grabauskas, 66 Swatara Rd., 

nandoah, Pa.
5— M. Paulavjčienė, 123 E. Monroe 

McAdoo, Pa;
G—S. Telksnis, : 7709 Aberden

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

wood. Pa.
8— W. Stačinskas, 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviče, 

Kensington. Pa.
10— J. Albauskis, 1400 Union Ave., Chicago 

Heights. Ill.
11— Anna Adomaitis, 10j9—4th St., Monon

gahela, Pa.
12— John Kinderis, 439 Maplewood Ave., 

Ambridge, Pa.
14— Geo. Urbonas, 434 Library ■ St., Brad

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

Pa.
17—K. Levine, 242
19— J."

W.
20— L.
22—P.

N.
24—P.

Youngstown, Ohio.
26— A. Dambauskas, 224

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box..... —

ter. Pa.
f ~ ~

ton. Ill.
Zubrickas,

tramck. Mich.
32— K. Bakanauskas,

Euston, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 

Grand Rapids, Mich.
34— Andrius Minkelis, P. O.

ton, III.
35— K. Bagdonas, 114

kin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, P.

burg, III.
37— L. Aimanas, P.

Shannon. Pa.
38— M. Tamulienė,

Frankfort, Ill.
39— Tony Zedolek, 

linsville, Ill.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičicne, P. O. Box 

Ill.
42— r-Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner,

Hl.
43— M. Lingevičienė, 424 Fordney Ave., 

Saginaw, Mich.
44— M. Ažuklenė, P. O. Box 426, Zeigler, III.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 Scotton Ave., De

troit, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P. O. Box 246, M»n- 

crsville. Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.
. 50—Ch. Adomaitis, 420 Prcssly St., N. S.
! Pittsburgh, Pa.
I 51—P. Maslaveckas, 69 S. Empire St.,

Wilkes-Barre, I’n.
| 52—Antanina Mikužienč

Chicago. »Tr.
! 53—J. Gud'šauskas, 437 

Pa.
i 54—Geo. Braknis, 222 

Pontiac. Mich.
j 55—Tam. Sonata, 1130 Sycamore St.

ington. Pa.
I 56—V. Glaubičius, 316 George Ave., N. End, 

Wilkes-Barre, Pa.
57— John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran

ton, Pa.
58— J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 

Brighton. Mass-

312 Oregon

Box 655,

Woodwarad

638 3rd

Brnddoek, 
Way,

Ave.,

S.
Pa

Sho

St.,

Ave.

2310 Sarah St.,

638—3rd Ave.,

Bronį.

S. £

New

Levine, 242 Penn Ave. Extension, 
Turtle Crock, Pa.

Preikšą, P. O. Box 201, Minden, 
Va.
Mansis, P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth, 
Y.

Sodeikis, 1324 Powersdale Ave.,

E. Mahanoy Ave.,

_______ _____24, Wilsonville,_I11.
29— Antanas Kubllskis, Box 236, Coal 

ter. Pa.
30— J. Leonaltis, 107 N. Duquoin St.,

2304 Hewitt St.,

1231

31—N.

Bushkill

Cen-

Bon-

Hatn-

St„

Ave.,

N.

O.

O.

st.,

209,

668.

Scribner

Box 147, Royal-

Vine

Box

Box

102 E. 4th

514 Autumn

1388 Andrus

Shamo-

Harris-

Castle

St., West |

Ave., Col-

St., Akron,

400, Benld,

bius.
Bostono bedarbių demon

stracija gruodžio 1 d. įvyks
Charles Street Mali aikštė-

Lietuviai darbininkai
da-!

Pontiac. Mich, 
j 65—Tam. Sonata, 

ington. Pa.

je.
privalo skaitlingiausiai 
lyvauti.

IŠ LIETUVOS
Inžinieriai Lupikai 

ŠIAULIAI
Inž. Potukas ir Buchas 

turi savo dirbtuvę. Dirba 
daugiau 20 darbininkų. Pri
žada dienai mokėt po 3 litus

sekmadienį kunigas Bow-1 i 
ers, baptistų bažnyčios, vi-' 
są pamokslą pašventė keiki-1 daugiau, bet nuolat nu- 

_ ... Įsuka ir dar laiku algos neis
imu komunizmo. Girdi, ko-,inoka. Kas reikalauja, tą 
munizmas yra didžiausias varo laukan, 
krikščionybės priešas,” “ko- • 
munizmas yra darbas tingi
nių ir ignorantų” ir tt. Vi
si parazitai dabar visokiais 
purvais drabsto komunis
tus.

Kepyklos Darbininkai
ALYTUS.— Adelsono ke* 

I pyklos darbininkai visai ne* 
| turi poilsio, net šventadie- 
! niais. Alytiečiai kepėjai tu
ri imti pavyzdį iš kauniečių 
ir pareikalaut 8 valandų

S. Empire

2545 W: 43rd St

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

Wanh-

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirm. V. GelUseviČiuB, 51 Glendale St. 
Pirm, pagelb M. Mižkihla, 9 Burton St. 
Užrašų rašt. J. Stoakus, 20 Faxon St. 
Finansų rašt. J. Stripinia, 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Mertoh St. 
Ligonių rašt. A. Baręmas, 20 Faxon. St. 
Iždo Globėjai: F. AlusevfČda, 18 Intervale 

St.; S. MftChiiattls, 57 Arthur St.; S. 
Petravičla, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtoll Ave. 
Visi Montello, Mass. |
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- ' 

nėšio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

Moterų 
Pašelpinė Draugyste Birutė į

MONTELLO, MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. E. Beniuliėnė, 16 Bunker Avo. 
Vico-pirm. O. Turskienė, 79 Vino St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čerešklcnė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St. 

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienc, 221 Amcš St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių Rašt. M. Potsus, 184 Ames St. 
Maršalka J. Šinianskicnė. .88 Vine St.

Visos gyvena Moritello, Maso. 1

Pirm.
Pirm.

256 Ames St.
Nuturimi; rašt. J. Stripinis, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. 

163 Amcs 
Iždininkas M.

9 Burton
Iždo globėjai :

B. Zdanavičių, 11 Glendale St. 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Huntington St.
Visi Montell, Mass.

M. Jazukevičia,
SI.

Miškinis,
St.
P. Krušas, J41 Sawtelle Ave., 

J. Bale

BAYONNE, K. J., VALDYBA
1931 METAMS:

N. J., VALDYBA
G8 W. 10th

M. Panelis,
St.

175 w.
Rašt. P. Janiūnas, 128 W.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE,

Pirm. A. Boči
Pirm, pagelb.

24th St.
Prot.

49th St.
Fin. Rašt. A.
Kasierius F. I
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348J5th

944
21st
20th

. Lukaitis, 591 
Lukaitjs, 352 Avė. C

Ave. A

Ave., M. Vi.šniauskienė, 9 W. 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 
Boulevard; J. Zaicevas, 24 E. 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 
St. ' • ' '

j Lapkričio Laidos
i NEW MASSES Jau Gatavas

specialis leidinys apie 
Sovietų Sąjungą

Į Daug straipsnių yra žymių 
rašytojų, kaip tai:

Joshua Kunitz, Louis Lozow- 
jiek, Leon Donnen, H. Rosen, 

Burck, Gellert, Gropper, 
Bard ir kitu

Lietuviai darbininkai, užsi
sakykite platinimui ir/skaity
mui ta svarbu žurnalą *. v v

Jo kaina 15c kopija 
Prenumerata Metams $1.50

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir ui 
žemą kainų, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

NEW MASSES
63 W. 15th Street 

New York City

i '
i MĖNESINIS- ŽURNALAS

| “DARBININKIŲ BALSAS“ j

< -■■■:•.•■ ■ Leidžiamas - ■ ■■■—- r?

LIETUVIŲ DARBININKIŲ ]
SUSIVIENIJIMO AMERIKOJ į

Darbininkes moterys,, skaitykite ir plati n- i
kite “Darbininkių Balsų”, nes jis gina ?

darbininkių klašes reikalus. ?

j .--r Antrašas: ---■—~   ^=r^\ c
i į

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y. >

Lmsniuotas Graborias
PennHylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kfeiptib 
prie manęs sekančiu antrašu: 
I43ąitSOUTH. 2ND STREEIL

• r > * x

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai) Bell — Oregon 8186

Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite Šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė I.ietuviška-Ame.rikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokią rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir . visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labailiaus. Ekspertai instruktoriai. Už
! prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-
I cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.
j Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sckmadie- 
. niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

I NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.“LAISVE” A. LUTVINAS

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

50
100
200
300
400

Litų

Litų
Litų

UZ

uz
uz

\zuz
uz

$ 5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų už

500
600
700
800
900

Litų
Litų

už 
už 
už 
už

51.75
62.00

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisnluotas 
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

Litų 
103.00

uz
82.50
92.75

materialiai pagelbėti savo giminėms arNorėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemų kainų galite pa
siųsti per

46 TEN EYCK STREET; BROOKLYN, N. Y.1 ’

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
821 E. 14ih STREET, Near 1st Avėnue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vieloa.

elektriką ir magnetizMą, Ir važiavimą, 
Ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.

liardyinaa, r.italęymaM, auntniyma*, inpratt
Ir planą automobilio; nookinam dienomis _______  _____ , __ __ ,
Mokytojais y.r* žymūs ekapertai—L. TICHN T AVIMUS, B. J. VAITKUNAS ir įriti.
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti- Mos padedam

- kiekvienam prie pirkimo karo. j L’..™.Y— _
iki V-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. p« piety.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
828 E. Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

, r ■ Telephone, Algonquin 4-404*

_______ _______ __ ___ ,, _______Mos padedam 
ilžeirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo • ryt*



Puslapis šeštas Y

LIETUVIS FOTOGRAFASVIETINES ŽINIOS
Rep.

į [racijos Mitingo

trečia

. . . v p . . , _ 1 IX UJU I \ <4 J 17 111/ HUIIięi O lt

ler, taxi Šoferis, bandė per po-(visos drauges būkite paskirtu laiku
Sekretore

PAJIEŠKOJIMAI

PARDAVIMAI

Mirtys-Laidotuvės

borius A. Radzevičius.

SUSIRINKIMAI

■

ir drauges 
kaipo ener-

Lapkričio 29, Šv. Katarinos 
ligoninėj mirė Antanas Collier 
—Karpavičius, 72 m. amžiaus;

dabininkiškos -publikos vis 
užeina.

FILURIN 
12th St 

ir 3rd Avės 
YORKE

BROOKLYN, N. Y.
Į2O Draugijos Susirinkimas

I PARSIDUODA kendžių krautuve, 
I labai geroj vietoj, už pigią kainą, 
j Pardavimo priežastį sužinosit ant 
: vietos. Kreipkitės i “Laisvės” ofisą 
I delei adreso.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos ntid 10 iki 1
Nuo 4’ iki 8

Nedėliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas įčirškinimais

1 ■' "y jį yę ? "

SMULKMENOS ‘
SING SING kaliniai futbo- 

i liniukai nugalėjo policijos fut- 
ibolininkų tymą rungtynėse per 
eitą sekmadienį.

2,000 Darbininkų Klausėsi Patvarkymai Delei Demons 
Komisijos Raporto apie j {racijos Mitingo 
Ky. Mainierių Terorizavimą Gruodžio 2 d.

NEW YORK. — 2,000 dar-

Antradienis, Gruod. 1, 1931

niečių koncertas balius, ir čia 
pat arti “Laisvės” Am. Liet. 
Piliečių Kliubo pramoga, ir 
dar keli kiti parengimai Brook 
lyne bei New Yorke, kur da
lis ‘

! tik

L.D.S.A. 111 KUOPOS NARĖMS
L.D.S.A. 111 kuopos metinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 2 dieną 
gruodžio (December) 1931 pas drau
gę Norkevičienę, 102-34 91st Avenue, 
Richmond Hill, N. Y., 7:30 vai. va
kare. Visos narės būtinai dalyvauki
te, nes metinis susirinkimas, tat yra 
labai daug svarbių dalykų aptarti.

Vaidyba. |
(284-285) •

RIDGEWOOD. N. Y.
L.D.S.A. 132 kp. susirinkimas ' 

įvyks antradienį, grudožio 2, pas d. 
Bernotienę, 399 Suydam St., 7:30 
vai. vakare. iVsos narės skaitlingai 
atsilankykite, nes bus išduota svar- 

| bių raportų iš revoliucinių darbinin
kų konferencijos ir iš vakarienės. 
Taipogi turime išrinkti delegates į 
Pirmo Rajono Konferenciją. Užtai

NEW YORK.—šio
re, Bronx Coliseum 
177th St., įvyksta j 
demonstracinis mi- j 

pasiklausyti Dreiserio Komis, j . dėjimui 
raporto, ką ta komisija paty-1 aJkanųj‘ų maršuotojų 
re apie nesvietišką mainierių > c’-,os J Washingtona. 
išnaudojimą ir terorizavimą'^uviai darbininkai privalo būti | 
Harlan paviete, Kentucky, i tame mitinge. Bedarbiai yra I 
Apart komisijos narių, kalbėjo [šaukiami susirinkti į svetainę | 
ir keturi darbininkai, kurie l h'gji kaip 4 vai. po pietų. 
Harlane įkaitinti ir laukia teis-Į Kiekvienos kom. sekcijos 
mo už vadin. “kriminali sindi- 
kalizmą.” Pirmą prakalbą pa 
sakė rašytojas Lester Cohen, (.yal. 
pranešdamas ,kad ten į juo
duosius sąrašus įtraukta ir ba lne bus padalinta j tam tikras] 

'dalis. Parti jiečiai turi kiek-į . . .
vienas atsiraportuot savo sek- ^‘nk'avę revolveris, 

■cijos organizatoriui, kuris pa-;
; laike to į 

k uo
tu r i 

kaip

i organizatorius arba kitas sek- .kliudytas.

bedarbių L NEW YORK.-Fr. Whee- 
delega-> v . .

Visi iie_lzemin10 gelzkeho reles perei
ti į antrą pusę. Tuo tarpu at

švilpė traukinys ir sutrėškė 
jWheelerj, kuris buvo prisi- 
ispaudęs prie platformos sie
nos, manydamas, kad nebus

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

pagrabus ir šiaip grupes. Mūsų 
artistiški pozai ir šviesa yra pri
taikoma taip, kad fotografija 
išrodo, kaip gyva.F. KLASTON’S STUDIO

499 Grand St, 
BROOKLYN, N. Y.

cijos biuro narys bus tenai nuo 
Visi kiti draugai par- 

tijiečiai turi atvykti į svetai-; 
nę tuojaus iš darbo. Svetai-j

do mirčiai pasmerkiama 5,- 
000 mainierių. Prieš tai dabai 
eina tenaitinių angliakasių ko-į 
va. Komisijos narė Adelaide 
Walker pranešė apie tūkstan
čius džiūstančių nuo bado pus
nuogių kūdikių; mainierių vai
kai basi eina per gruodą irpnit svetainėje ne vėliaus 
sniegą į mokyklas. Daily,Woi/p va^- vakare, 
kerio štabo narys Harry Gan-!

rengimąsi į visuotiną streiką i su Policija prieš 
už unijines sąlygas, vadovy- 'n 
beje kairiosios Nacionalės Mai- [ DCMOnStrantUS 
nierių Unijos, kad užbaigti ten i 
badą ir fašistinį terorą. Drg., 
Maurer, organizatorius Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo, nurodė, kad dabar Ken
tucky valstijoj kovingesni mai-! 
nieriai ne tik šaudomi ,bet net i 
dinamitu sprogdinami. Buvo 
ir daugiau kalbėtojų.

Mitingas ėjo vadovybėje 
Tarptautinio Darbininkų Apsi-j 
gynimo.

'skirstys jiems darbus 
mitingo. Visi komunistu 
pelių literatūros agentai

NEW YORK.—Martinas Pi
ke su savo pačia Minnie, Bron- 

[xe, sugulę lovon, vienas kitą 
J iš revolverio pašovė. Tai bent 
[meilė. . . Eina gult abudu ap- 

Tapo 
'areštuoti. Abudu pasveiksią.

NEW YORK.—Į šermenis 
staiga mirusios judamųjų pa

sveiksiu aktorės Lya de Putti 
‘daugiau suėjo žmonių, nekaip 
jį šermenis garsaus išradėjo 
iTh. A. Edison.

NEW YORK.—Laike de-! gyveno 408 S. 5 St., Bus palai- 
monstracijos prieš karą, chinų ; dotas gruodžio 2, 10 vai. ryte, 

Pasku-Igyvenamoj miesto dalyj, arės-[ Kalvarijos kapinėse.
tavo du narius Darbininkų Ex- tinį patarnavimą suteikia gra- j 

į Kareivių Sąjungos. Ta de- 
.'monstracija buvo surengta per- j 
eitą šeštadienį bendromis pa-1 
stangomis Ex-Kareivių Sąjun
gos ir Priešimperialistinės Ly
gos. Chinai buržuaziniai liau- 

idininkai išvien su policija už
puldinėjo demonstrantus ir 
kalbėtojus. Areštuotų bylą 
veda Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.

Labor Unity Bus 32-jų 
Puslapių Žurnalas

’ ---------------- L

’ NEW YORK. — Darbo Uni
jų Vienybės Lygos organas, 
Labor Unity, pradės eiti nuo 
sausio mėnesio 1932 m., kaipo 
32 puslapiu mėnesinis žurna
las. Kadangi įvairios kairio
sios unijos, maisto, mainierių, 
siuvėjų ir kitos, leidžia savo 
atskirus organus, tai gerai bus .'įarfenė 
visiems turėti bendrą, pamati-: “Laisvės 
tfį revoliucinių unijų žurnalą, j pilni stalai 
Jo kaina bus 10c. i 
egzempliorius ir 7 centai užsi- vietų, 
sakant bunduliais; metams $l.Jiąs.
Dabar prasidėjo vajus už jo Išimtinai Jš darbininku; 
skaitytojų padauginima. ,, . . J ..ikurie pirmiau ateidavo i mu-1 bininkų organizacijos turėtų .v. ' . . . , ,_ P. , r, siskes vakarienes, kol neįvyko i 
smarkiau j| platinti. Prenu-, nel.siskyl.imas SI1 ’pruseikiniais.' 
meratų blankos yi a gaunamos | jabininkiška publika bu Į 
po num. 5 East 19th St., New >vo įvajrį( jos tarne daug ame-; 
Yorke. Gruodžio 5 d. vakare j nkiniai - lietuviško jaunimo.' 
to žurnalo naudai bus pramo- jvisu ūpas buvo puikus, 
ga Manhattan Lyceum svetai- ' 
nėję, 66 East 4th St., New Yor
ke. Draugai, atsilankykite 
paremkite svarbų darbą.

Iš Gerai Pavykusios Ridge- 
woodieciu Vakarienės

Iš visų atžvilgiu pavyko rid- 
[gewoodieciu A.L.D.L.D. 55-tos kairius 
j ir Darbininkių Susivienijimo 
• Amerikoje 132-ros kuopos va- 

pereita sekmadieni, 
svetainėje. Ne tik ■ 
i buvo apsodinti j 

pavienis ! svečiais, bet dar ir pritrūko! 
Geru valgiu buvo įva- ( 

Publika susidarė veik .
nesi-1 

Dar-[mate didžiumos tu biznierių,] 
turėtų į 
Prenu-

šv.
Šv. Jurgio Draugijos mėnesinis su

sirinkimas įvyks trečiadienį, (sere- 
doj, gruodžio 2 d., 1931 m., Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo svetainėje, 
80 Union Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes turime daug svarbių reika
lų apkalbėti. Kurie jau mokestis 
esate užvilkę, malonėkite užsimokėti, 
kad nebūtumėt suspenduoti laike "li
gos. Taip pat bus rinkimas valdy
bos del sekančių metų. Todėl kož- 
no nario pareiga šiame susirinkime 
dalyvauti ir parinkti 'valdybon tin- 

; narius.
Sekr. J. A. Draugelis.

ir

Kaip Užsibaigė Mezgėjų 
Streikas

NEW YORK. — Užsibaigė 
Vanity Mezginių Kompanijos 
darbininkų streikas, kuris tęsė
si 16 savaičių. Fabrikas ta
po parduotas ant licitacijos. KUIl ou 
Savininkai buvo taip užsikirtę,- publika 
kad vely išsilicitavo, bile tik [dar dvi. 
neprisiimti kairiosios unijos, 
Ruri vadovavo streikui.

Vakarui pirmininkavo ridge- i 
'woodietis drg. K. Nečinskas. . 
Pasakė prakalbėles Zubavi-' 

jčius. Masiulis, D.M. šolomskas 
j ir F. Abekas. Pastarasis at
kreipė vakarieniautoji! domę 
į reikalus alkanuiu bedarbiu 
maršuotojų į Washingtona; ir 
tiems tapo surinkta $11.55.

[Dolerį aukojo P. Kuloka, kiti, 
.'smulkesniais.

Koncertinė vakarienės pro- ( 
igrama buvo labai smagi. Ve-1 
lieka pradėdamas sudainavo 
kovingą darbininkiška dainp. 

į kuri buvo tikrai įspūdinga. Ji 
privertė sudainuot 
Svečiai nepaleido L. 1 

Kavaliauskaitės nuo platfor-1 
mos, kol ji sudainavo net ke-į

Šf ketvirtadienį įvyksta visų jturias, tarn Jų ir viena rusiška_. 
ezgimo darbininkų susirin-'kurios žodžius Kavaliauskaitė 

New j^tarė taip gerai, lyg būtų tik-.
i -v* i * -r ▼ <-» -vvx xx 1 »• 11 L *

[Labai.publika palinksmino Ve-1 
lieka ir F. Pakalniškis savo 
juokingais liaudies dainų du
etais, kurių sudainavo tris.

'Pagaliaus Aido-Lyros Choro 
Merginu Sekstetas ,kuris vi
suomet būna pirmos rūšies “nu 
imeris” bile parengime. Seks
tetas skambiai sudainavo ke
turias dainas, daugiausia dar
bininkiškas.

Pirm ir po vakarienės buvo 
šokiai. j

Darbininkiška publika už
jaučia draugus 
ridgewoodiečius, 
gingus proletarinius veikėjus, 
ypač po to, kai pasišiaušė But- 
kaus-Pruseikos pasekėjai. Tai 
tuom galima išaiškinti tokią 
pasekmingą ridge woodiečių 
pramogą, nors tą patį vakarą 
buvo ir draugų soutbrookly-

mezgimo darbininkų __
kimas, 13 W. 28th St., _
Yorke. Lietuviai mezgėjai irI™,™?e' amerikonuke
mezgėjos, dalyvaukite.

Skalbyklų Darbininkų Kova
NEW YORK.—Kadangi Ac

tive Laundry skalbyklos savi
ninkai, 608 Wales Ave., pava
lė iš darbo du susipratusius 
darbininkus, tai Laundry Wor
kers Unija paskelbė streiką. 
Toj skalbykloj dirbo apie 100 
vyrų ir moterų.

Streiko reikalavimai tokie: 
sugrąžint 10 procentą uždar
bio, kuris buvo nesenai numuš
tas; darbininkai neturi būti 
verčiami ilgiau dirbti ,kaip 8 
vai. į dieną; pripažinti kairią
ją uniją; nepaleidinėt darbi
ninkų ir t.t.

J IEŠKĄ U DARBO, galiu dirbti gro- I 
sernėj, delikatesscn; galiu būti šo- i 

feriu arba s usavo karu išvežioti; ; 
taipgi galiu dirbti karpenteriaus dar
bą. Turiu gerą patyrimą. Kreip- 1 
kites po No. 24 St. Nicholas Ave., | 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Stagg i 
2-6511. (284-286) •'

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias i 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimą kraujo ir

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

chroniškas vyrų ir

šlapumo.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rušiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avė.

Tarpe 12 ir 1.3 Rhtvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienotnia nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclcf. ALGANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

(283-285)

1.4th St.
York

ligas:

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

MED1CIN. DAKTARAS

S. A CERNOV iĖ
223 2nd Avė. &

Room 15, New
Gydau įvairias

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTRS
CIGARAI

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway,
Brooklyn, N. Y.

361

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. I.

Phone, Stagg 2-5043

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.

JONAS STOKES
Fotografas.

Šiuomi pranešu savo kostume 
riams, kad nerkeliau savo studiją' 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai,

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Telephone, Greenpoint 8-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

litoalsamuoja Ir laidoja numirusiu* 
ant visokią kapinių; paraamdo au
tomobilius ir karietas veselijomo, 
krikštynoms ir pasivažinfijimamo.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Tele>hone, itagg 2-440»

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

«
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ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street
• Dabar mano antrašas:

Dk H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N.

TEL., MIDWOOD 8-6261

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija Brankių ne. Ateikit Persitikrinti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
Šiais raistais neužtrankia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virjnt, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Tr ‘Kaina . 60s., per paštą 65c.

Mes

229

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

kymu, yra naujos, tyros ir' geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
lamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-8514

likirpkit ii skelbimą ir prisiąskit kartu su ažsakymu.

i




