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Socialfašistų Linkėsimai.

Oportunistams.
Perėjo per “čyščių.”
Užmiršo Savo Rolę.
Sprogo Menševikų Bur

bulas.
Rašo Komunistas .

Pirmai Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Darbininkai Visų Šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite

Nedėldienių

No. 286Social fašistas Grigaitis negali 
atsidžiaugti “švarumu" Prusei- 
kos-Butkaus gazietos. “Naujie
nose” (lapkr. 25 d.) jis sako:

“Stebėtis reikia tuo, kad opo
zicija atsako niekintojams (ko
munistams.—K.) gana ramiu 
ir kultūringu tonu, be keiksmų 
ii- plūdimų. ‘Naujojoje Gady
nėje’ minima keliose vietose ir 
socialistai, ypatingai ‘Naujie
nos’, bet be ‘judošių,’ “svola- 
čių,’ ‘niekšų’ ir kitokių komu
nistiškos gražkalbystės žemčiū
gų. Tai yra užvis nuostabiau
sias dalykas. Komunistiškas 
laikraštis (bent jo pirmas nu
meris) rašo apie'socialistus ir 
nejudošiuoja, nesvoločiuoja nei! 
Grigaičio, nei
Veluetijos socialdemokratų, nei ■ Gan.(lhi pasibaigė, 
kitų socialfasistų . Paprastas, l 
bimbiškai išauklėtas komunis
tas, to laikraščio puslapius var
tydamas, nieku būdu negalės siąs atgal namo, 
tikėti, kad jisai skaito komunis
tų, Maskvos garbintoji] organą, j 
Jam rodysis ,kad jį leidžia koki ! 
nors apsimetę ‘socialjudesiai ar- j 
ba, geriausiame atsitikime, 
bjaurūs oportunistai ir taiks- 
tytojai, kurie nori įtikti kartu 
proletariatui ir buržuazijai.”
Tai pono Grigaičio socialfašis- 

tinis štempelis “Naujajai Klam- [ 
pynei”. ] 
gyrė, kad jis nesitiki 
zietai gauti < 
nuo Komunistij Partijos.
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RENKITE RKiNIĮJIJ MARSAVIM*
DERYBOS PASIBAIGĖ 

GANDHI "RUOŠIASI 
NAMO

NAUJAS MILŽINIŠKAS FABRIKAS ir 
NAUJAS GRAŽUS MIESTAS SSRS.

LONDON.-Derybos tarpe i 
Naujienų , nei, MacDonaldo valdžios^]!!- ■ New York «Times„ Mas.

gero nedavė. Pardavikas [kvo" korespondentas Du- 
Cnnclhi nusiminęs trallk ii'anty praneša, kad sekmin- 

x ' gai tapo užbaigtas budavo-
i ti Nižni Novgorode, Sovietų m * h . . Sąjungoje, naujas automb-

! i 3111ų LygH OUSltaiklUS j Hlių fabrikas. Taip pat ša- 
n i • n/i iv •• i le fabriko pabudavotas nau-Delei iVlandZlinjos [ jas miestas, kuriame gy-

_________ I vens 60,000 gyventojų. Vis- _ ._______ _ .- G • j _ • _   i . i 

IŽDININKO MELLON 
SŪNUS TAMPA BAN- 

KIERIUM

PITTSBURGH, Pa.— J. 
Valstijų iždininko Mellon 
sūnus oficialiai eina į ban
kinį biznį ir tampa bankie-

per 18 mėnesių—per pusan
trų metų. Duranty sako, 
1 \ v. • vi - • IY1111 UJIMUI JLL VCUJLipCVkad astuomohka menesių į paįg u)
tam. atgal toj vietoj buvo | timilionierius ir ž5alfrus, 

bininkų išnaudotojas.tušti laukai ir miškai, 
dabar stovi milžiniškas fa
brikas ir didžiulis gražus 
naujas miestas!

Tik vienam;
dinge, didžiausiam 
me bus sudėstinėjami\auto- 
mobiliai, jau yra įvestai 6,- 
000 naujausios i 
vertės $18,000,000!

Fabrikas leidžiamas dar
ban. Kuomet viskas galuti
nai bus įtaisyta ir kuomet 

Tuo tarpu Japo- Ppie budavojimo šito milži-[fabrikas dirbs pilnoj galioj, 
, Ir ištikrųjų į metus duos 144,000 auto- 

. Visas mobilių, arba po 12,000 au-

PARYŽIUS.— Po ilgų kas įtaisyta pagal moder- 
slaptų sesijų, pagaliaus pa- niškiausius parankumus.parankumus.

_______ ____ [skelbta, kad’ visos stambio- Btidavojimo darbas ėjo po 
Neveltui Leonas pasi-. sjps Tautu Lygos valstybės priežiūra Amerikos inžinie- 

s.avoga: susitaikė d .. ..................... I”:"
P 1 Mandžurijoj.

delei konflikto i nų.
Paskiriama- Duranty stebisi iš entu- 

tarptautinė*'komisija ištyri-1 ziazmo ir pasiryžimo Sovie- 
Grigaitis mano, kad Pruseiką padėties visoj tų Sąjungos <

L j.... ..Jp “apsišvari-1 Ghinijoj. J x 4? u .-i
nę,” jog pilnai tinka į jo social-1 nlja pasilieka Mandžurijoje nisko fabriko.

“ d kraštą plėšti ir terorizuoti. į stebuklus panašu.

Sąjungos darbininkų

FINANSINIS PAVOJUS DEL ALKANU 
MARŠAVIMO į WASHINGTON^

Stokit Kovon Prieš Alkį; Lai Bosy Grūmojimai Nenugązdina;
Milionai Bedarbių Nemirs Badu Turtingiausioj Pasaulio 
Šalyj; Šalin Policijos Provokatoriškos Suokalbius Prieš 
Alkanųjų Maršavimą! - • .y

į maršavi-; ruošiama “Tag Day” (aukų 
į Washingtona jau ei-' rinkimas) ateinantį šešta- ** - - - - !-.••• « i • • z■Algy Kapojimas Wesl maslkf^abs£2 

fabriko bil-' VJr<yJnJJoc Mamim'ninc na* Desėtkai delegatų trau-Į dienį ir sekmadienį (gruo- 
am, \ kuria- IvluifillCIIdl o - vjSų Amerikos kam-:džio 5 ir 6 d.).

ir Butkus jau taip “apsišvari- j 
i 
fašistinį rūtų darželį. Sako jis: . 1V1 t ________ x

“Bet moraliu atžvilgiu atmai- i Nankingo valdžia priėmė • budavojimo darbas atliktas tomobilų per mėnesį, 
šitą Tautų Lygos planą. 

’ Paskui, kada komisija iš
duos raportą, bus vėl svars
toma, ką daryti su Japoni
jos užgrobtomis teritorijo
mis.

na pas pruseikinius ir butki- 
nius įvyko labai didelė. Jie 
atrodo, tarytum, per ‘Čyščių’ 
perėję, nuvalyti ir nuprausti. 
Tą purvą, kuriame jie pirma 
iki juostos braidydavo ir ku
riuo drabstydavo priešingi] sro
vių žmones, veikdami vienoje 
partijoje su bimbininkais, jie 
kažin kur paliko ir pasidarė pa
našūs į kultūringus žmones. Iš
maudyti žmonės!”

Bile kokie komentarai iš mū- j 
sų pusės galėti] tiktai vėl “su-' 
purvinti” Pruseiką ir Butkų, j 
Fašistų “Sandara” irgi apsi
džiaugė atsivertimu ti] dvieji]; 
oportunizmo ricierių ir tarė: 
“Geros kloties!”

Mes irgi sakome: Geros klo-j riai iŠ ko užmokėti, 
ties voliotis vienam fašistiniam 
purvyne su Grigaičiu, Michelso- 
nu, Valaičiu ir Vitaičiu.

FAIRMOUNT, W.’Va.
pų. Tiems delegatams rei- j Lietuviai darbininkai ir 
kia maisto ir pastogės. Pa-, darbininkes, prisidėkit prie

mašinos, Visų neunijinių kasyklų bo- sidaro milžiniškos išlaidos, i šio svarbaus darbo kovoje 
• prieš alkį. Prisidekite prie 
[alkanųjų maršavimo tuomi, 
i parinkdami aukų padengi* 
Įmui maršavimo lesų.

Pasišvenčia tie, kurie 
maršuoja į Washington^. 
Bet neturime leist, kad jie 

i kelionėj badu numirtų arba

BEDARBIU MASES SUDAUŽYS VALD
ŽIOS SUOKALBĮ PRIEŠ MARŠUOTOJUS

C 1

CHICAGAI BANKROTAS
SPRINGFIELD, Ill. — 

Bankieris Taylor valstijos | 
seimelyj pareiškė, kad Chi- 
cagos miestas stovi ant 
slenksčio bankroto. Milži- 

i niškos miesto skolos neiš- 
'! mokamos. Net mokytojams 

algų neturi miesto grafte-

Šeši tūkstančiai darbinin- praneša, kad to policijos pa
kų susirinko Indianapolis reiškimo buvo tikslas, idant 
mieste pasitikimui alkanų sudaužyti Alkanųjų Marša- 

. Trys vimą pirma, negu jis pa
sieks Washingtona. Tai ma
tote, kokiomis bjauriomis 
p r o v o k acijomis užsiima

bedarbių maršavimo. Trys 
tūkstančiai darbininkų iš
lydėjo bedarbių delegaciją 
iš Bostono. Iš visur ateina 
žinios apie stebėtiną bedar-j Amerikos valdžia. Sugal- 
bių pritarimą Alkanųjų vojo bjaurų burbulą apie 
Maršavimui į Washingtoną.

Matydama tatai, siunta 
valdžia. Nubaudimas ke
turiolikos maršavimo komi
teto narių Washingtone yra 
taikomas prieš patį marša
vimą. Dabar paaiški, kad 
slaptosios policijos pareiš- 

TT [kimas. išleistas Washingto-
WASHINGPON.-— Hoo-|ne kelios dienos atgal apie 

verio valdžia keršija kovin-1 “komunistų suokalbį”, buvo 
giems bedarbiams. Jau bu- Hooverio padiktuotas. New 

! vo rašyta, kada aną diena Yorko 
i 14 Alkanųjų Maršavimo'. ___

i I? V HTD A ? Brooklyno AmalgameityLa Ak 1 IrLLygiečių Atydai

Begėdiškai Nubaudė
Alkano Maršavimo

Komiteto Nariu
Social fašistų Partijos vadas 

Thomas kalba apie Lawrence 
audėjų sulaužytą streiką, bet 
užmiršta “New Leaderio” skai
tytojams pasakyti, kad social- 
fašistai iš United Textile Wor
kers unijos prisidėjo prie strei- j 
ko~ sulaužymo. Patersono ir į 

Lawrence audėjij streikuose jie i 
sulošė judošiaus rolę.

Metai du atgal socialfašistų ruošimo komiteto narių 1 
šulai (Oneal, Mušte, Lee ir tt.) bandė priduoti Hooveriui | 
susidėjo su liberalais (profeso- reikalavimą, idant atmarša-
rius John Dewey) ir suorgani- vusiems bedarbiams valdžia 
zavo Conference for the Pro- t ikt Washinfftone raaj. 
gressive Labor Action. Love- i , . . T7 .
stoniniai renegatai (Bert Mil-; s^° ir Jie buvo SU-
ler) irgi prisidėjo. ™ ’ ’- - 
naujas buržuazinis
Dabar jis plyšo. ......JSI
Cook pavieto socialistai priėmė: rasti “kaltais.” Visi nubau- 

relfkalauja’ kad sti arba pasimokėti po $100 
trauktų iš reakcinės “Konfe- • ūnansines bausmes, arba 
rencijos.” Jie reikalauja, kad ■ sėdėti po 6 mėnesius kalėji- 
Nacionalis Komitetas mestų mo. 
laukan visus, kurie pasiliks su ; 
tais “liberalais.

Tai buvo! areštuoti ir apkaltinti pi- 
burbulas.! kietavime be leidimo. Da- 
IHinojaus i bar buvo jų teismas ir visi

MONTELLO, MASS.

Bet Hooveris. klysta, jei- 
igu šita žvėriška bausme jis 
tikisi nuraminti alkanus be
darbius. Šita bausmė dar 

j daugiau paakstins Alkanų-
L.D.S. 67 kuopos susirin-[jų Maršavimą.

kimas atsibus ketvii tadienį,; qr-rpąjvkrtttAvo CFT F 3 dieną gruodžio (Dec.)/SUBAN^RUJAVO GELE- 
Liet. Taut. Name, Montello. ! zi^KELlb 
Bus svarbiu dalvku aptari-'

“World- Telegram”

Californijosr gubernato-
rius Rolph pareiškė, kad jis 
išneš savo nuosprendį delei 
Tom Mooney bėgyje mėne
sio laiko-,. Mooney savo lai
ške Walkeriui pakartoja.

sai pareiškė, kad mainie- 
I riams nukertamos algos 
ant 25 nuošimčių. Tai žiau
rus užsimojimas ant mai- 
nierių gyvenimo, nes ir taip 
West Virginijos mainieriai 
pusbadžiai gyvendavo.

Nacionalis Alkanųjų Mar 
šavimo tvarkymo komitetas! 
skubiai praneša, jog aukos! 
tam tikslui taip silpnai i 
plaukia, kad grūmoja vi-i 
sam maršavimui. O klausi-

IbMclUZJcLl LjyVtllUdVU. . • 1 • 1
O algų kapojimui padeda ™s.Va vien pasiek.mo (

Washmgtonan Sugrįžimas; ' !aukuoge
dnlanrofu nfrrnl toin nnf tn_ t *• # #

šeštadieni ir sekmadienį 
visi eikite aukų rinkti! Pa
siimkite dėžutes ir eikite 
palei stubas ir štoms ir

senoji United Mine Workers 
Unija. Ta unija nesenai 
pasirašė 'su bosais sutartį, 
kad algos* nukapoja 
25 nųošiųičių tiems inalnie- 
rįamšj kurie priklauso prie 
tos unijos.' Dabar gi bosai 
neunijinių kasyklų sako, 
kad kadangi unija sutiko 
savo nariams nukapoti al
gas, tai jie nukapoja vi
siems mainieriams. Tai to
kią bjaurią išdavystę atlie
ka Lewis© klika.

rįamsj kurie priklauso

šl ant

delegatų atgal taip pat tu-j 
rėš lėšuot kita tiek.

Komitetas šaukiasi į visus 
darbininkus, į visas organi-U JI > 11JLIA V O X V 10140 MA JL l JL • g-rCllV/l 01 Jll OVVf*. MO *

zacijas greitos pagelbos. Po prašykite paramos Alkanų- 
visą plačią Ameriką vėl i jų Maršavimui.

20,000 DARBININKU REIKALAVO
PALIUOSAVIMO TOM MOONEY:

“komunistų suokalbį”, idant 
Sudaužyti bedarbių kovą 
prieš alkį.

Bet masės. sudaužys šitą 
Hoovorio valdžios kons
piraciją prieš bedarbius. 
Alkanųjų Maršavimas į Wa
shingtona išjudins alkanų 
mases. Tūkstančiai darbi
ninkų pasisakė už kovą už 
pašalpą ir apdraudą. Tūk
stančiai pritaria šitam mar
šavimui.

BROOKLYN, JN:į YJ 
šiandien, gruodžio i3 d., 18 v. 
vakare,; yia šaukiamas la
bai svarbus susirinkimas vi
sų Amalgameitų rubsiuvių

kad jis nesutinka priimti limJ°s P*.1**!*1"
M kalėjimo ant r. , .x

paroles”, kad arba jis bu- ^iec.lai būtinai dalyvaukite.
w 1 UiinivinLitnac įtrtzL-.cs ,mint

išleidimą iš kalėjimo ant u.
tų paliuosuotas besąlygi
niai, arba baigs gyvenimą 
už grotų.

UŽSIMUŠĖ DARBININ
KAS

so prie Lygos. Lietuviai ly-

Susirinkimas įvyks po num. 
83 East 10th St., New York 
City. Visi būkite laiku.

Iš Tsitsihar pranešama, 
kad Japonija atsiunčia dau-

BROOKLYN, N. Y.—Ro- giau kariuomenės į miestą, 
bert Ramsey,- 24 metų am- idant “apsigynus nuo* už- 
žiaus, painteris, jau baigė I puolikų.” Ten esanti japo-

i mėn. Bet bei-1 silaikyti prieš chinus. Tsi- 
dyba naujiems metams, tat krutavusį Wabash geležiu- mant pastolius, koja ’ jam i tsihar yra svarbus Mandžu- 
visi dalyvaukite. Taipgi at- kelį,- kuris turi 2,237 mylias paslydo ir nelaimingas kri- rijos miestas, kurį nesenai 

bėgių. , to ir užsimušė. užgrobė japonai.

AV-V. 10, JO.L4 I puUlllYLL. Lull tJbcLIlLL JcipO-

_us svarbių dalykų aptari-' ST. LOUIS.— Valdžia pa- darbą, kurį jis pradėjo' darjnų kariuomenė negalinti at- 
mui ir renkama nauja vai- ėmė į savo rankas suban- rugpjūčio mėn. ~

siveskite ir naujų narių. bėgių. užgrobė japonai.

KULK$?NUVERTĖ pre
zidento SŪNŲ

TEGUCIGALPA, Hondu
ras.— Per nelaimę kulka 
pataikė prezidento sūnui ir 
nudėjo jį. Bent taip val
džia skelbia, kad nelaimė 
įvyko “per nelaimę.”

PRIĖMĖ NAUJĄ KONS-. 
TITUCIJĄ

MADRID.— Ispanijos sei
mas pagaliaus užtvirtino 
naują buržuazinei respubli
kai konstituciją. Nauji par
lamento rinkimai pagal tą 
konstituciją įvyks gruodžio

PATERSON, N. J.
' ’ • - • • I 1 ‘ • '
A;L.D.L.D. > 84' kuopos 

susirinkimas yra šaukia
mas* per A.L.D.L.D. Cen
tro Komitetą sekmadienį, 
6 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų Lietuvių Svetainėj, 
62 Lafayette St.

Reguliaris susirinkimas 
kuopos pripuola tą pat 
dieną ir todėl CK. nus
prendė šaukti susirinki
mą tuo pat laiku. Šis su
sirinkimas bus vedamas 
Centro Komiteto atstovo. 
Visi nariai privalo daly
vauti, nes yra kaip abel- 
nai svarbių darbininku 
klasinių, taip ir kuopos 
reikalų.

D. M. šolomskas.
A.L.D.L.D. CK. Sekr.

San Francisco.— Gruod- kad masės reikalauja jo pa- 
žio 1 d. prie gubernatoriaus | liuosavimo, tai parodė San 
Rolph maldavo susimylėji-i ranc^sco darbininkai. Tą 
mo ant Tom Mooney advo- P?čiVie^ ‘ es.

[Jmcv 'I nxovrOiiTiYAiC’ I InPhlVIlW- 

katas Walsh ir New Yorko' 
majoras Walker. Abudu i * 
kalbėjo po dvi valandas ir L 
u, • 1 v ” ■ 1 • ' •

razito Rolph širdį. Tas; 
Walkerio maldavimas ' 
remtas politiniais sumeti-'^1 
mais. Ne nuo jo priklausys 
likimas Tom Mooney. Jioną gykių greičiau «sa.

Milžiniškos masės privers i minkštins” širdį plutokra- 
Rolph ir valdžią paliuosuo- tui Rolph, negu spyčius Ta
ti nekaltą darbininkų vadą j mmany Hali grafterių ka- 
iš už geležinių grotų. OI raliaus Walkerio.

• ding Tarptautinis Darbinin- 
i kų Apsigynimas surengė der, 
Imonstraciją už Tom Moo- 

. , VJ. „ , . . !;*cv. Demonstracija nūs-
10 i tebino visą miestą. Susi-

į rinko apie 20,000 darbinin- 
Pą_(kų ir reikalavo Tom Moo

ney paliuosavimo. Balsas 
šitos darbininkų minios mi- 
lioną sykių greičiau

Revoliucinių Unijų
i Narių Skaičius Auga

Detroito Maršuotojai 
Jau Išmaršavo

“Current History” paduo
da įdomų žinių apie pasau
lio 'darbo unijų stovį. Skait
linės parodo, kad reformis- 
tinių unijų internacionalo 
narių skaičius nusmuko 
nuo 23,000,000 1921 metais 
iki 14,000,000 1930 m. Gi 
Raudonųjų Unijų Interna
cionalo narių skaįčius jau 
pasiekė 18,000,000.

DETROIT, Mich.— Skait
linga Detroito Alkanųjų 
Maršavimo delegacija jau 
apleido miestą ir traukia 
linkui Wafehingtono. Mar
šuos per Toledo, Clevelandą 
ir Pittsburghą.

GENEROLAS MA VĖL 
PRADĖJĘS KARIAUTI

TRYS NUŠAUTI

PHILADELPHIA, Pa. — 
Pennsylvanijos valstijoje 

Į prasidėjo briedžių medžioji
mo sezonas? Apie 200,000 
esama medžiotojų. Jau pir
mose dienose trys nusišovė, 
o astuoni sunkiai sužeisti.

I

SHANGHAI.—Gaunamos 
žinios parodo, kad Mandžu- 
rijos generolas Ma susi
tvarkė savo armiją ir pra
dėjo 'vėl kariauti prieš ja
ponus. Mūšiai eina ties 
miestu Hailyn.

(Daugiau pasauliniu žinių 
5-tam puslapyj)

■
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Pasmerkė Prieškomunistinius Sklokininkus

ir dhngstydavoši ’ darbininkiš
kais dbalsiais.- TAi buvo tik žo- 

pasirodė jų 
darbai—jie pasigimdė “Naują
ją Gadynę”, kurie nieko naujo 
nepasako ir nežada darbinin
kams, o tik seną lementavimo 
gięsmę gieda, apgailestaudami 
vięnas kitą, kad Komunistų 
Partija tylios paniekino, kaipo 
netinkamus vadus ’ darbininkų 
armijos.

Taip, saumyliai! Komunistų 
Partija j’us prašalino ’ 1 del to, 
kad nenorėjote nieko tikro dirb
ti darbininkų labui; jūs tik no
rėjote 'kalbėti, p kalba ir dar- 
baš tąįi/ du1 ?&kirtingi' dalykai. 
Ir Jūs’todel pagimdė^e tą “Nau
jąją Klampynę’!, pėiį kurią gi
riatės ir džiaugiatės, kaip ma- 
.žaš vaikas, pirmą sykį kelinėm 
’apsia'vęs; kad “Visi geri žmonės 
einą su jumis.”1 Taip, jums geri 
yra ’sužinūs 1 priešddrbihinkiški 
buržujai, o dar ir tie feuyedžio- 

;ti darbinihkdi, kurie pasiduoda 
jūsų klikai, nepažinda'mi jūsų; 
kad esate'vilkais avies kailyje. 
Panašiai ir kunigai juk sako: 
“Būtų visi geri parapijonai, kad 
ne tie prakeikti komunistai,

. cjžip,i, -bet dabar

Drg. V. Glaubičius, iš Wilkep Barre ir drg. J. Gabužis 
Binghamton rodo didelį progresą. Jie abu iš vieno apskričio,

1S

iš A.L.D.L.D. 12 apskričio; tame, apskrityje darbuojasi ir drau
gai: Pietaris, Kazlauskas, Šlekaitis ir. kiti.» JJie gauna “Vilniai” 
skaitytojų ir gauna nemažai narių į Literatūros Draugiją. 
Iš visko matosi, kad jų apskritys arti laimėjimo dovąnos. Ku-, 
ris iš jų važiuos į Sovietų Sąjungą, d. Glaubičius ar Gabužis 
priklausys nuo pasekmių jų darbuotes šiom dviem1 savaitėm.

Beveik aiškti, kad gaus ekskursiją į darbininką tėvynę ir A. 
L.D.L.D. 7-tas apskritys. Jife pirmoje vietoje su į“Laisyės” 
skaitytojais. Aišku, kad jie turį' daug naujų narių:puverbavę 
į A.L.D.L.D. kuopas, o dar, tiii;i ąrti dviejų savaičių-laiko- dar
buotis vajuose. . i 1 : i ■ •. ; .

Brooklyno.ąpielinkes A.L.D.L.D. 11 apskritys'-šlubuoja. Vie
na d-.-Petkienė stovi antroje jvjętoję kontestantų,-o kiti driaugai 
“sųslckavo.”. i Jei visi stotų, į darbą, tAi tikrai ir'antras apskH-' 
tys gautų .ekskursiją; j i ; h • ' ‘ 1 ' 1 ‘ ; ’ 1

Gerai stovi’ir Philadelphijoš‘draugaji. J1,iems1 reikia1 tvirtai 
p-ajsispausti, kad' pamatyti1Sčvreti] Sąjungą. Baltimoris yra 
Ph-iladelphijos Apskrityje, jei1 jiė :susidomėtų, sado spauda, ir 
Sbvietų Sąjungri,'tdi tikrai jii apskritys' ghūtij 'dovaną; '■ ';i

SKAITYKIME BALIUS: , ’ ' " ’ .

Labai susiinteresavę dirbantieji ir bedarbiai darbinin
kai Nacionaliu Bedarbių Maršavimu į Wąshingtoną.. 
Miestuose ir miesteliuose tūkstančiai darbininkų, dirban
čiųjų ir bedarbių, dalyvauja bedarbių delegacijų pasiun
time;! miestuose ir miesteliuose, per kuriuos’iš1 įvairių 
Jungtinių Valstijų dalių bedarbių atstovai maršuoja į 
Washingtona, masės darbininkų entuziastiškai juos pa- 
sitihka. Įvairios darbininkų organizacijos, nęt. .Ameri
kos Darbo Federacijos tūli lokalai, maršuotojahhs suteif 
kia maištą ir nakvynę.

Tai reikšminga nacionalė bedarbių demonstracija prieš 
bedarbę: prieš badą ir skurdą, už tuojautinę pašalpą be
darbiams, už bedarbių apdraudą.

Ir tas valdančiajai klasei labai nepatinka, 
labai siunta.
ka, policija ir šnipai, įvairiose vietose brutališkai puola; f. Grybas, Hudson 
maršuotojus; šnipai daro visokias provokacijas. is. Pietaris,’Wilkes Bane

Washingtone slaptoji policija su prezidento Hooverio i P. Bokas, Waterbury 
užgyrimu darbuojasi, kad išprovokuoti ginkluotą susi-i J. Vasiliauskas, Detroit 
kirtimą ir ašarų gazinėmis bombomis ir revolveriais iš
taškyti atmaršavusius bedarbių atstovus. New York 
“World-Telegram,” pavyzdžiui, lapkričio 30 d. laidoj ra
šo: . “Netikėtas slaptosios policijos žingsnis, kaltinant, 
kad gruodžio 7 d. baduolių atmaršavimas į sostinę yra 
komunistų inspiracija taip suprantama, kad marguoto j ai lp’ 
bus išsklaidyti pirm, negu jie gaus progą patiekti savo j’ 
reikalavimus prezidentui Hooveriui arba kongresui.” ;j.

Nacionalis Bedarbių Maršavimas į Washingtoną nu-’J. 
maskuoja prezidento Hooverio apgavikiškus “bedarbių J> 
šelpimo” planus, akstiną milionus bedarbių organizuotis i P- Poškus, Elizabeth .. f 
ir masiniu spaudimu priversti valdančiąją klasę suteikti iK- Banuševičius, Waterb 
tinkamą pragyvenimą milionams darbininkų, kurie iš- S. Peleckas, Brooklyn 
mesti iš darbo; ta nacionalė bedarbių demonstracija i ° ....
taipgi akstiną ir dirbančius darbininkus organizuotis ir i j 
kovoti prieš algų kapojimą, už sutrumpinimą .darbo va-;K* 
landų; taipgi maršuotojai visur iškelia obalsius kovos 

tikslams skiriami bilionai dolerių būtų pavesti į bedar- i 
bių apdraudos fondą, šelpimui bedarbių ir jų Šeimynų.
_ O tas nepatinka Wall Strpefcui ir jo valdžiai Washing
tone, nepatinka kapitatalištams ir jų agentams. Už tai vi
sos reakcinės spėkos atkreiptos prieš tą judėjimą; už 
tai .fašistiniai Amerikos Darbo Federacijos viršininkai 
ragina valdininkus ir kongresmanus areštuoti ir kalėji- 
man sugrusti atmaršavusius į Washingtoną bedarbių at
stovus.

Kuomet taip valdančioji klasė siunta prieš Nacionalį 
Bedarbių maršavimą, tai darbininkai privalo dar labiau i 
remti tą judėjimą. Kurie tik gali, tuojaus privalo pri-1 
sidėti SU finansine parama; reikalinga maršuotojus ap- i darbininkai, kurie esate syvilti I nei vieno nuoširdtitls žodžio' už 
rupįnti maistu, nakvyne ir medikale pagelba. Tam rei-1 sklokos 
kia pinigų. Todėl darbininkai privalo tam tikslui kiek I 
galipt paaukoti. Prie to darbininkai privalo rengtis da-' 
lyvauti lokalinėse bedarbių demonstracijose, kurios įvyks 
po visą šalį gruodžio 7 d., kada į Washingtoną susirinkę 
1,500 bedarbių atstovų demonstruos prie kongreso namo

A.L.D.L.D. 7 Apskr. jl^pst. .486
S. Petkienė, 
Philadelphia . 244
V. Glaubicius, Wilkes Br, 1'78 

n . .., A.L.D.L.D. 9 apskr., Shen. 1.57
_ . - . . _ . LJel to J11 j. Gabužis, Binghamton 1'42
Del to valdančiosios klases ginkluota spe- i a tpr> t, d 5 kn Newark 66 I • - _ • ................................................. ...... ......... • IA.UUX.U. b Kp., 1Ne"aiK 'r’“ ;Gegžnas, Philadelphia.,.l’a.; E. |mes geriau'gyventi.

g. | J. Mažeika, Hartford, Conn.; L. . 1
04 I O. Meškauskienė,. J , ....... .
o h 1 phia, Pa 
Zrr d ei phia, j
27 |- ...
24 
22 
21 
18 
15

1.1

Grea.t Neck, ter, Mass.;: . V. . kralikauskas, 
Lawrence, Mass,; S. Reikaūs-
kas, Shenandoah,’Pa.; A. Gu-j,kurie įkalba žmonėms, kad ne- 
dzin, Shenectady, N. Y.; J. įtikėtų posmertiriiu gyvenimu,” 

j Masionis, Philadelphia, Pa.;, J. lale reikalautų čionais ant že- 
Taip ir 

i.;! jums, ardytojai darbininkų vie- 
' ‘ “ Philadel- j nybės, būtų dar geriau mulkin- 

; J. Potienė, Phila-1 ti darbininkus, kad ne tie “ne
naudėliai” Bimba, šolomskas irA.L.D.L.D. 57 kp., Clevel. 

A.L.D.L.D. 145 kp., Los A. 
Penkauskas,-Čualąda, Law. 
V. Stančikas, Easton 
A.L.D.L.D. 162 kp., Toro. 
O. Vilkaitė, Hartford 

mepas, Brooklyn 
Karsonas, Lowell, 
Mažeika, Cleveland 
Mach ui, Montreal 
Navalinskienė, Forest C

J
u

I del ph i a, Pa.; G. Stasįukaitis,
Grantwo’od, N. J. ; J. Balsys, visi kiti, kurie šaukia į klasinę 
Baltimore, Md.; K. Barčienė,

i S. Boston, Mass.; A. Račkaus- bininkui:
I kienė, Haverhill, Mass.; E. Ra-1 rnkomis išbudavojai augščiau- 
Įdzevičienė, Haverhill, Mass.; įsius mūrus-bokštus, nutiesei 
A. Jakštys, Detroit,; Mich.; P. j gelžkclius; viską pagaminai, ir 

;'Šlajus,' Chester, ~ 
j paras

vienybę ir kovą, sakydami dar- 
tu savo pūslėtomis

Lapkričio 15 d., 1931, A.L.D. Mass, valstijos ALDLD. 14-to 
L.D. 14-to Apskričio buvo ma- Apskričio masinės konferenci- 
sinė konferencija, Schenectady, jos, atsibuvusios 15 d. lapkri- 
N. Y. Susirinkimą atidarė ap- čio, 1931 m., Schenectady, N. 
skričio pirm. d. D. Yanush 11 Y. 
vai. ryte. Kol komisija man-; 
datus sutvarkė, buvo pakviesti 
pakalbėt'šie draugai : W. Ker
shulis, D1. Yanush, A. Gudzins- 
kas ir M. Gudzinskas., Visi pa
darė peržvalgą šių dienų sun
kios padėties,1 kaip tai, bedar
bės, drrbahtietes algų kapojimo, 
visokio žiauraus darbininkų
persekiojimo ir tt. Paskiau
sias kalbėdamas daugiausia
klausimą'palietė tai apie inteli-

Kad nepraleidus daug laiko 
delei rašymo bei skaitymo re
zoliucijų ir palikus mūsų dien
raščiuose tą brangią vietą delei 
kitų taipgi naudingų raštų, ku
ine gina darbininkų klasės rei
kalus, mes pilnai sutinkam vi
sais klausimais su politiniu pa
reiškimu New Yorko-New Jer
sey apskričio atsibuvusios ma
sinės konferencijos, 8 d. lapkr., 
1931, Brooklyne.

gentus1 ištižėlius,' katrie ateina Taipgi opozicijos klausime, 
pas darbininkus tik del to, kdd Mes griežčiausiai pasmerkiame 
sau lengvai ramiu laiku pragy
venimą pasidaryt^ o paaštrėjus 
klasių '■ kovai, 1 spjauna ant tų; 
kurie juos, maitino, ir: atsistoja 
darbininkų priešų pusėn, kaip 
paskutinių laiku daro renega
tai Pruseiką, Butkus ir Ko.

Toliaus, mandatų komisija 
pranešė, kad delegatų yra 16, 
katrie atstovauja 8 kuopas,, kovingas eiles, bendras kovas 
kliubus bei pašalpines draugi- už bedarbių ir dirbančiųjų rei- 
jas. įkalus.

Paskui eita prie dienotvarkio į konferencija pareiškia, 
ir plačiai apsvarstyta kova i;had tai yra nesutaikomas daly- 
prieš bedarbę ir algų kapoji-1 k»s remti prieškomunistinę 
mus. Tas klausimas buvo pla- opoziciją ir tuo pačiu laiku bū
čiai išdiskusuotas ir prieita B nariais mūsų darbininkiškų 
prie išvados, kad turim išrinkti! organizacijų...
komitetus delei organizavimo JI aipgi mes išreiškiam pilną 
lietuvių bedarbių. Su tuo visi užgyrimą tai linijai, kurią iki 
sutiko. Komitetai liko išrink- vedė ir dabar veda limen
ti iš kiekvienos kolonijos, ką I kos 'Komunistų Partijos Centro 
dalyvavo šioj masinėj konferen- 'Komitetas ir Lietuvių Centro 
cijoj. fTad jų pareiga, sugrį- Biuras kovoje prieš dešiniosius 
žus namo, darbas varyt pir- oportunistus ir už revoliucinę 
myn< I lietuvių darbininkų vienybę.

Sekantis klausimas buvo gy- r^uo Pa^u sykiu mes pilniau- 
nimas ateivių teisių; paskui,!siai užgiriame komunistų de- 
rėmimas darbininku ir valstie- damas pastangas, .kad visas lie
čiu judėjimo Lietuvoj. tuviV darbininkų judėjimas bū-

Tuos ir kitus politinius daly- tampriausiai surištas su 
kus išdiskusayus, nutarta pa_! tarptautiniu judėjimu ir masi- 
aukoti iš iždo. $20 ir paskirstyt imai įtrauktas į Amerikos pro- 
proporcippaliai kiekvienai įstai- tetariate bendrąsias kovas.

, . Salin prieškomunistinius ar-
Mųs.ų...dienraščių ir ALDLD. - - -- . . .

vajaus klausimū taipgi “kalbėta

prieškd'munistinę opoziciją ir 
jos vadus, renegatus Pruseiką, 
Butkų ir Ko. su visais kontr-re- 
liuciniais jų darbais ir planais. 
Drauge su tuo taipgi mes atsi
šaukiate į' opozicijos suklaidin
tus darbininkus ir darbininkes 
tuojaus atsimesti nuo josios ir 
vėl stoti j bendras proletarines

Pa.; C. Kas- viskas turi'tau priklausyti.
O ką jūs, pruseikiniai skloki- 

ninkai, sakote? Nagi, reikia ge- 
gyvenimo 

aplinkybių, nęs darbininkai esą 
dar nepribrendę prie kitokios 
tvarkos; Jūs žeminate darbinin
kus, apšaukdami juos nesubren
dėliais, bet sykiu ir patys save 
nusimaskucĮja.tė, iąlęisdanri savo 
klampynę, per kurią niekinate

Y’r- j paras, Wilkes Barre, Pa.; J 
.h I Gizevich, Johnston City, III., 
J^IA. Tamošauskienė, ' Saginaw, 1 riaus taikintis prie

Mich.' - - '15. •" < . .
jo j ' Draugas J. S. Mažeika iš

Ohio,'.■ prašo, kad 
'. Vajus jau pa-

Pittsburg'has

o '! Cleveland©,. < 
o’! vajų pailginti.
puikintas, ‘ir jei PittsDurgttas 
g»!nuo žodžių e/tų prie darbų, 
g /tai j ilk iri ju * A.Ė. D.L. D. 4-tas 

laiiųų; taipgi inarsuotojai visur isiwiia ouaisius kovos|p; Šlekaitis Scranton 9 i Apskritys gaktų ekskursiją i 
prieš imperialistų rengiamą karą ir reikalauja, kad karoijj žemaitis’ Hartford ' ‘■ 9; Sovietų žemę. ! U-h a* ir

1_____ ’____• Y _____ • JI _ 1___ u-l.-- ________ !-• • 9 •* ' PlUi’Alnn/lnn T

Simutis, Nashua, . į . 13 i 
Venckevijčia, Stoughton 19 * 
Kązlauskas, Wilkes, Bar. f*
Baniulienė, Benld

. Pittsburgh aš ir 
įry'n ! Cfevelandas yra vien’ame aps-

■ • (jj ’ t i ' r < f <

Visi) skaitytojib^ašom ;gatf-J

'Prisiuntė skaitytojų ;šje čjrąp !.;i, .
gai: I. Katilis, BridgpWtpr, ; į 
Mass..; S. -Petchųlis,, . ,.įl:ąr<lĮn,i , 
Pą.; J. M. Lukas?. JVę.rcestėr, ti .norį-po vibhąi'tiWfk pt’ėftiP' 
Mass.; E. Doyidonienėj Wbrces jmeratą'saVo dienraSbiiW.1 F- 1 • 
---y      P  .........-- i—   »■  - —

Darbininko Akiras Laiškas Suklaidintiems per
- ■ PrieškomunistinęSkloką , ,

Brangūs draugės ir draugai; žiamus laikraščiuspierasile ten

vadų, Pruseikos, -But-j .darbininkus. Darbiiiinkų de-
kaus, Strazdo ir kompanijos, i mon.stracijos, .ręikįąlavimai bc- 

i kurie pasidavėt jų užmačioms i darbiams darbo ar pašalpos 
Į ir sustojote žengę kovos keliu, ■ tuose lai,kra$čiuo,sę. aprąšęma:;.sū
kurį rodo mums Komunistų I pašaipa. Jie'nemato nicko Blo- 

tik.... komupistus.•A.JVWV UVMUV V UV111V11UVX UVU A XV 11CV111V7 , __ . , Į • 1

ir patieks prezidentui Hooveriui ir kongresui bedarbių Pai'tija! Jūs stovite ant vietos /aiJ?
reikalavimus.
r - ■ •«-------

Kastnk Grįžtančių iš Sovietų Stangos
Teko pastebėti “Laisvėj” į prisieina stot ir dirbti 

kitais lygiai ir jokiamir “Vilny” rašant, kad tūli 
lietuviai, pabuvę po tris die
nas ir 24 valandas Sov. Są
jungoj, pagrjžę atgal, “pro- šalin, 
iesemškai” kalba apie So-į 
vietį blpgas sąlygas ir dar- 
binihkų padėtį. Man nepri- gerai peržiūrėti vAžiuojan- 
siėjcphei. Vieno lietuvio susi- čius dąrbininkus į Sovietų 
tiktiį? kuris grįžo į J. V., bet Sąjungą ir praleisti tiktai 
nemažai; patyriau kitų tau-1 tikrus darbininkus, kurie 
tų “darbininkų,” kurie grį- j nėra gyvenę iš visokių ša- 
žo, kas jie per vieni. Ma-i l.ar-makar biznių ir 'batlai- 
nauį kad tai rūšiai darbi-' ziavimų bosams. Tokie žmo- 
ninkų priklausys ir grįžu- Į nes pagrįžę atgal savęs, pa- 
siejr lietuviai. Kiek grįžo, | teisinimui, pridengimui §a- 
kuriuos aš žinau, tai visi p. o neproletarinio charakte- 
priklauso prie minkštakau; (rio, stengiasi perstatyti vi
lių—gišeftiškų žmonių. Vie-Irus dalykus iš juodosios pu- 
ni iš jų buvę savo rūšies; t ės ir demoralizuoja silp- 
konttfaktorėliais ir išnaudo-! nesnės ^ašinės sąmonės 
jo kitus darbininkus, kiti darbininkus. Nors jie pa
buvę bosų batlaižiais-for- Lys nieko negalėjo patirti 
m&nėliais, treti daugiau gy
venę iŠ biznio, negu iš dar
bo, ir jie visi važiavo, per-, 
sistatę dideliais specialis
tais it tikėdamiesi, kad čia 
atvažiavę tiktai komauda
vos kitus, o patys nedirbs, 
fcliotžęt j y “speciališku- j 
m as” juos pačius apvylė —*

' I arba padarėte žingsnį atgal, pa- 
___ sitraukdami iš veikimo. Jūs 

klausote anų-renegatų, kuriems
I darbininkų reikalai svetimi.
; Jie per daugelį mėty tik dang- 
j stėsi darbininkui skraiste

SU . kąibejo i
į Pradėj

Panašiai ir .renegato Jąrikausko 
“Darbe”, kuriame garbinama 
Hillmanai, Šliosbęrgiai tįr ‘.kiti 
tokie darbininkų priešai. Jan
kauskas juos vadina-, broliais, 
kad tie ponai numeta jam nuo

komunistus,, o giriate. savo k.ro- 
melį, kaip tęs pakulptas krau
tuvininkė! is, nerėdamas įpiršti 
blogą* tdvorą už gerą. >

• Prie pabaigos' štai 1 ką turiu 
pasakoti.’, i'Brangūs -draugai ir 
dr’auges .darbininkai; kurie vis',— J----O'-’K ------—----------- ---- J --------------------- ----- I. -------- . ----- * » .

dar skaitotės; prieškomunistines ■ ir raginta draugai, kad steng- 
opozicijos. šalininkais arba esą- j
te pakliuvę į josios tinklą, steng-1 s u d rūtinimo mūsų 

! kites pąsįliųosuoti, stengkitės | kaipo didžiausio ginklo, 
į pažinti juos iš jų'darbų ir grįž-! tvirtai atremtų visus priešų pa- 

( kite į tikrą darbininkišką kelią, | sikėsinimus bei žiaurius puoli- 
' kurį mums rodo Komunistų j mus anį darbo masių; taipgi 

dėti visas galimas pastangas 
gąyimui kuo daugiausia naujų | 
narių į ALDLD., kaipo darbi- j 
ninku apšvietos organizaciją.

Kova Prieš Oportunistus 
Kadangi buvo pradėtas ant 

dienotvarkio tas klausimas, tad 
visi buvo susidomėję ir laukė, 
kas stos gint oportunisty sklo
ką ir ar daug šioj konferenci
joj mes jų turime. Bet kas pa- . 
sirodė—ne tik kad nesirado nei

: J y j
v .. .. . 1 j savo stalo trupiniu, kaip med- SU i kalbėjo neva uz darbininkus. ■ 

jus r
galvą kelti ir pradėjus dar 
___i darbininkus persekioti,šeftui. vietos nėra, tai ge- biau 

riau traukti atgal gišefto Komunistų Partija matydama
1__  1 ~ J • •’ ___

Mano nuomone, turėtų 
tam tikros organizacijos

/ .. . I žiotojas gon.ęuį.i ? IšTę. gi^ažęsnis^akcijos s-aubunui pradedįv
a" kurio kišemųj išsivystė gema

las “Naujosios .Kl’amhyhės.”į y
Todėl, nėr

pristokite vlpnę?fc)kių.’ nęyyarįų 
darbų,; jįją 4$ Wk&*j ieriįją 
piltiems/;-' ten mūrį
dėsi, ifcl Mraspįėį&cMD’

Partija
K. Mikolaitis.

Baltimore, Md.

NEWARK, N. J.

letariato bendrąsias kovas.
šalin prieškomunistinius ar-

’ Lai-gyvuoja lietuvių darbi-- 
ninku kovinga vienybė! t

tusi dirbti kuo daugiausia dele’ll ka2 SYVU(Uą lietuvių komuni- 
: stu Centro Biuras! opauaos, ‘ .

Vnvic ’ Lai gyvuoja Amerikos Ko- 
munistų Partija.

Lai gyvuoja Komunistų In
ternacionalas!

Rezoliucija priimta vienbal- 
! šiai.

Apskričio sekr.
V. Kershulis.

Koncertas, Krutanti Paveiks
lai,’ Prakalbos ir Šokiai

. Rengia Darbininkų Tarptau
tinio Apsigynimo visų tautų 
skyriai (W^ L . R.) subatoje, 
gruodžio (Dec.) 5 d., 1931, 
Lietuvių. Syetainėje, 
York Ave., Newark.
7Ltą vai. vakare. 
35 centai.

Gerbiamoji darb. publika!
šitas puikus ir smagus vaka

ras rehgįarhas finansuoti - mar- 
šavimą '-bedarbių į Washingto- 
na reikalaut nuo valdančios 
kapitalistų .klasės Sau pragyve- 
niimu darbo. Iš visų Jung
tinių Valsti jų su plauks minios 
bądąiij¥rij&i^ bedarbių į, ponų 
išn^|^t^^Jšogtinję| Washing- 
tohh, pareikšdamos' savo pro- 
įt^m I^Į^ŠĮ lijšibKrię ba|iaW'0

Skaudi Bedarbė
, 180 New ■ vieno tokio, bet tiesiog nenorė- 

Pradžia jo delegatai nei kalbėt apie to- 
Įžanga tik kius klausimus ir jų purvinus

SPRINGFIELD, 111. — čia ir 
apielinkėj didelė bedarbė ang
lies kasyklose; neva dirbama 
tik po dieną kitą j savaitę; 
bet iš tokio darbo nėra pra
gyvenimo, o tik darbininkas 
pririštas prie darbo vietos: nei 
mest dirbus, nei kitur darbų 
jieškot. Ateina užmokesties 
diena; už pusę mėnesio dau
gelis darbininkų negauna nei 

■ cento, o dar ir lieka kalti kom
panijai; mat, pasitaiko paim
ti parako ir anglies iš kompa
nijos taja/pači a “pėde”; o bu
ba išdirbęs tik porą trejetą 
dienų pet pusę mėnesio. Nu
ėjus darban, darbininkas ne
gauna vagonėlių anglims 
kraut..

Dadg yra ir tokių darbinin-

darbus, pareikšdami, kad mums 
dabar jau yra įrodyta, kad jie 
buvo vilkai avies kailyj, ką ii’ 
jie patys dabar per savo lei
džiamą šlamštą atvirai parodo. 
Tad. masinė konferencijh tiek 
pareiškė, kąd perilgai tie gai
galai toleruota;-. z reikėjo sepąi- 
jie , $pįrt Jaukąn/, nįeko. nelau
kiant į b tas kaip tife ijarftihįų- 
kų ‘klasei yH ■ įnt: naUdpš---k’ųo 
greičiau vidujinio f priešo bei 
demo.raifzatoriaUs ■ > atsikratai^ 
tuo daugiau naudingo . daiW 
gali. ątlikti. J T^d, i kad paro-į 
džius’ 4<adr mes Jvisįįęsah'i prieš’ _ ... 
skloką, liko prilipta ręzoliucija, kų, ką ant vietos nesilaiko; 
vieifbalsiai. 'Tad 14>to apskrU^eta "ieną kasyklą ’
čip .ribošb sklokai durys uždą-^’tą jieškot darbo.

kad reikės Stoti J atvirą kovą 
su reakcija, pareikalavo iš dar
bininkų armijos daugiau1 veiki- 
įho, o ypač iš vadovų.' B.hilyš 
pruseiką, nenorėdamas ‘ tiesiai 
is ' Konjpartijoš išbėgti į’:1 'kaip
Rijikis iš kopūstų d 
jį! sukinėtis, lanksk . 
įpunistų; Partijos di’šcipiiJioįŠ. 
Pruseiką,' žinodamas/ .kad' Ėb- 
munistų'Partijoj ; reikės' ' kas 
nors daugiau ’Veikti1 del, darbi
ninkų labo, reikės kovoti 1 su 
reakcija, nuo ko gali ( nukentė
ti jo poniškas kailis', tai paši-' 
rinko kelią,' kuris nutiestas, pir
mesnių judošių. Pruseiką to-' 
del, su savo sėbrais, pabęgo ir. 
paliko darbininkus draskyt 1 re
akcijos siaubūnui. Jie bjaures
ni už bjauriausitis reakcionie- 
riįis. Su anaię daug lengviau 
kbvoti, anie atviri, darbiniiįkų

fržide- 
Ati6: ‘Kb.

rtrp os disci pilnos. 
Pruseiką,; žinodamas/ ,k£a ;Ėb-

ir suprasti per trumpą bu- Piešai.
! vimo laiką, bet pliauškia vi-
|sa burna.
gos gyvenimą,
ir visą kūrybinį darbą bu- 
•Javojime socializmo, — tai 
ne bile kam ir į metuš lai-

I ko!

Todėl, draugės ir draugai, ku-.
Patirt S. Sąjun- rię stovite'ant vietos arba pa- 

tvarkymąsi žengėte žingsnį link5 Pruseikos'

B. Krasauskas.

nuosi

M

nė vai Jį J
“Na u jokios 7 r 
būtų p^ilįkęs'W§ 
jUdėjinfe ■ jitWm 
prie a'ųkjėjiiho; |oą 
neš, O«į .

*1 ika mėtų r- per'
Rusijoj daWhMM;' didžiausias 
kančias ' ir' per • tūkstančių dar
bininkų paklotas gyyąstis už jo
sios apgynimą. Ir tasai ketu
riolikos metui kūdikis-'jau rodo 
stebūl^us, žengdamas milžiniš
kais žingsniais pil’rriyu' komu- 
histiniu keliu, į kurį ątkreiptos 
akys viso pasaulių, kaip darbi- 
frihkų/ Wd -ir khl)Mistų.;.i ;Tik 
mttšų t Jįetuvijškt ^EĮcįeriąk .^ten7.

I giask"j- tai'.

bet 
^fųriiė|infaw.

sklokos, tai delei pavyzdžio pa
imkite kad ir “Naujienų” senį* 
barzdočių, 1 “Keleivių-* ,pasakų{ 
teoretiką a.fbą * ex!-komuništą 
Pruseiką, rėvoliutinib'darbo ar
dytoją, ir pažvegkite į jų leid- ir jie kalbėdavo už darbininkus

wtžrhofieĮ/ ' kurie> 
yjsk-ą;' o hjanazdtų. gau-; 

ją,\ į Heąi ' Medirbdand^,; tsĮus1 
įj’$mžįą |^; VUrg^ų dafbihibkų; 
^isjėąj p į’paliėkd į'ubšf cento 
irjbęjdObd^ša^Čidi; bądųl ir 
Mfaži^įiįįamJ VarguiC- Sikiu sų 
patęsto demonstrącija prieš 
įę|ląi$i!į jb.afininąą bus 
įteikta Jungtinių Valstijų kon
gresui , bedarbių^, reikdlaviriiai 
suteikti' kiekvienam bedarbiui 
tuojautihę paramą iš valdžios 
ir kapitąlistų; iždų ir išleisti 
bedaj’bių apdraudos pensijų 
įstatymą.

Šįame vakayėlyj. bus rodopii 
kfutami paveikslai' iš Soviėtų 
Sąjungos. ”K.ainas ir Arteųias” 
ir iš šios šalies darbininkų ko- 
jvu ''laukoU > Kulbes 7d; Biirnba. 
^Dainuos.. Sietyno r Choras nau- 
tjasMailbihiiikiŽkafe dainas. Lil
lian žukauskiūtė ir Mildred

rytos;
* . f

meta vieną kasyklą, o eina į 
Sykiais 

persikėlęs laimi, bet daugiaus 
pralaimi. Nespėja persikelt, o 
ir ten jau kvaraba paėmė ka
syklą—sustojo dirbus ar ir vi
sai užsidarė; o darbas buvo 
sunku gaut, per agentus, ir dar 
ne uždyką.

Viršiniai fabrikai bei dirbtu
vės kruta vos gyvi ir tankiau
sia dirba tik po keturias die- 

ijos ir dalies; nas į savaitę po penketą va
landų per dieną. O čeverykų 
fabrikas jau du mėnesiai iš
stovėjo; tik dabar pradeda po 
vieną kitą darbininką atgal 
priimti, iki visus 700 paimsią. 
Bet ir vėl gali užsidaryti, pirm, 
negu visi sugrįš dirbti.

*Ot iv geH laikai...;
A. Čekanauskas. ,

• Apskr. .seki?.
: Ir. Kershulis.

PAREIŠKIMAS PRJEšKOMU- 
NISTIN5S OPOZICIJOS 

KLAUSIMU

Pareiškinias augštęsios dalies 
New Yorko valstijos

Janušoniūtė duos gražius kla
sinius kūrinius ant smuiko ir 
piano. .. <

Visi ir visos būkit ir parein
ant savo atsilankymu tą nau
dingą darb^. , Prašo visus 
t ‘ t •*. • - Rengiind Komitetas.

(286-288)
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AUGŠCIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

< Visiems Kuopų Viršininkams kiwomis n- kur bus skirtu-
M • o mas’ 8’<des apie Jai praneštiir Visiems Nariams Svarbu

So. Bostone. Programoje kai- darbininkiškus reikalus ir visi 
bes chinietis draugas Šou, tik Į pritare Komunistų Partijos va-- i i--- 1 _ . • V ni • • • • v j f j

, Idovybei. Konferencija prir eina karas 1 , . .. .1 ėmė penkias rezoliucijas; ir tos 
i rezoliucijos bus išsiuntinėja- 
jmos į kolonijas, tai yra' toms 

bus" kalbėtojas “ir lietuvių kai- ' draugijoms, kurios dalyvavo 
i konferencijoj. Konf. ragino 
| delegatus, kad, sugrįžę į šavo 

, gerai išdisku- 
J suotų priimtas (jau tilpusias 

| “Laisvėj”) rezoliucijas, ypa
tingai bedarbės klausimu.

Delegatų raportas priimtas 
■ vienbalsiai. Draugija plačiai 

i apsvarstė bedarbės klausimą 
[ ir nutarė suregistruoti visus 
, bedarbius lietuvius. Į rėgist- 
! ravimo komisiją išrinkta šie 
[draugai: K. Pęciųnas, L. Slan- 
i čauskas ir V. K. Sheralis.
Taipgi draugija paaukojo $10

j ką atvykęs iš Chinijos, iš toj 
j ploto, kur dabar
su Japonija. Jis aiškiai anglų 
kalba nupieš pasaulio imperia
listų tikslus toje skerdynėje;

ba.
Visi yra kviečiami atšilau- , 

kyti ir išgirsti, ką kalba patys [ organizacijas, gerai 
. chiniečiai apie pasaulio impe 
irialistų provokacijas.

Įžanga tik 25 centai.
Rengimo Komitetas.

(286-288),!

kuopoms ir viską išlyginti.
4. Būtinai reikia pastūmėti 

pirmyn mūsų organizacijos 
vajų. 51 kuopa jau prisiuntė 
21 aplikaciją ir organizuoja 
naują kuopą. Sekretorius Ma- 
slaveskas visomis savo jėgomis
veikia ir pasekmes geras turi. J 
2 kuopa prisiuntė 5 aplikaci-1 
jas. Kitos po mažiau. Bet Į 
didžiuma kuopų dar nepri- i 
siuntė nė po vieną aplikaciją. 
Tai labai negerai. Per visą ši- j 
tą mėnesį visos kuopos turėtų 
pasirodyti. Lai nė vienos kuo- [

i pos nelieka, kuri negautų nau
jų narių. Kuopų susirinki-' 
muose ręikią šitas klausimas, i 

visiems prisi- 
Ką veikia 

visos valdybos var^,kuopų organizatoriai?, Kodėl 
jie nesidarbuoja gavimui nau- j 
jų narių? Ką veikia kuopų | 
valdybos šiuo klausimu? Su-i 
sirinkimuose turėtų visi pasi- i 

aiškinti. 1
Kuopų valdybos turėtų pasi-j 

darbuoti, kad sušaukus skait- Dabar reikia tarti žodis ki- 
I ingus gruodžio mėnesio susi-Į^as ]įn^ fjnansųt Kuopų ko- 
rinkimus. . miteta,i turėtų pasistengti, kad

5. Vajaus laiku daug leng- kuopų duoklės būtų užmo-
viaus lokalinėms pašeipinėms Iketos į apskritį; jas galima 
r * “ 1^. ; .. „4. ’ i prisiųsti finansų sekretoriui

i pirm tos jkonferencijos, adre- 
isuojant: Geo. Kuraičiui, 63 
i Rubber St., Naugatuck, Conn. 
; Jeigu negalima būtų kitaip 
i suspėti, tai reikia tas duokles 
'būtinai .priduoti bent per va- 
| žiuojančius delegatus į konfe- 
jrenciją. Taigi, draugai, nepa- 
i mirškite apsimokėti metines 
i mokestis į apskritį.

A.L.D.L.D. 3-čio Apskričio 
Fin. Sek r. Geo. Kuraitis.

šitas, gruodžio, mėnuo yra 
paskutinis metų mėnuo. A.P. 1 
L.A. nariams jis yra darbyme- 
tės mėnuo. Jame renkasi 
nauja 1932 metams valdyba. 
Reikia visos atskaitos suvesti 
ir viską sutvarkyti. Be to, A. 
P.L.A. vajus tebeina. Todėl 
šiame mėnesy ve kokios par- 
eigos reikia atlikti:

L Išrinkti gerą sekamiems 
metams valdybą, ypatingai fi
nansų sekretorių, kuris svar
biausią rolę kuopoj lošia. Rei 
ketų Į vaklybą rinkti tokius 
kurie rūpinasi budavojimu A
P.L.A. ir yra nuoširdūs darbi- iškelti ir gerai 
ninku klasės draugai. Tuojaus rengti prie darbo, 
prisiųsti 
dus ir antrašus Centran išpil- 
dant tam tikrą iš Centro pri
siųstą blanką.

2. Išrinkti revizijos komisi
ją ir peržiūrėti visą kuopos 
turtą. Taipgi išpildyti prisiųs
tą iš Centro blanką ir grąžin
ti Centrui. Naujoji valdyba 
būtinai stengtis po kaucija pa
dėti. Kaucijas parūpina pats 
Cbntras, kuopa tiktai sumoka 
reikalingą mokesnį. Be tin
kamos kaucijos valdyba labai 
neatsargu laikyti. Todėl rei
kia gerai apsižiūrėti.

3. žiūrėti, kad nariai pilnai 
šiuos metus,

Sykiu 
mokesniais finansų 

sekretorius turi pranešti Cent
rui apie narių stovį. Gali vi
sus narius surašyti ant mokes
nių blankos ir pažymėt, kaip 
kiekvienas® narys stovi. Taipgi 
reikia pažymėti, kurie yra be
darbiai ir negali užsimokėti. 
Jeigu Centras žino, kad yra 
bedarbis negalintis užsimokėti, 
tai palieka knygose ir duoda 
progos ateity su mokesniais 
atsilyginti. Centras, gavęs iš 
kuopų finansų sekretorių pil
ną raportą apie narių stovį 
tuojaus palygins su Centro

susimokėtų už 
kad neliktų skolingi, 
su narių

Pranešimas Naujos 
Anglijos Draugams
Draugai ir draugės,

Komunistų Partijos Pirmo 
Distrikto Biuras laikytame sa
vo posėdyj porą savaičių at
gal padarė daug svarbių tari
mų. Svarbiausias gi Biuro 
tarimas, tai stiprinti-budavoti 
Kom. Partijos lietuvių frakci
jas ir tverti naujas, kuriose 
kolonijose dar jų nėra; visais 
galimais būdais remti Tarp
tautinį Darbininkų Apsigyni
mą, kaip morališkai, taip me
džiaginiai ; kristalizuoti lietu
vių darbininkų judėjimą, gru
puoti jo spėkas ir jungti ją
sias su abelnomis darbininkų 
klasės kovomis.

Kad tuos ir kitus tarimus 
įvykdinti gyveniman, apart 
energijos ir pasiaukojimo, bū
tinai reikalinga šiek tiek fi
nansų. Tam tikslui Biuras 
rengia didelį bankietą sekma
dienį, gruodžio 6 d., Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St., 
Worcesteryj, Mass. Pradžia 
4-tą vai. po pietų. Bankiete, 
apart skanių valgių ir sveikų 
gėrimų; kuriuos worcesterie- 
čiai rūpestingai ruošia, bus 
puiki muzikališka programa. Į

Programos išpildyme daly
vaus Bostono, Norwoodo ir 
Montello chorų specialės gru
pės; smuikininkas V. Gorskis j 
iš Framingham, Mass., ir visa! 
eilė Naujosios Anglijos veikė
jų ; kalbės drg. Karsonas ir 
kiti mūsų kalbėtojai.

Mes kviečiame visus klasi-1 
niai sąmoningus draugus ir 
drauges dalyvaut šiame ban-

• kiete. Jūs savo skaitlingu da
lyvavimu, draugai ir draugės, 
•paremsite Biurą ir darbininkiš
ką- judėjimą, o kartu turėsite ; 
progą sueiti savo draugus, pa- i

diskusuoti svarbiausius dienos ! 13 d. Gruodžio Visi Būkite Brooklyn Labor Lyceum Svetainėje 
klausimus, kurių mums ne-1 
trūksta, ir t.t. Tad visi ir visos
į Raudonąjį Bankietą į Wor- jžANGA 75c., $1 IR $1.50. VIEN TIK ANT ŠOKIŲ ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Į Bethlehem, Pa., Darbi-[ MARŠAVIMUI Y Ų 

ninkus ir Darbininkes i - - - -
ANGLIJOJ PIENAS PA- m9

ALDLD. 3-čio Apskričio [
- Reikalai ■

A. L. D. Literatūros Drąu- [bedarbių maršąvimui į Wash- 
gijos Trečių. Apskričio (Cbnn. - ! - - j---
valstijos) metinė konferencija !
įvyks .20 d., gruodžio (Decem
ber), ■ 1931 , m., 774 Bank St.,
Waterbury, Conų.

Kuopos, be abejo, gavo laiš-
Ikus, raginančius rinkti delega
tus į konferenciją. Taigi, 

[draugai, rinkite delegatus i* 
j įteikite jiems gerus sumany-

. j mus naudai mūsų organizaci- j
‘■jos.

draugijoms prisidėti prie A.P. 
L.A. Trys draugijos jau nuta
rė eiti prie prisidėjimo prie i 
A.P.L.A. Tą klausimą ir kito
se draugijose reikia pakelti. 
A.P.L.A. kuopų susirinkimuo
se reikėtų pakalbėti, kurias 
draugijas užkviesti prisidėti 
prie A.P.L.A. Daugelis A.P. 
L.A. narių priguli prie kitų 
lokalinių pašelpinių draugijų. 
Jie pirmiausia turėtų pasirū
pinti, kad jų draugijose šitas 
klausimas būtų iškeltas.

Taigi, darbo visiems yra, 
tiktai reikia dirbti. Visi dar
buokimės naudai A.P.L.A. ir 
taipgi .naudai viso darbininkų 
judėjimo.

J. Gasiūnas, 
A.P.L.A. Centro Seki

626 Woodward Avenue, 
McKees Rocks, Penna

SO. BOSTON, MASS
I Lietuvių Komunistų Frakcijos 

Vakarėlis

BRANGO
LONDON.— Visais bū

dais MacDonaldo valdžia 
smaugia varguolius. Pieno’ 
trustas šiomis dienomis pa
kėlė pieno kainą po 2 centu 

Tai smūgis 
ypač hedar-

3
J

J. Naviskas $3; K. Shimku-
darbinink
biams.

aukotojams

J. Gataveckas

<f>

<♦)

LIETUVIŲ FRAKCIJOS BANKIETAS<{)

įvyks 6 d. Gruzdžio (Dec.), 1931<♦>

<f>

<i>

<t>

<♦>

>

<♦>

<♦>

<!>

Iki 15 Dienai Gruodžio

ra

S. L A. NARIAIS

rh mi rh mi rm

Čia paskelbiu tas aukas, ką 
surinkau ant blankos del alka
nų maršavimo j Washingtona,

gužą po 50 centų; smulkių

Laisvės Koncertas 13 Dien? Gruodžio
Besidarbuodami vajuje, nepamirškite prisirengti prie 
“Laisvės” koncerto. Tikietai jau gatavi, Įsigykit juos

Iš pasikalbėjimo ir kitko 
patiri, kad ir pas jus, draugai, 
kada buvęs šokis tokis veiki-i D. C., laike bendro fronto kon- 
mas. Bet kas pasidarė šiuo j feretncijos 22 d. lapkr., Pitts- 
svarbiausiu laikotarpiu? j burghę, Pa. Čia telpa vardai

Jūs, draugai-gės, kurie pre-į tų draugų, kurie aukavo ne- 
numeruojat d a r b i n inkiškus i mažiau, kaip 50 centų, 
dienraščius, “Laisvę” ar “Vil-| j Naviskas $3; K. Shimku- 
nį,” matot, kas dedas kapita-jnas žvirblis ir K. Bo-
listinėse valstybėse. Perviršis gųža po .r~ 
išdirbinių, kurių prigamino $2.99; viso $7.99. 
darbininkai, o su mažyte al-1 Varde alkanųjų maršavimo 
ga tegali supirkt tiktai apie j visjems 
šeštą dalį. Sandėliai ir krau-|agjlE 
tuvės užkimšta mūsų rankų i 
gaminiais. Mašinų ratai su- [ 
stojo sukęsi; suvirs 12 milionų 
rankpelnių išmesta ant gatvės, 
badui ir audroms globom

Streikų audra siaučia sker
sai ir išilgai Jųngt. Valstijas. 
Streikavo Lawrence, Mass., 
audėjai, streikoja angliakasiai. 
Algos visur kapojamos; nėra 
tos dienos, kad neužsidarytų 
du trys bankai. Negalėtum 
surašyti nei ant jaučio skūros, 
kokiam padėjime randasi šių Į 
dienų kapitalizmas. Darbinin- j 
kų klasė atsiduria tarp kūjo i 
ir priekalo, o tas primena Ru-; 
sijos proletariatą 1917 m. Ten 
taip pat kapitalistai buvo pri
spyrę proletariatą prie sienos. 
Ir ten Komunistų Manifesto 
išsipildė žodžiai: “Lai dreba 
viešpataujančios klasės prieš 
komunistų revoliuciją.”

šeštos dalies žemės kamuo
lio proletariatas, nusikratęs 
savo tironus, Sovietuose su 
kiekviena diena gerina savo 
būklę; Sovietų Respublikoj 
jau veik visur įvesta 7-nių va
landų darbo diena, o sunkes
niuose darbuose 6 vai.; vaka- 
cijos su pilna alga, žodžiu, 
valandos sutrumpintos, algos 
pakeltos ir gyvenimo reikme
nys 30 procentų numuštos. Se
natvėj ir ligoj rytojus užtik- 

Irintas. Bedarbių ne tik nėra, 
[ dar 2,300,000 darbininkų trūk- 
! sta.

Imperialistai, matydami, kad 
! darbo žmonės be ponų pagel- 
bos daro didelį progresą, ne
riasi iš kailio, stengiasi sunai
kint dartnninkų tėvynę. Ar 
dar neaišku, kas dedasi Man- 
džūrijoj ? Karas kils. O 
klasiniai susipratę darbininkai 
paskelbs karui karą. Bet jei
gu mes būsim neorganizuoti ir 
neskaitysim savo laikraščių nei 
knygų, tai mes negalėsim nie
ko nei nuveikt. Atsiminkim, 
kad ir jūra susideda iš lašų.

Dabar mūsų laikraščių 
“Laisvės” ir “Vilnies” ir Ame-

1 rikos Lietuvių Darbininkų Li- 
iteratūros Draugijos vajus. Sto- 
! kim ir mes prie darbo! Dar 
niekad nebuvo tokios geros są
lygos A.L.D.L.D.: naujas na
rys gauna $7.00 vertės knygų 
tik už $1.75 į metus. Kurie 
atsinaujins prenumeratą už 
“Ųaisvę,” gaus Dr. J. J. Kaš-

| kiaučiaus parašytą knygą
■ “Pirma Pagelba Susižeidime
■ ar Nelaimėje.” Paskui po va- 
[ jui jau bus vėlu.

Kai kurie jūs klausote 
i prieškomunistinių sklokininkų; 
! anot jų, “L. Prūseika tai 
žvaigždė.” Bet, draugės ų* į 

| draugai, kas iš tos “žvaigž-1 
i dės,” kad ji jau mums senai 
■nešviečia? Priešingai, temdo, 
i kaip mėnulis, užlindęs tarp 
j saulės ir žemės. Teisybė, ji- | 
sai yra gudrus frazių maišas, ! 
bet Kompartijos apgaut jisai [ 
negalėjo ir tapo iššluotus. Da- 1 
bar (skaityk “L.” num. 264) 
jis kalba no vienų pagrindų 
su fašistu Valaičiu; fašistų 
“Vienybė” jį giria, kad geras 
oratorius L. Prūseika. Kelei
viniai plūdikai Prūseikai ploja 
sušilę, ypač kad jis leidžia 
Naująją Klampynę.

Na, tai ką, draugai, gal jūs 
manot, kad persimainė fašis
tų “Vienybė,” fašistas Valaitis 
ar keleiviniai? Jeigu jūs taip 
manot, tai labai klystat. Per-' 
simainė, renegatu tapo L. Pru- 
seika.

Fašistas Vitaitis rėkdavo, 
kaip už liežuvio kariamas, 
kad komunistai nusineš S.L.A. 
milioną į Maskvą, o prūseiki- 
niai šaukia, kad “Laisvė” bū
sianti nukraustyta ant Union 
Square. Baubas vaikams, 
daugiau nieko. Draugai, tų 
baubų nebijokite, bet eikite ti
kra klasių kovos linija.

Frank P. Žavis.

Biznieriai, Garsinki tęs 
“Laisvėje

jingtoną, gruodžio 7 d., 1931.
L. L. Namo BericIrovės ; at

stovas pranešė, kad praeitam 
[susirinkime mažai kas buvo 
[nuveikta,, nes pirm. J. Butkus 
[visai nenorėjo susirinkimo lai- 
|kyti; sakė, ‘‘čia šnipų yra.” 
Bet šėrininkai griežtai parei
kalavo, kad šnipus išmest ir 
laikyti susirinkimą, tokiu bū- 

Mu ponas Butkus buvo privers
tas atidaryti susirinkimą. Bet 
j labai keista, kuomet šėrinin
kai pareiškė, kad reikia šni
pus išmesti iš susirinkimo, tai 
pan Butkus nei nebandė su
rasti “šnipų.” Jis, tur būt, ne
norėjo, kad susirinkimas nelik- 

|tų be pirmininko.

Dabar prasideda L.L. Bend- 
. rovės teismas. Mat, rugpjū
čio 4 d., 1928 metais, nusinuo
dijo trys žmonės prie baro, ga

ivu gerti labai nuodingos “sul- 
l turinės rūgšties,” vięton kitko, 
'svetainės gasfiadoriuš V. Mar
cinkevičius ir du kostumeriai, 
i V. Biekša ir. J. Masiulis. Tai 
i jų giminės reikalauja iš L.L. 
, Namo Bendrovės atlyginimo 
i už jų gyvastis. Nežinia del ko- 
j kios priežasties bendr. virši- s 
; ninkai šį teismą slepia nuo i 
į šėrininkų. šiam suvirinkime ‘ 
[ pan Butkus nedavė nei kalbė- 
i ti apie teismą.

Lapkričio 12 d. įvyko Auš- j 
i ros Draugijos metinis susirin
kimas. , Susirinkime narių da
lyvavo vidutiniai. Rodosi, pri
sirašė pora naujų narių. Auš- 

i ros Draugija dabar turi apie i 
.250 narių.

Delegatai išdavė raportą iš 
lietuvių darbininkiškų organi
zacijų bendros konferencijos, 

i įvyko lapkričio 8 d., 
įBrooklyne. Delegatai prane- 
[šė, kad konf. buvo skaitlinga 
—delegatų dalyvavo 150 nuo 
58 įvairių organizacijų. Dele- 

I gatai entuziastiškai svarstė!

ELIZABETH. N. J.
Aušros Draugijos ir L. 

Namo Bendroves

T7- J* • T • X • T’ 1 ZdCl,

Kompartijos Lietuvių Frak-L j 
■cija rengia arbatos su užkan 
i džiais vakarą, sekmadienį 
j gruodžio (December)' 6 d.
8-tą vai. vakare, Piliečių Kliu- 
bo svetainėje, 376 Broadway

M IMI R* M.RII.mi IW M IMI M M M

WORUESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

Komunistą Partijos Pirmo Distrikto

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Endicott St. Worcester, Mass.

Programo išpildyme dalyvauja Bostono, Mon
tello in Norwood© choru dainininkai, V. Gurskis 
smuikininkas, iš Framingham, Mass, ir visa eilė 
Naujosios Anglijos veikėjų ir kalbėtojų. Nuošird
žiai kviečiami, Naujosios Anglijos Kompartijos 
nariai ir simpatizatoriai skaitlingai dalyvauti 
Raudoname Bankiete, kurio surengimu rūpinasi 
gabiausios Worcesterio bankietu rengėjos.

LAISVĖS VAJUS PAMINTAS
Dabartiniu laiku Bendrovė 

finansiniai silpnai stovi, nes 
kiekvieną mėnesį turi neda- 
teklių ; įplaukos nepadengia iš
laidų.

Šį susirinkimą buvo renka
ma valdyba.L Valdyba pasili
ko beveik ta pati.

Aušros Draugijos sekantis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
10 d., L.L. svetainėje^ 269: Se
cond St., Elizabeth, N. J. Pra
sidės 8 vai. :vakare.

Aušros Draugijos
Korespondentas.

To Reikalavo Drg. V. Glaubičitis iš Wilkes-Barre, 
Pa., Jis žada Pralenkti Bostoną iki Tam Laikui

Tuom pat kartu duodame progos kitų apiėlinkių 
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 Barre, pasida
rytų penki laimėtojai ir tada būtu 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 Baltimorės drau
gai.

“LAISVES” KONCERTAS
Tarp ištisos eilės žymių kavalkų, bus puikus operetiškas aktas su raudonosios šo 

kikėms, kurį išpildys Sietyno Choras

Sietyno Shoras iš Newark, N. J. Vadovaujamas B. šalinaites

Prašome iš anksto įsigyti bilietus, nes sėdynės bus numeruotos.

cesterį.
Pirmo Distrikto Biuras. ini MW VW MM ini IAt IAIIAI in* MW ini MW lAĮMU ĮAĮIAMQĮtAĮtni IAI tftf VW IfJ ini tni tn* VU IAI r

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

lus. Statykite i Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
narius, I 
pragaištingai politikai.
Komitetas ,pataria visiems nominuoti 
tikimus ir kovingus S.L.A. narius 
Tarybą

Prezidentas—J. GATAVECKAS,
S.L.A. 128 kp. narys,

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

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

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

kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų 
Darbininkų Opozicijos 

sekamus iš- 
į Pildomąją

Carnegie, Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

(' ) Iždo Globojai:
J. BACVINKA,

S.L.A. 164 k p. narys, Frackville,

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

Pa.

Pa.

SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
P. O. Box 144. McKees Rocks, Pa.
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bus A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinki 
mas. Tai bus* metinis susirinkjrįif- 
bus renkama valdyba, ir delegatai

Apskričio išduos raportą. ’ • • ■ 
Vinco Duktė.

(285-286)

■

SVETURGIMIŲ PERSEKIOJIMAS iš

BOSTONAS IR AP1EL1NKĖ

S

CHESTER, PA.

PITTSTON, PA
Kei-

/

” nigas ima 50 centų UŽ laiško ' Rajono konferenciją.

pasielgė, užduodama jam kar- Tai spėciališ leidinys apie 1

feįr

Kerta Algas Darbininkams

iwį»MWI RA

nei 
pa-

8

(Nov.) 
vietinė

i

VU MM WW W w wBWku lira

BALTIMORE, Mb.,..
Svarbus Pranešimas'

Vos pradėjus kalbėti ir su
minėjus žodį komunistas ir 
Kom. Partiją, kaip štai to pa
ties Botyriaus duktė (nepilna
metė) paduoda raštuką kalbė-

ves už mažą duonos kąsni ir ' 
gyvena į “šantėse” (būdose, ] 
lūšnose) suplyšę, išbadėję.

Daugelis yra tokių, kad eina1!

jieškodami patarimo
Boty-

pittstonietį, r e i k a 1 audamas, 
kad praneštų Kom. Partijos 
organizatoriui, kad jis būtinai

Bloga Mainierių Padėtis;
stas Extra-kairiųjų Užsilaiky

mas per M. Pacenkos 
Laidotuves

mūsų stubas; jis per tuos 
agentus reikalavo, kad mes 
gyventume geruose namuose ir 
kad gražiai parėdytume savo 
šeimynas. O dabar Fordo,

Delegatai apleis miestą 4 
Taigi, draugai, visi būki- 

ir 4 gruodžio virš minėto j vie-

Komisija.

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. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

i na, o Grigaitis to nežino, i
i jis niekados nebuvo darbinin
kas. Dabar Borisas turi pa-

MEDININKŲ.ŽURNALAS
> Lapkričio ; Laidos < j 

NEW MASSES* Jau Gatavas

...... ..VV.Į.

i juos bosai, fabrikantai kanki-Į 
, nes i j Fordui kud duotu darbo vietoj ii papiastu laiku.- - - - - - ■ .iv. 1 LOiaUl, Kaa auotų uaioo nar§s atpj}{1"f vra svarbiu roil

nors vį^ną dieną į savaitę. Kir tarti.

Komisija. 
(286-287)

PLYMOUTH, PA.
I ,j L.D.S.A. 63 kuopos susirinkimas
pas kunigą, kad parašytų ląiš-j bus penktadienį, 4 gruodžio, papras- i , t i i i ’ !> 1 vii vinfni ir r^unrocfii lailrii, V1SOS

- _ narės ateikit, yra svarbių reikalų ap-
Bus renkama delegatės j' 4

O. K.

i vyro, jo moters ir dukters pen-1 tojui, kad jis sustotų kalbėt. L e
j kių metų. Moteris apsirgo, Kalbėtojas su tuo žodžiu ir su- VĮAĮO 1

i" Komisija.
== ! .1 (286-287)

PITTSTON, PA. > i
Ą.L.D.L.D. 12 kuopos metinis susi- • 

: rinkimas bus sekmadtepį, 6 gruodžio 
į (DęcVrnber), po No. 51 Butler Alley, 

7 vai. vakare. Šiamę susirinkime

SO. BOSTON, MASS.
Diskusijos

Sekmadienį, lapkr. 
dieną, A.L.D.L.D.

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kuopos susirinkimas 

bus sekmadieni
62 Lafayette St., 2 vai. po pietų. Šis 
susirinkimas 
nariai

Sovietų Sąjungą
Daug straipsnių yra žymių 

rašytojų, kaip tai:;
Joshua Kunitz, Louis Lozow- 
ick, Leon Donnen, H. Rosen, 

Burck, Gellert, Cropper/ 
Bard ir' kitų

Lietuviai darbininkai, užsi
sakykite platinimui ir skaity
mui tą svarbų žurnalą

Jo kaina 15c kopija 
Prenumerata Metams $1.50

NEW MASSES 
63 W. 15th Street 

New York City "

raMMM ■) ' 1 v i’’ rn ■ . ttiiuMWr'W

Gal būt da nėra buvę pir-|Viena šeimyna susideda iš 
miau tokio persekiojimo sve- Į 
turgimių darbininkų šioj šalyj, i kių metų, 
kaip dabar. Mat tas snnn. I nuvežta i I 
vimas kapitalistinės tvarkos, . nų ir duktė apsirgo. . . 
nebepajėgiančios aprūpinti mi- Bėgyj keletos dienų susiti- 
lioninių masių darbo žmonių kau keletą desėtkų darbinin- 
reikalingomis gyvenimui reik- kų, išdirbusių po kelis metus 
menimis, pastūmėjo Amerikos vienoj dirbtuvėj dabar gi areš- 
valdančiąją klasę prie bjau- tuoti ir nuskirti deportavimui, 
riaušių žygių—persekiojimo ir Kelios dienos atgal Ansonijos, 
terorizavimo visų darbininkų Conn., “bresaunėje” areštuota 
abelnai, o sveturgimių ypat'in- keli vengrai, net ir ąlgas poli

cija paėmė iš dirbtuvės ofiso 
į ir be cento'pristatę į imigraci
jos stotį del išdeportavimo. 
Laivų darbininkai, ypatingai, 

j kasdien areštuojami būriais 
delei išdeportavimo.

Kapitalistų klasė ir jos vai-!tų kalbėti, to paties Botyriaus, 
stybė gal būt pajėgs laikinai 
apgaudinėt ir terorizuot darbi
ninkus. ■ Vienok visam tam tu
rės ateiti galas. Juo daugiau 
darbininkų bus persekiojama, 
juo daugiau jų bus deportuo
jama ir įkalinama, tuo labiau 
kils juose susipratimas, tuo la

ibiau plėtosis karingumas dar-Į 
' bininkų tarpe, noras ir pasi-! 
jryžimas priešintis.

Taigi, visa ta priespauda iri 
kapitalistinis teroras ne vien 
prieš komunistus, tas viskas 
taikoma visai darbininkų kla
sei. Todėl ir apsigynimui pri- j 
v.alo mobilizuotis visi darbinin- 8 

ikai. Vien tik masinis organi-į kuopa turėjo surengusi disku-į 
! zuotas darbininkų veikimas !sijas tema: “Iš Kur Atsirado j 
1 pajėgs pastoti kelią tam kapi- Prieškomunistinė

Mat, tas supu-1 nuvežta į ligoninę už kelių die- stoja. Ten pat stovi P. Pacen- 
ka, velionio brolis, ir sesuo su 
savo vyru Botyrium.
Bet nei vienas, nei antras nie

ko nesako; reiškia, jie sutinka 
su nesuaugūsios dukters pa
tvarkymu.

Na, įsivaizdinkite, draugai. 
Suaugę žmonės, sakosi esą ko
munistai, jieško kalbėtojo per 
dvi dienas; galų gale, gauna, 
bet ot vaikam nepatiko komu
nistinis kalbėtojas, kad pami
nėjo Komunistų Partiją, ir 
duoda: to paties Botyriaus duk
tė raščiuku ženklą, kad sųsto-

gai.
Netekai darbo,—areštuoja-! 

m$s, kaipo valkata. Sumurmė
jai kur nors prieš algų kapo
jimą arba prieš pabloginimą 
darbo sąlygų—areštuojamas,! 
kaipo neteisėtai į šią šalį įva-1 
žiavęs. J jokius areštuotojo 
darbininko pasiteisinimus ne
kreipiama domės. Didžiumo
je atsitikimų dargi pasiteisint 
neduodama. Areštavo—klau
sia ;ar turi pinigų ? Atsakai: ne. 
Klausia: ar žinai kas gali už 
tAvę užstatyti $500 ar $1,000 ( 
kaucijos? Jeigu priduodi var-1 
dą ir antrašą tokio žmogaus— ; 
jie patys pašaukia tokį žmo- ■ 
gų, kad išbėluotų areštuotąjį. 
Iš paviršiaus žiūrint atrodo, 
kad valdžia, arba imigracijos 
viršininkai gerais norais neva 
gelbsti areštuotajam. Juk jei
gu valdžia ir įvairus imigraci
jos viršininkai velytų žmonėm i 
fojė Bet čia, matomai, kapi- k® ’ ’'“P“' Pokomunistine Opozicija,
teistų klasės ir jos valstybės tahst«. klases bjauriam tero-Į Reikia pasakyti, kad diskusi
ja sugalvotas planas. pia. I >-u> Pnes darbininkus. jos buvo labai gyvos. Dis-
nas—nuraminti ir apgauli dar- Dabar" k!l,p P><?kuomet pir-j kusantai, nepaisant jųjų skn- 
hininkną ir ' miau, yra geriausia proga or- tingų nuomonių, visi diskusavo j

. p _P k .v įganizuot Tarptautinis Darbi- nuoširdžiai, ypatingai d. V.
j- u Vl-n?S ?USFS S^a . °^na. v"' ninku Apsigynimas. Dabar, Ivaška. Jis prisipažino, kad
airbyste ir įvedama racionali-j nįej<uomet pirmiau, yra l nors prie Partijos neprikaluso, 
zacija, ilginamos darbo valan- gcriausia proga įtraukti įvai- 
dos ir ačiū visam tam išmeta-, rias Qrganizacijas> net katali- 
y1? Į.s desėtkai ir sim-1 draugystes į bendrą fron
tai tūkstančių darbininkų di- ^a delei sveturgimių gynimo 
dinama bedarbių ‘ armija. O i rįikalo 
iš kitos pusės neva mažinama, ‘ j Kraucevičius.
ta bedarbių armija. Bedarbiai i 1-27-1931 
areštuojami, kaipo valkatos, j 
Šalies piliečiai priteisiami kalė- 
jiman, o sveturgimiai išdepor-! 
tubjami. Net darbavietėse sve
turgimiai areštuojami neva už 
neteisėtą įvažiavimą į šią ša
lį; o areštuotųjų vietos užpiI-; 
do)nos, žinoma, darbininkais 
iš bedarbių eilių. O po tam 
kapitalistinėj spaudoj paskel- i 
bišma burbulas apgavimui ir I 
r&ininimui darbininkų, būk lai- Į 
kai gerėja, va, ten ir ten pro- ■ 
dukcija pasitaisė, desėtkai, o 
k^ip kur net šimtai naujų dar
bininkų priimta į darbą.

Nežiūrint įvairių milžiniš
kų įplaukų, išplėšiamų iš pa- ^rou p pacenkos, buvusio pa
vergtųjų klasių, vastybe visgi skutinio ėxtra-k airiųjų “Aido” 
nepajėgia padengti savo islai-; redaktoriaus. Nieko, rodos, 

v^.s^hinis apara- > nebQtų ypatingo, bet štai jo 
tas, susidedantis is kapRalist!- draugai, ypač švogeris Boty- 

partijų politikierių, pasken | rįus^ taipgi buvęs ekstriniu 
,sauyalyscių, suktybių, pa-, (kaįp jįe vadina save, “tikras 

pirkinėjimų n net vagysčių Į kornunįstas”), atbėga pas Pitt- 
j Ske .kianya» kad yal" j stono A.L.D.L.D. draugus bei 

Stybės ižde priskaitoma net 2 I hnlšpviRt.inius darhinin-
bilionai dolerių nedatekliaus. 
Todėl ir jieškoma tam reikalui 
šaltinių. Vienas iš tokių šal
tinių (nors ir laikinas), tai 
išpiešimas iš areštuojamų nie-!^^ 
k**0..nekalu darbininkų pinigų burghą, o šioj apielinkėj jo-į Grigaitis. 
A 1 I * * 1 įkio kalbėtojo nebuvo, apart K. | neatsieksi, drauge.
tok|0 masinio darbininkų are^" į Pnrtijos organizatoriaus, ang-i Aš nemanau, kad pas Bori-i 
tavimo' per visą salj, sudaro jjškai kaibančio, tai anksti ry- są būtų kokie blogi norai, bet i 
didelę sumą. Užstatais reika- lapkričio, atsišau- tik tinginystė. Pirmiaus, kadai
Ji??? ga;i^??: Botyrius pas A. Valinčių, mokinosi, tai vis sakydavo,'

kad neturi laiko, o dabar, tai | 
jam vis juokai. Mano suprati-1 
mu, sveikas išsilavinęs žmogus, | 
turi stoti į karą prieš kapitaliz
mą ir prie^ visą supuvusią 
tvarką. Kovotojai ‘ yra nau- 

| dingi, ir Borisui yra mūsų Par
ti j.o j vieta. Stok drauge, į 
Partiją ir būk jos kovotoju.

Draugė Barčienė labai gerai!

kuris taip jieškojo kalbėtojo.
v Fe, vyrai,1 su tokiu jūsų ex- 

tra-kAirumu, su tokiu extra-i 
“komunizmu.” Atrodo teisin
gas vieno draugo pasakymas, 
kad tai yra ligoniai ir dar ex-, 
tra-ligoniai, kurių negalimai 
pagydyti.

Vienas iš Lydėtojų.

tačiaus stoja už Partijos visus 
nutarimus. Rimkus, Smithas, 
Andrukaitis, Užunaris, gynė 
opoziciją. Barčius, Barčienė, 
Kazlauskas, , Kubiliūnas gynė 
Partiją. Visi diskusantai ne- , 
sikarščiavo, neišmėtinėjo vie- • 
nas kitam, kaip kad tankiai į 
yra daroma tarpe mūsų'orga-j 
nizacijų. Tai yra pagirtinas 
darbas. : •

Pabaigoje diskusijų drau
gė Barčienė užvažiavo a. Bo- 

i Tisui, Borisas taj yra keistas 
žmogus. Jis yra šiek tiek’ pra
silavinęs, bet veikime ir susi
rinkimuose visada sėdi kampe 
ir tik rūko cigaretus ir juo- 

krečia, neatsižvelgiant, 
Man 

[atrodo, kad Borisas turi liau- 
j tis juokavęs ir stoti į aktualį 
i darbą, imti balsą ir diskusuo-1 
ti ir vyriškai ginti darbininkų 
pusę. Man prisimena vienas 
Boriso išsireiškimas, keletas m. 

' atgal Grigaičio prakalbose. 
Jis man tada sakė :• Drauge, 
ką Grigaitis žino, tą ir mes 
žinome, o ką mes žinome, tai 
Grigaitis to nežino. Tas tie
sa. Darbininkai žino, kaip 1

Darbai anglių kasyklose 
kiek negerėja. Diėną kitą 
dirbo, ir vėl bedarbė. Kadan- [ kus 
gi algos nukapotos, tai dau-; kad publika to nemyli, 
gelio mainierių padėtis darosi 
visai bloga, nepakenčiama.

Beje, 16-tą dieną lapkričio 
laidojome velionį M. Pacenką,

Kanados Buržuazija 
Bruka Bedarbiams

MONTREAL, CANADA. — 
Montreal© “Daily Star” lapkr. 
28 d. išspausdino straipsnį, 
kad Montreal© Socialės Agen
tūros valdyba numato reika
lą organizavimo bedarbių į 
įvairias sporto šakas, ir jau 
sudarytas komitetas iš dau
gelio parazitų, tarpe kurių 
žymiausi asmenys yra Dr. A. 
S. Lamb, iš McGill Uni versi- 
teto ir H. G.l Beall iš- West
mount Y.M.C.A. (Jaunųjų Vy
rų Krikščionių Draugystė).

Ar tai, šių Ipoiių organizavi
mo tikslas, kad ‘ištobulinti be
darbius fi&hidi,U Ar kad? pa-’ 
linksminus juos? Visai ne! 
Jie mato, kad darbininkai jau 
pradeda suprasti ir pažinti 
įvairaus plauko mulkintojus, 
parazitus, kurie iki šiol juos 
taip trumpai kirpo, ir nebetiki ' 
jų.visokiems pažadams.

Darbininkuose vis daugiau 
ir daugiau pasireiškia klasinė 
sąmonė, organizuojasi jie į 
Bedarbių Tarybas, rengia be- 

j darbių ir kitas demonstracijas 
su reikalavimais darbo ar duo
nos, už socialę apdraudą be- 

i darbiams ir 1.1.
Tai šis bedarbių reiškinys 

darosi kapitalistams nepaken
čiamas. Ir kad atitraukti al
kanus bedarbius nuo kovos už 

' duonos kąsnį ir žmoniškas tei
kės, tai kapitalistai stengiasi, 
i užkovoti bedarbius organizuo- 
I darni “sportą.” / \

Mes, draugai bedarbiai, ne-/ 
stokime į buržuazini sportą,J 
bet privalome dar tvirčiau su-1 
siglausti į Bedarbių Tarybas, j 
ir po vadovystę Kompartijos i 

į per kovą laimėsime geresnes i 
! gyvenimo sąlygas.

Kalnų Aras.

Taip žmogelis ir eina sau 
nuliūdęs5 iš 'Fbrdo ofiso. Su
stabdau aš jį ir klausiu: ar 
duos tau darbo? Jis atsako: 
kur jis čia tau duos? žmonių 
stovi ir laukia keli šimtai. Jei
gu aš būčiau vienas buvęs, tai 
gal būtų davę. Aš jam atsa
kau, nieko, brolau, kaipo be
darbis, kitaip negausi, kaip tik 
reikia tau ir visiems kitiems 
bedarbiams ir .dirbantiems įsi
taisyti naujus smegenis; neiti 
pas kunigą, bet rašytis prie 
Bedarbių Tarybų ir komunis
tų ; tuomet tai galima bus Tšsi- 
kovot reikalingą žmonišką pa? 
šalpą bedarbiams;, o kunigas 
toks geras, jog, kaip sakai, 
nei to pusdolerio už lališką' 
tau negrąžins. Mes savo būk
lę pagerinti tegalėsime tiktai 
per organižūdtį bedarbių ir 
.dirbančiųjų kovą. i -

For^o Darbininkas.

Vietinio Bendro Fronto Komiteto yj 
tarimas buvo, kad 6 d. gruodžio. Fi
nų svetainėje surengti šokius, o pel
ną paskirti maršuojantiems Washing- 
ton'an. Bet Bedarbių Taryba kreipė
si, jei tą dieną atkeliaus iš toliau 
maršuotojai ir ten apsistos, tai šo
kiai, kurie buvo “Laisvėj” garsinami 
neįvyks. Todėl žinodami tą visi 
lietuviai darbininkai, prijaučianti 
darbininkų klasės karžygiams privalo 
atsilankyti, jei kas išgali suteikti 
nors kokią pagelbą, tai jie matyda
mi, kad draugų randasi visur, bus 
narsesni kovotojai 7 gruodžio už savo 
ir sykiu už niūsų duonos k^snį. Ne
pamirškit, kad 6 gruodžio jūsų vieta 
Finų svetainėje, 703 S. Ponca St. 
Pirmądienį, 7 gruodžio, įvyks svar-

PHILADELPHIA, PA.
Dviejų Dienų Bazaras

Darbo Unijos Vienybės Lyga ren
gia bazarą 11 ir 12 d. gruodžio (De
cember), tai yra penktadienį ir šeš
tadienį, Garnck Hali, 507 S. 8th 

tSŲ,. Bus šokiai,. skanių valgių ir gė
rimų. Bus įvairių daiktų, ypač daug 
daiktų iš Sovietų Sąjungos. įžanga 
abiem vakaram 35c. vienam vakarui 
25c. Visi lietuviai darbininkai daly- 
vaukit ir paremkit T.U.U.L., kuri 
veda darbininkų kovas.

Komitetas.
(284-286)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

READING, PA.
^Pranešu vietos ir apielinkės lietu

viams darbinin., kad kas šeštadieunio 
vakarą įvyks įvairių tautų šokiai, 
rengiami K. P., kuri vadovauja visą 
darbininkų judėjimą. šokiai įvyks 
po No. 318 N. 9th St., Reading, Pa. 
Visi lietuviai darbininkai kviečiami 
dalyvauti. Alkanų bedarbių delega
cija pribus į Readingą 3 gruodžio. 
Mes turime parūpinti maisto ir nak
vynes, 
gruodžio, 
me 3 
toj.

'Juokingi Fordo Recep-j A V *

6 gruodžio, po No
> 

labai svarbus, tat visi 
dalyvaukite.

Sekr. E. Kindaras.
(286-287)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 11 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 7 gruodžio, Rusų Na- 1 
me, 995 N. 5th. St., 8 vai. vakare. , 
Visos narės ateikit, yra svarbių kuo
pos ir rajono reikalų aptarti.

B. Ramanauskiene.
(286-288)

NEKENTfiKIT nuo slogų
DETROIT, .Mich. — Mani 

Detroitas yra žinomas jau apie į 
12 metų ; dirbau Fordo' auto
mobilių. fabrike. Dabar ėsu iš-j 
mestas ant gatvės jau daugiau 
kaip puse metų. '

Kai Fordas ėmė mus į dar- ■ ; madienį, Liet. ŠunųJr.'Dukterų Drau- 
bą, /tai darė inspekciją mūsų 1 ?

j spėkų ir siuntė savo agentus į hizmo pagrindai.

Alkanų bedarbių delegacija atinar- 
šuosiį Chester} šeštadienį, 5 gruodžio, 

'12fval. dieną, sustos tarpę 3-čios ir 
. , 'jMdrket gatvių. Visi’vietos lietuviai' 

' 1 j "'darbininkai privalome prisidėti prie 
i pasitikimo jų. Tat susirinkit pažy- 
■ metų laiku.

' • ‘ .P. Š.
(286-287)

GRAND RAPIDS, MICH.
Mokykla ir Diskusijos 

Rengia A.L.D.L.D. ’66 kp. ir L.D.
• S.A. kp. Mokykla įvyksta kas sek- 
i nictUJUllJ, luivt. MUUU 11 X7U1WCXU J-ZldU- 
I gijos svetainėje, 1057 Hamilton Ave., 
7:30 vai. vakare. Mokinama komu- 

Draugai ir drau
gės, kaip jūs praleisite žiemos vaka
rus? Ar norite daugiau žinoti apie 
komunizmąš Jei taip, tai lankykite 
darbininkų mokyklą, įgysite daugiau 
žinojimo. Nuo 7:30 iki 9 vai. va
kare mokinama komunizmo pagrin- 

*' dai, o vėliaus būna diskusijos įvai- 
darbininkai šluoja miesto gat- riais klausimais.

' MIX 
/F
t * j

ROJAUS
RECEPTO TABLETA1

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

^a^ . sįono A.L.D.L.D. draugus bei 
' kitus bolševistinius darbinin- 
! kus, 
i kaip gaut kalbėtoją.
! rius nori drg. Abeko, kad kai- galvoti, prie ko Pruseika veda;
i betų laidojant M. Pacenką, kad veda prie to, prie ko ve-
' bet, Tad jis radosi apie Pitts- j dė keletas metų tam atgal !
' ’ l. n šioi anielinkėi io- i Grigaitis. Tylėdamas nieko

gal arba pilnai iki cento iš
mokėtos nuosavybės.

Pirmiau, kuomet komunistai .. .. . vigcunzaiuiiui, uuuirupradėjo vesti agitaciją ir or-|at ktu paka|b6ti laidotuvėse, 
galuota darbininkus kovai; Laidot'nutarė ant laisvų kapi, 
prieš kapitalistų klases ir jos ni w w mi p.J 
valstybės planus delei perse- 
klojimo sveturgimių, tai dau
gelis sakydavo: kad jeigu per
sekios, tai tik komunistus, o 
majięs nepalies. Dabar gi, pa
sirodo, komunistas, ne komu
nistas, pilietis ar ne pilietis— 
visi areštuojami.
turėsi pinigų—galėsi pasiliuo-i mūsų draugai susitarė patar
ti iš po arešto, ne kitaip. Mat, įnaut; to vakaro pirmininkas 
susidėjo tokios aplinkybės,, pranešė apie laidojimą Pacen- 
prie kurių valstybė nors dali-; kos ir užkvietė draugus ir pu
riai galės atsiekti savo tikslą, bliką, kad dalyvautų, kurie 
Bet kaip su darbininkais? tik gali, laidotuvėse. Bet su- 

Darbininkų tarpe kliksmas sirinkus draugam bei kitiem 
ir dantų griežimas. Areštuo- i pas velionio namą, apie 50 ar 
jam&—atskiriama moteris nuo i daugiau žmonių, tuoj metėsi į 
joė vyro ir vaikų, vyrai nuo , akis nelabai malonus reginys;

: Grabas apstatytas kryžiais; 
kurių .buvo bent keli. Nulydė- 
jus ant kapų, jie pakviečia kal
bėt Kom. Partijos organizato
rių ir pasako, kad velionis 
taipgi buvo darbininkas, na, ir 
komunistas.

šeimynų. Viena moteris, pav.: 
atskirtai nuo savo vyro ir ke
lių mėnesių kūdikio, buvo iš
laikyta B. imigracijos stotyje 
kelias savaites ir tapo išleista 
po įo, kaip vyras vargais ne
galais sukrapštė $500 užstatą.

Kaip tik tuo pat laiku Pitt- 
stone buvo surengta pramogos 
vakaras naudai baduolių be
darbių, kurie eis į Washingto- 
ną. Pasirodžius salėje Boty- 
riui ir Kalauskui jieškoti pas

Ir tik jeigu draugus morališkos paramos,
čių pipirų. Tai yra pagirtinas 
darbas. Glostyt nereikia nei 
vieno revoliucinio darbininko. 
Tankiai žmogų gali labiau 
įžeisti jį ignoruodamas, negu 
su juo rimtai argumentuoda
mas. Taip turi būt ir su mūsų 
priešais.

Kuopos Korespondentas.

HOLLYWOOD, Calif. — 
Warner Brothers ir First 
National judžių kompanijos 
paskelbė nukapojimą algų 
visiems savo darbininkams 
nuo 20 iki 30 nuoš.

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

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

Jie yra išdirbami lietuvių įstaigos ir žmonių įvertinami visur.
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 fnuips.

parašymą. Bet Fordo agentai 
tų laiškų visai neskaito; sako, 
jūs eikite ant farmų: daug 

lyra tuščios žemės, ir dirbkite 
! tenai, žmogus atsako, kad pi-
■ nigų neturiu. Agentas gi jam 
įsako, jei tu pinigų neturi, tai
■ prastas iš tavęs gaspadoriųs. 
j Na, o be darbo niekas darbi- 
i ninkui pinigų* neduoda.

GRAND RAPIDS, MICH.
Puikus Teatras

Lietuvių Dailės Choras rengia tea
trą šeštadienį, 12 gruodęio, Liet. 
Sunu ir Dukterų Draugijos svetainė
je, 1057 Hamilton Ave. Pradžia 7:- 
30 vai. vakare. Bus sulošta veika
las “Priešai.” Būtinai ateikit pama
tyti tą gražų veikalą! Būsite užgą-', 
nėdinti ir sykiu paremsit Chorą. 
Įžahga 35c. y patai, išanksto per
kant 30c.

Viena dėžė už 35c, trys dėžės už $1.00
Prašome prisiųsti man____ >v_dėžę ar dėžes ROJAUS TAB

LETŲ už $________ _ kuriuos šiuomi prisiunčiu.

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

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

bus renkama kuopos komitetas. Taip
gi yfa ir kitokių labai; svarbių reikl
ių aptarti. J Todėl visit nariai būtinai 
dalyvaukite.

: > Sekr. D. Gudišauskas. — 
(285-287)

- * PHILADELPHIA, PA.' ,
I vj ■ Extra Susirinkimas
T.P.A. 9 kuopos nepaprastas susi

rinkamas bus antradienį, 8 gruodžio, 
po No. 995 N. 5th St., 8 vai. vakare. 
Yra labai svarbių reikalų aptarti, tat 
visi nariai dalyvaukite. Apart to, 
daug rengiasi vykti į “Laisvės” kon
certą, Brooklynan. Ekskursijos trau
kiniai veža už $2 j abi puses, ir gali
ma sugrįžti bile traukiniu.

Valdyba.
(285-287)

S. BOSTON, MASS.'
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

kuopos susirinkimas bus ketvirtadie
nį; gruodžio (December), po No. 376 
W. Broadway, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai dalyvaukite, yra svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskit ir naujų narių.

Valdyba.
, . (285-286)

TELEFONAS
Pgląski 5-1090

NAUJAUSIOS MADOS

ATDARA DIENĄ
IR NAKTĮ

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris

įžanga Dieną ir Naktį 5Oc
Sub a to s vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam katnbary—35c __

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui!šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos issiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, . Turkiškas ii- ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu. (

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

KELRODIS: B. M. T. eleyėiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M.’ T. subway—išliet ant Montrose Ave. stoties; visais 

. Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.



Puslapis Penktas

17th

Puiki Vakarienė

ta sau

nausio

narinio

kainą

Avfi

Žegunis,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Kruvini Doleriai;

Darbininkų Kalendorius
Jan Atspausdintas, Reikalaukite Jo

175

128

PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

KAINA

L LITVINAS

MmiHIMIIII

Bostonas Išlydėjo Be 
! darbiu Maršuotojus

20c kopija
18c kopija
17ę kopija 
16c kopija 
15c kopija

348 
15th 
944 

21st 
20th

Avė

Avė,

Avė,

A Ve,

Avė,

Tūkstančiai del Minyškų, 
0 Badas del Bedarbiu

023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

4689 Brandon

7715 Dayton

Chicago? Bedarbių 
Demonstracija

dį. Riordan išliko 
tapo suareštuotas i 
namas kaipo vagis!

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

Nuo 3 iki 5 kopijų ......
Nuo 6 iki 10 kopijų ........

Nuo 11 iki 20 kopijų ......
Nuo 21 iki 24 kopijų........
Nuo 25 kopijųJr augščiau

Draugijy Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Ekskursijų į Sovietų Sąjtui 
gą Dykai

Vaikai Kkledy Dova
noms ant Pardavimo

1242 Solvay

9584 Russell St. 
kctyirtą nedek

karo ir eina bedar-■ Taipgi ir sklokos salininkai ir 
tai darbuotojai galės dalyvauti ir 

liuosai apginti savo politiką 
be jokio varžymo iš rengėjų

Turime džiaugsmo pa^elbti, 
jog šįisai metraštis yra labai 
turiningas. Įvafrių informacijų 
if straipsnių iš politikos, ekono
mijos, medicinos, gamtos moks
lo ir kitais klausimais yra apš- 
ciai.

VIENYBĖS DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

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

Striplnie,
A. j.

Venslauskie,

.... Jazukevičia,
Miškinis, 
St.
P. Krušas,

■11 Glendale St,
Ci.

Barkauskus,

Mn ss,

MOTERŲ ARMIJA PRIEŠ 
SAUSUOSIUS

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

nams pilnos nepriklaušomy. 
bes, jis prašo ■ “autonomi
jos.” Gruodžio 1 d. Mani 
loj įvyko milžiniškas susi 
rinkimas ir liaudis šaukė 
“Mirtis Quezonui, pardavi 
kui!”

NEWARK.' —'Gruodžio 
1 d. -du badaujanti bedar
biai; -Henry Marteli ir Jos
eph Riordan, įėjo į maisto 
krautuvę vėlai .vakare ir 
pasiėmė porą kenų sardin- 
kų. Policistas Meehan pa
matė ir pradėjo šaudyt. Be
darbis Marteli nušautas, 
nes kulka perskriodė jo šir- 

gyvas, 
kalti-“LAISVE

46 TEN EYCK ST., I

KURIE KARTU SU UŽSAKYMAIS PRISIŲSIU 
IR UŽMOKESTI, TIEM BUS APMOKĖTA PER

SIUNTIMO LĖŠOS
Be jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 

paduotu antrašu:

MANILA, —t .Philippinų 
stambus politikierius Que
zon eina ranka rankon su 
Amerikos imperialistais iij, 
vietoj reikalauti’' PhilippL

Trunipu laiku iirnokiname 
viską kati link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

MACON, Ga.— Čionai ne
pilnamečių vaikų teismas 
ofiiealiai paskelbė laikraš
čiuose tokį pranešimą: 
“Jeigu jūs norite vaiko ka
lėdoms, kreipkitės prie mū- 

j su.” Teismo priežiūroje yra 
; keletas kūdikių, vargšų dar- 
j binjnkų, kuriuos jis dabar 
| garsina faktinai ant parda- 
; vimo. Tai šitaip valdžia rū- 
| pinasi varguolių vaikais — 
Į ateinančia gentkarte!

DETROIT.—Buržuazinių 
moterų organizacija delei 
p a n aikinimo prohibicijos 
įstatymo .giriasi, kad ji 
šiandien turi, apie 411,000 
narių. , Tos ; buržujės būti
nai reikalauja sugrąžinimo 
alaus ir degtinės. Jos, žino
ma, ! netrokšta ir dabar, 
gauna išsigerti, bet jos no
ri, j kad nereikėtų ’pirkti iš 
butlegerių. • ■

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose, 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi-. 
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašui;! 
J439 §OUTH 2ND STĘfcĘŲ 

PHILADELPHIA, PA.

ONŲ' IR DUKTERŲ 
HARTFORD- CONN. 
'31 Metams:

i, 33 Hamilton St. 
ieliokas, 288 Maple

J. Kazlauskas, 481 Hud- 
f ■ »

. Pilkauskas, 7 Seymour 
Hartford, Conn.

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-

Knyga iš 205 Puslapių
Kaina 25 centai

nuliūdimo va- ’

(ės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų.1 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki-* 
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Vice-Pirm įninkąs—A.

Nutarimų Raštininkas- 

Turto Raštininkas—A. 

Iždininkas—A. Daukšas, 

Iždo Globėjai:
A. Kopas,
Grušiūtė,

Ligonių Lankytojai
Jg. Ručinskas,
Vilkuviėno, 718

Trustisni:
T. Rasikns, A.
Jasaitis, A. B.

Revizijo- komisija :
A. Senkus, V.

Salės valytojas—F
Salės parandavotojas |— 

1108 Elizabeth Ąv'c.
Draugijos susirinkimai 

mėnesio antrų utąrninkų 
1057-63 Hamilton Aue./

Oficialis orgahas Lygos delei 
Gynimo Negrą Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duodama tam 

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

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

už 6 mėnesius, 30c. už 3 me
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialės kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko
pijų.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 8-8720

Keystone ■— Main 1417

Vakarienė įvyks Internatio
nal Hali svetainėje, 427 Lack- 
awana Ave., Scranton, Pa. To
dėl visi, kas tik pritaria pro- 
gresyvėms darbiniu, draugi
joms, neturėtų šią vakarienę 
praleisti, bet atsilankyti. O 
prie vakarienės bus dar ir pui
ki progPama ir žaislų. Todėl 
visi 13 dieną gruodžio, nedė- 
lioj, į International svetainę!

Rumboniškis.

BROOKLYN, N. Y.--Ka
taliką bažnyčios “Our Lady 
of Lourdes” kunigužis iš
kaulijo iš parapijonų $61,- 
000 pastatymui naujo klioš- 
toriaus, kuriame kunigai ir 
davatkos galės baliavoti. 
Tuo tarpu tūkstančiai tos 
bažnyčios parapijonų nedir
ba ir kenčia .alkį. Jiems ku
nigužis rodo špygą.

ncio 
visi 
tų, o ne taip, kaip iki šiol tik 
sekretorius turi stumti visą 
darbuotę pirmyn revoliucinių 
darbininkų judėjime.

Chicagoj mūsų vajai sukasi 
'pamaži; gauname naujų na- 
Į rhi į A.L.D.L.D. ip kiek dau- 
giaus “Vilniai” skaitytojų, bet 
darbo del gavimo naujų skai
tytojų “Laisvei,” rodos, nesi- 

[ mato. Nejaugi mes, chicagie- 
čiai, taip apsileisime ir nepa- 
sirodysime “Laisvės” vajuje?

Darbuotojas.

A.L.D.L.D. 39 kp. ir L.D.S 
A. 54 kp. bendrai r 
nią vakarienę 13 diehk gruo
džio. Apie Makarienės > geru
mą neprisieina daug ką kal
bėti, nes scrantoniėčiai labai 
gerai žino, jog mūs gašpadinės 
dar niekad nėra apgavę su va
kariene ; visados 
puikias vakarienes, tai nei ma
žiausios abejonės ir dabar ne
gali būti, kad duos skanią va
karienę. Gi įžanga irgi gana 
pritakyta pagal šį bedarbės 
laika—tik 75c.

Telefonai: Bell — Oregon 5156

LIETUVOS . 
DRAUGYSTĖ

ValdyT)
Pirm. P. Krikščiiiį 
Pirm, pageli). M. J 

Avė.
Prot. rašt. « 

son St.
Fin. rašt. J

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

481* Hudson St.
Draugystes susirinkimai atsibū- 

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

linrijypiaa. »ptni»ym?i». aupraat elektriką Ir Magnetizmą. !r valiavimą*
Ir. planą automobilio; mokinau* dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Mokytojais yra žymūs .ekspertai—L. TICHNIAVICIU8, B. J. VATTKUNA8 ir kiti. 
Leidimą'.(License) ir Diplomą gvaranluojame už mažą užmokeatj.. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užairatymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo # ryts 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

< y. COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
>21 E. 14th STREETf , . Nearest Avenue NEW YORK CITY 

, , ,x Telephone, Algonquin 4-404S . .

' CHICAGO, Ill. — Bedarbių 
demonstracijos įvyks 7 d. 
gruodžio, Union Parke. ši 
demonstracija bus tada, kai 
mūsų delegatai turės pasi
kalbėjimus su Washington© 
ponais ir statys griežtą reika
lavimą už socialę apdraudą 
bedarbiams; ir tą dieną visuo
se miestuose įvyks demonstra
cijos su reikalavimu bedarbių 
apdraudos. Todėl, ir Čhica- 
gos visi bedarbiai ir dirbanti, 
stokime į bendrą kovą už be
darbių reikalus.

L.D.S, 53-čia kuopa turėjo 
draugišką vakarienę surengus 
21 d. lapkričio Chicagos Lie
tuvių Auditoriume. žmonių 
buvo nemažai ir buvo gera 
programa. Taip būtų buvę 
viskas gerai, kad ne sklokinin- 
kai vakaro vedėjai. Jų pastan
gomis gavo priešai pasinaudo
ti ir save pasigarsinti, kaip 
tokia šidiškiūtė, vargonininkė 
katalikų banyčios, Slatkinin- 
kas, M. Bocevičia ir kiti, kas 
parodo, kad mūsų draugai dir
bo tik ant popieros, o ne prak
tikoj—kas rengia, tas ir nau
dojasi.

A.L.D.L.D. Pirmo Apskričio 
metinė konferencija Įvyks 20 
d. gruodžio, “Vilnies” svetai
nėj; pradžia 10:30 vai. ryto. 
Visi delegatai, įsitėmykite die
ną ir laiką. Konferencija bus ' sunkaus 
gana svarbi dabartiniu mo- j tik nors 
mentu, kada imperialistai ren- darbininkų klasės 
giasi prie 
bių kova su išnaudotojais, 
mes turėsime viską aptarti 
išrinkti veiklų komitetą apsk

liaus. Ekspertai instruktoriai
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu

Pilnas važinėjimo kursas, įimant
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

i, M. Ziuris.
, 515 Eleventh St.
A. GarbanaUskas,

{vyksta kiekvieno
savam name,

į LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAHGVRTĖS NAUJOS VALDY

BOS,; 1531 M. ADRESAI, 
LQWELL. MASS.

Pirm, A. jPalųoinskaą
Belle Grove, TSox 108, Dracut, Mass.

1 Vice-pirmininkas M. Dulkienė
I * 180 Colicord St,, Lowell, Mass.
' Prot. rašt. V. Mikalopas,,
I, ,^73 Central St..
I Fin. rašt. A. Rutkauskas ■'

1 Vine Street
i Iždininkas, S. Paulenka

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

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedejdienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

vadovavimui, kad darbe ; pusės. Kitaip sakhnt, tie, ku-Į 
komiteto nariai pasirody- j rie dar vis mano, net ir kalba 

pašaliais, kad Pruseika geras, 
neklaidingas, o tik Bimba vi
sas trukšmadarys, galės daug 
gero padaryti savo sklokai, jei
gu jie ateis į diskusijas ir. įro- 
djrs. Pruseikos gerumą ir ne
klaidingumą; bus daug geriau, 
negu pašaliais tai kalbėti.

Diskusijoms diena ir vieta 
bus skelbiama vėliau. Darbin. I i 
Scrantono ir apielinkes turėtų ! 
atydžiai tėmyti pranešimus I 

“Laisvėj” apie tų diskusijų I 
laika ir vieta. < ' . i

BAYONNE, K. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

I). L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
BAYONNE, N. J., VALDYBA

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th
Pirm, pagelb. M. Panelis, 

24th St.i
Prot. Rašt. P. Janiūnas 

49th St.
Fin. ’Rašt. A. Lukaitis, 59 Ave. A 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis 
Avė., M. Vi.šniauskienė, 9 W. 
St. Iždo ' globa F. Milvidas, 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W.

141 Suwtelle Ave., 
Bale-

Norinlieji ge
putar

BMmniiimjnimniimmiii™
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Scrantono Draugai Sau 
kia Sklokininkus Į 

Diskusijas

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDEU TAKER .

ItbuikaMQcjii Ir laidoja uutnlin^iua aal 
rltokių kapinių. Norėtieji ^rainio pa- 
tariiavisno ir ui žavtą a.e.>u« nmiodiamo 
raUmluje AankiUt paa uane- r'aa aajM 
Valde gauti lutus am viavkf katamų kad 
certaoaioae vletoaa ir ut /.<»• aarvą —

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

Pirm. J. Liubertas,

Pirm, pageiliininkas, M

Nutarimų rašt. P. Gyvis, 
7148 Mac Kenzie

Turto rašt. J. Ovcraitis,

Iždininkas A. Vogčia

KASOS GLOBĖJAI
O. Gnntaricnė,

O. ZiRipuntienė, .

Susirinkimai atsibus kas |._ — ..
di^nj kiekvieno mėnesio, 2 vai. pO piėtų. 
Lietuvių svetainėje, 25 ir Vernor Highway.

BOSTON, Mass,— Didelis 
darbjninkų - susirinkimas 
aikštėj Commons gruodžio 
1 d./išlydėjo alkanųjų mar- 
šavime delegacija. Dalyva
vo 3,000 darbininkų. Darbi
ninkai supranta, kad Alka
nųjų Maršavimas į.Wash- 
ingtonų yra jų bendra kova 
prieš alkį ir už socialę ap
draudą.

SCRANTON, PA.— A.L.D. 
L.D. 39 kp. paskutiniame savo 
susirinkime nutarė surengti dis 
kusijas apie karo pavojų ir ko
vą su skloka; ar sklokos vadai 
išėjo prie revoliucinį, judėjimą, 
už tai, kad Liet. Komunistų 
Centro Biuro politika—linija 
bloga, netikus, kaip kad .sklo
kos vadai sako, ar už tai, kad 
jie išsigando aštrėjančių kovų 
darbininkų klasės prieš išnau
dotojus ir, gelbėdami savo kai
lį, pasirinko tiksliai sau kelią 
į buržuazijos liogerį? Į šias 
diskusijas bus kviečiami visi 

darbo žmonės, kurie 
kiek interesuojasi 

reikalais.

Pereitam irhperidl'istihiam 
kare Amerikbš' "kapitalistai 
pardavė amuniciją talkinin
kams ir susikrovė milžiniš
kus turtus. Dabar Ameri
ka parduoda amuniciją Ja
ponijai ir Chinijai, kurijos 
viena su kita (kariauja. j 
vėl nekaltų žmonių krauj 
plaukia į Amerkos kapita
listų kišenius formoj doleįi- 
riu.

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

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th
Avė., E. Moline, III.

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

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

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, 111.

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

.111 Pirm
v i Pirm
aS 256 Amen St 

Nutarimų rašt. < 
49 Sawtellc Ave. 

Turto rašt.
12 Andover St. 

Ligonių rašt. M.
153 Ames St. 

Iždininkas M.
9 Burton 

Iždo globėjai:
B. Zdanavičių, 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A 
102 Ilantington St 
Visi Montell

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich. 
VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkas—K. Margis, 
1323 Muskegon 

Kareckas, 
730 Nason 

—K. Rasikas, 
R. R. 9, Box 

Garbanauskas. 
1108 Elizabeth Ave

1131 Walker Ave.

, 1108 Elizabeth Ave 
1307 Davis Ave.

1414 Turner Ave. 
Richmond St.

Lujus, 
Shatkus.

Valenta 
F. Zcgpnis.

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

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis, labai 
J •• 
ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-

HCNGKONG,' Chinija.— 
Buvęs Chinijos ambasado
rius į Jungtines Valstijas 
penas Wu Chaochu ragina, 

surengdavo l kad Chinija ir Japonija su
sitartų ir bendrai valdytų 
Mandžilriją. Jis sako, kad 
Japonija galėtų kontroliuot 
Mandžurijos prekybą,- o Ch- 
nija jos politiką!

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ vVRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 .Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo-1 
line, Ill. I

RAM
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VIETINES ŽINIOS
Bedarbių -Taryba Šaukia j 
Susirinkimą Šiandie Vakare

Liet. Darb. Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Priešmetinis 
Susirinkimas Šiandie

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pirmos kuopos prieš
metinis susirinkimas įvyks 3 
d. gruodžio (December), 1931 ' 
m., “Laisvės” svetainėje, kam- Į 
pas Ten Eyck ir Lorimer St 
Brooklyne, N. Y. Pradžia ly 
giai 8 vai. vakare.

Visi nariai ir i 
vaukite, nes yra 
reikalų, kuriuos 
svarstyti šiame 
Taipgi turėsime 
pos valdybą sekantiems 1932- 
iems metams.

Draugai, kurių yra užvilk
tos narinės mokestys, pasi-, 
stengkite užsimokėti, kad ne- 
liktumėt suspenduoti, ištikus 
ligai ar mirčiai.

Atsiveskite savo draugus bei 
pažįstamus prirašyti prie Lie- ’ 
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo pirmos kuopos.

, tuvėmis rūpinasi graborius 
Mathew P. Ballas-Bieliauskas.

Tas pats graborius laidos ir 
Wm. Lingauską, kuris mirė 
lapkričio 30 d./26 Goerck St., 
New Yorke. Lingauskas bu
vo dar tik 22 metų amžiaus. Į 
Bus palaidotas gruodžio 4 
šv. Jono kapinėse.

Visoms Darbininkiškoms
, Organizacijoms ir Kuopomsnarės, daly-1 ° J r

gana svarbių j 
turėsime ap- 
susirinkime. į 

išrinkti jįuo- !

Sklokininkai Tarnauja 
Bagočiaus “Socialistams”

S.L.A. 38-ta kp. nutarė 
ruošt parengimą paminėjimui 
tos organizacijos jubilėjaus su 
prakalbomis ir koncertine pro
gramėle, Am. Liet. Piliečių 
Kliubo svetainėje, gr. 20 d. 
I parengimo komisiją tapo iš
rinkti socialfašistas Raškinis 
ir kiti du, jo frentai; ir ta 
komisija, nieko nepasitarus su 
fašistine kuopos valdyba, su
manė pasikviesti F. J. Bago- 
čfų ir M. J. Viniką pasakyti 
prakalbas tame parengime. 
Nuėjo į Naujosios Klampynės 
spaustuvę ir padirbdino pla
katus su tų ponų paveikslais. 
Tuos gi plakatus išplatino Raš
kinis su vienu prieškomunisti- 
niU sklokininku, būtent, su 
Jankūnu.

Fašistinė minėtos kuopos 
valdyba matydama, kad so- 
cialfašistai su sklokininkais, 
nepasitarę su valdyba, išker
ta jiems tą šposą, griežtai už
protestavo ir pranešė “Tėvy
nės” redaktoriui Vitaičiui, kad 
savo laikraštyje jis visai negar
sintų minėto parengimo. Mat, 
Bagočius ir Vinikas kandida
tuoja į senojo Susivienijimo 
Pildomąją Tarybą ant social- 
fašistų tikieto, o fašistai turi 
savo gegužinius kandidatus, 
kuriuos ir norėtų pastatyti kal
bėtojais minjmame 38-tos kuo
pos parengime.

* Užbaigiant, turiu pasakyti, 
kad man stebėtina, kaip But- 
kaus-Pruseikos s k 1 o k ininkai 
greitai susiklijavo su socialfa- 
šistais ir jau tarnauja Bago- 
čiui ir Vinikui ir sau darbinin- 
kauja su jų vietiniais leitenan
tais.

SU-

Ex-Tautininkas.

Petras Draugelis Mirė

“LAISVĖS” DIREKTORIŲ 
SUSIRINKIMAS> - • ■ •

Direktorių susirinkimas yra 
: šaukiamas penktadienį, gruod- 

Bedarbių Taryba šaukia su- žio 4 d 8 vap vakare.
sirinkimą šiandie, ketvirtadie
nio vakare gruodžio 3 d., 
“Laisvės” svetainėje, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck St., Brook 
lyn, Pradžia 8 vai.

Visi bedarbiai turi dalyvauti 
d., šiame susirinkime be skirtumo 

tikėjimo,- politinių . pažiūrų, bei 
tautos.

į • 1,: ’ $ i .
Draugės ir draugai, mes vi

si turime stoti į šį darbą. Mes 
gerai žinom, kad be darbo, be 
kovos nieko negalės laimėti 

į bedarbiai nei dirbantieji. Be 
Sveikimo neišsivysto jokis di- 
t dėsnis darbininkų judėjimas. 
I Todėl, jeigu norime pagerinti 
.savo būklę, turime nepaisyti 
jokių., tupmlaikinių kliūčių bei 
nesmagumų, ir padirbėti be
darbių naudai/

Bedarbių Taryba šaukia vi
sus išrinktus delegatus nuo 

; kuopų ir draugijų ir visus da-! 
i lyvavusius pirmesniame bedar- I 
bių susirinkime.

■šiandie vakare
vien tik jie, bei ir visi kiti be-j

Susi
rinkimo vieta—“Laisvės” ofi-
se.

Visi direktoriai raginami bū
ti laiku, šalip bėgamų reika- i 
lų, “Laisvės” metinis koncertas 
jau čia pat. Koncerto reika
lai reikia kaip kas nutarti ir 
parengimui darbininkus nu
skirti.

Direkt. Sekr. F. Abek.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

W ni fuojam vc- 
■ ■' ;’W ’j stuvių, šei- 

mynų ir ki- 
' i® tokias gini-

peš; atnau- 
- j i name se-

; nūs ir kra-
javus; ant
P a reikala- 
vimo eina-

Rfflh m
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.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu" Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium< * 

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

i Gynimo Konferenciją, kuri 
įvyks gruodžio 20 d.

1 Draugai darbininkai!
i Už kelių dienų . atsidarys 
Jungtinių Valstijų kongresas,

į ir toj kongreso sesijoj kapita
listai rengiasi padaryti įstaty
mais visus aršiausius sumany
mus prieš ateivius. O pažiū
rėkime, kokie yra tie nelabi I 
sumanymai ir kiek jų.

'Ashwill ir Blease sumany
mai reikalauja ateivius nufo- darbiai ir bedarbes, 
tografuoti, suregistruoti, jų

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. ’i 

į Dr. Martin > Luther Draugija rengia 
saunų Halių ; šeštadienį, 2 saiišio 
(January),’ 1932, i ■ Schwaben ■ Hall, 
Knickerbocker ir Myrtle Ave. Pra
džią 8 vai. vakąre. Įžanga $1, bet 
kas pirks' dabar*, tai gaus ‘ už 75c., 
Tikietus galima gauti šiose vietose: 
A. Kasmovich, 260 Humboldt St., S. 
Tuba, 49 Ten Eyck St., D. Geneta, Į 
16 Stagg St., A, Lųkis, 135 Grand 

Visi lie turi I SU Minėta draugija visada suren- 
-j • • giasueiti; ir ne h^t

Minėta draugija 
puikiausius balius, 

tikietus dabar.
Tat įsigy-

Komisija.
(286-287)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūiuian ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrrinų ' kraujo : ir šlapumo.

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

New York, N. Y. , 
Valandos Priėmimo: •

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

Sekmadieniais nuo 11 ry.j.o iki 1 po pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180
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. MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second A ve./ \

Tarpe 12 ir 13 gatvių 
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU

; ORGANŲ LIGAS ,
Valandos, paprastamos dienomis nuo 11 
rjRo ifci 1 po Ipietų, Vakarais nMC 5 -iki 
8 , vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 'iki 
2 vai. po pietų.

Tclcf. ALGANQUIN 4-8294

tografuoti, suregistruoti, jų Taipo pat ir dirbantieji yra j 
pirštų antspaudus nuimti ir J Į šaukiami skaitlingai atsilankyt 
policijos rekordus įtraukti, jį šį susirinkimą. Juk į Bedar- 
Dar toliau eina fašistinio Fi-1 bių Tarybas privalo dėtis ne 
shės Komisijos sumanymas- tik bedarbiai, bet ir dirbantie- 
reikalavimas, kad būtų net at- ji ir suvienytomis spėkomis ko- 
eiviams, tapusiems šios šalies 
piliečiais, atimta pilietystė ir pašalpą iš vietinių 
kad jie būtų deportuojami iš 
Amerikos už tokius “nusidėji-

i mus,” 
kuose, 
jimus 
kurias 

i darbiams
pav., ir dabar A. Yokinen pa
skirtas deportavimui vien del 
to, kad jis priklausė prie Ko
munistų Partijos.

Įvairios valstijos turi išlei
dusios savo vietinius įstatymus 

! prieš ateivius, dalyvaujančius 
kovingame darbininkų 
jime, pavyzdžiui, Mich.

itijoj; tik per darbininkų 
priešinimą, vadovaujant 
vių Gynimo Komitetui ir Ko- 

'munistų Partijai, tas Michiga- 
i no įstatymas tapo sulaikytas 
nuo vykdymo gyvenime.

Lawrence areštuota drg: J. 
i Kraucėvičius ir visa eilė kitų 
'audėju streiko vadu ir norima 
i juos išdeportuoti iš Amerikos 
vien už tai, kad jie kovojo 
prieš uždarbių kapojimus au
dėjams.

New Yorko valstijoj polici
ja daro pakartotinas kratas ir 
užpuolimus ant darbininkų cen 
trų ir jų pramogų. Ateiviams 

. bedarbiams, reikalaujantiems 
jsušelpimo, kad ir iš privatinių 
labdarybių, grūmoja areštuoti 
ir deportuoti. Vis labiau at
eiviai darbininkai yra skriau
džiami su darbais.

Tie ir kiti ateiviu persekio
jimo reiškiniai turėtų kiekvie
ną ateivi* darbininką įtikinti, 
kad reikia vienytis su ameriko-, 
nais darbininkais, baltaisiais ir

i negrais, ir išvien kovoti už at
eivių teisiu angynimą; neda-

kaip dalyvavimas strei- 
kovose prieš algų kapo- 
ir demonstracijose, per 
reikalaujama įvesti be- 

apdraudą. O jau,

judė- 
vals- 
pasi- 
Atei-

voti už tuojautinę bedarbiams 
‘i valdžios 

iždų ir už bedarbių apdraudos 
įstatymo išleidimą.

Kovodama už tuos reikalavi
mus, tačiaus, Bedarbių Tary
ba nepamiršta ir tuojautinių 
reikalu ir šelpia visus lygiai, 
kas tik prie josios prisideda. 
Jeigu bedarbis neturi nei ko 
valgyti nei drabužių, tai ypač 
jo pareiga įstoti į Bedarbių 
Tarybą. Per rinkliavas-aukas 
jam bus duodama būtiniausios 
pagelbos, ir' tuom pačiu laiku 
jis prisidės prie kovos už1 tuo- 
jautinį bedarbių šelpimą iš 
miesto iždo ir už bedarbių ap- 
draudos įstatynia.
; , Į • : Bedarbių Taryba.
U ’ z K ‘ i' •

S. BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 50 kuopos susirinkimas bus 

penktadieni, 4 gruodžio, Hanover ! 
Kliube, 738 5th A ve., 8 vai. vaka- 1 
re. Visi nariai ateikit ir naujų narių j 
atsiveskit. Pasirūpinkite ir mokes- j 
čius užsimokėti. |

Sekr. A. Bružas. j 
(286-287) i

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU DARBO, galiu dirbti gro- 

sernej, delikatessen; galiu būti šo
feriu arba s usavo karu išvežioti; 
taipgi galiu dirbti karpenteriaus dar
bą. Turiu gerą patyrimą. Kreip
kitės po No. 24 St. Nicholas Ave., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Stagg 
2-6511. (284-286)

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,3“
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo • 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105 •.

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad nerkėliau savo studiją 

naujon vieton,? 
Po numeriu* 
512 Marion St., 
kamp. B r o a d* 
wa-’’ Chauncey 

K Ml Street stoti &
®“’i Ml Brooklyn,.N. Y.

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

512
JONAS STOKES

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

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris/ kuri neturi 

prieglaudos. . Atsišaukit po No. 
123-15 Suthpin Bouleward, Jamaica, 
N. Y. (286-288)

Liet. Amerikos Piliečių . 
Kliubo Susirinkimas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį nenktadienį. gruodžio 
(Dec.) 4 d., 8 vai. vakare, 
Kliubo name. 80 Union Avė. 
Visi nariai turite dalyvauti, 
nes bus renkama sekantiems 
metams pusė komiteto. Taip 
pat bus daugiau reikalų ap
svarstyti bei nutarti.

Sekr. A. Dėikus.

Am. Lietuviu Piliečiu Kliubo 
Naujo Namo įkurtuvės

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas ruošia savo namo įkur 
tuvių vakarienę su koncertu, 

', gruo'd- 
[., vakare, sava

me name, 80 Union Avė. Tai

leist kapitalistams apsidirbti ateinantį sekmadienį, 
o paskui žio (Dec.) 6 d.,j pirma su ateiviais,

iuo aršiau užnult smaugt pa- i, _ . ... v,
čius amerikiečius darbo žmo- ‘ būsią namo knkstynos.
bes. j

Lietuvių darbininkų organi
zacijos! Ta reikalą, turėkime 
mintvje, kaip vieną iš pačių 
svarbiausių. Būt'ipai išrinkite 
delegatus j New Yorko abs-

• kričio Ateiviu Gynimo Komite
to šaukiamą konferenciją, ku-

Staiga mirė Petras Drauge
lis, 37 metų amžiaus, paskuti
niu laiku gyvenęs po num. 660 
Grand St., Brooklyne. Tai bu
vo gerai nuo seno laiko brook- 
lyniečiams žinomas “Petru
kas.” Pirmiau dirbdavo spaus
tuvėse ir buvo vienas iš ga
biausių lietuviškų spaustuvių Į H į wks gruodžio (Dec.) 20 
darbininkų.
me, kad mėgdavo perdaug įsi- nėję, <55 East 4th St., 
gerti, ir tik del to negalėdavo Yorke. Prasidės 10 vai. 
darbą palaikyti. Paskutiniais ną. . , , 
gi laikais buvo visai pavirtęs Kiekviena organizacija 
alkoholiku, beveik niekad ne- pasiųsti po vieną delegatą 
prasiblaivančiu. Girdėt, kad 
nekurie žemos rūšies asmenys, 
pirkliaujanti žmogaus gyvybe, 
buvo Petrą storai “inšiurinę” 
(apdraudę) ir atatinkamai jį 
vaišino, kad greičiau savo tiks
lą pasiektų.

Velionis Petras Draugelis 
šiaip buvo gana pažangus. 
Tarpais pats suprasdavo, ko
kioje padėtyje jis randasi, ir 
atsipeikėdamas d e j u o davo: 
♦‘Prapuoliau aš, prapuoliau,” 
negalėdamas atprasti nuo ne- 
iŠmieruoto gėrimo.

Bus palaidotas Alyvų Kalno 
kapinėse gruodžio 3 d. Laido-

Visa nelaimė ta- d.. Manhattan Lyceum svetai-
New 
die-

šokiai prasidės 3 vai.; vaka
rienė bus 7 val^; po' vakarie
nės vėl šokiai.

Konęertjnėj programoj da- 
lyyaus Ą.( Velička, S. B. Ma- 
siuliutė, ( B, ĮRamoškiutė, V. 
Tąmkiutė, Ę. / Stankūnas, M. 
česnavičiutė ir K. B. Kriaučiū
nas.

Kliubas .prašo įsigyti tikie
tus išanksto. . Jie gaunami 
Kliubo name arbą^pas'jo na
rius. Tikieto kąįna $2.

Rep.
nuo
nuokiekvienų 25 nariu bei 

didesnės šio skaičiaus pusės. 
Kurias organizacijas nekontro
liuoja klasiniai sąmoninai dar
bininkai, bet ten priklauso, 
tai jeigu negalima nuo visos 
organizacijos pasiųsti . delega
cija i tą konferenciją, tuomet 
turi išrinkti delegatus nuo sa
vo darbininkiškos mažumos ir 
atsiųsti konferencijon delega
tus sulig tos pačios taisyklės, 
kaip kad paduota pradžioje 
šio paragrafo. . ,

Ateivių Gynimo. Komiteto 
Distrikto Sekretorius]

S. Horwatt.

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill
6th
3rd 
5th 
7th 
7th
7th
3179 Richmond.
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & i Catharipe > , ■ .

' 923 South 3rd - ' •
.. 1215 South■ 2nd , , . . , ,
f Frankliį Vine 1

& 
& 
S & 
& 
&

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

PARDAVIMAI
' i- ' ' ’ 4-—J—L

PARSIDUODA kendžių storas, vis
kas >' puikiai įtąisytaj prie štoro 

yra vienas 'k'amoaryk.- • Gera proga. 
Kreipkitės po No. 429 Broadway, arti 
Hewes St., Brooklyn, N. Y.

(286-288)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituos^ , miėstuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
med egos yrą užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Telephone, Greenpoint l>-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

libalr.ainuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; pamamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Itagg

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

MMMM MMMIM

NAUDOKITĖS PROGA!
Reikalinga dar 100 energin

gų agentų r e p r e z e ntacijai 
Blue Rose Laboratorijos, par
davinėti Rojaus receptų tab- 
letus.

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

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

69 Bond Street 
Elizabeth, N. J.

Vardas .....................................
Antrašas
W W w w VW IN IM IN IN (N MM

KOJŲ SPECIALISTAS 
i Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo Įvairiąs kojų Ii- Lt 
?as', patinimus# gyslų ir są- hM- 
nąrių (įdegimus; ne operaci- .< Ky: 
jos taipgi < ir kitas, ligas. Jy 
Kreipkitės pas: ■ ,

;br. otto me^er
208 West 54th St.

New"- York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 Ę. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Ocįos ligos gydomos su X-ray ir 
pktiriusias gyslas jčirškinimais
i i , , h ; 4. i , 1, 11

Naujoku Cigarų
JONO ARBA 

PETRO

Kainos po
10c ir 15c
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Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTItS
CIGARAI

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

P.

361

J. Naujokų Cigarų
Dirbtuve

Broadway,
Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(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. Y.

Phone, Stagg 12*5043* ’ ' ; » > )

dekavoju pacientams ■
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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"fe MOT. LAUKUS, Fotografas
J1'

T Bedford Ave., Brooklyn
Tel. Greenpoint 9-7831

^3' Geriausia Studija liroifhlync. Ateikit Perstttktinti

1OEZSOE

U VIDURIAI UŽKIETĖJĘ D
Q Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 11

D Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraakia paprožio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 0 . gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik
sumaiSyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks-
mingas, ir galinta duot vaikams, kūdikiams^lygiai kaip ir suaugu- Q 
siehis. Kaina ........................    . 60c., per paštų €5c.

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

komu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

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

Iftkirpkit i| skelbimą ir i prbsiųsldt kartu bu ažaakymu.




