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ALDLI). Vajus Pratęstas.
Naujų Narių Stojimas.
ALDLD. Knygų Išparda

vimas.
Reakcija Kanadoje.

Rašo D. M. Šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iie»»'a Kasdien, Apari 
Nedėldienių

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

A.L.D.L.D. vajus ųž naujus 
$ narius ir vajus už mūsų dien

raščius “Laisvę” ir “Vilnį” yra 
pratęstas iki 75 d. gruodžio. 
Taigi visi draugai ir draugės, 
kurie rūpinasi revoliuciniu ju
dėjimu ir dalyvauja vajuje, tu
ri dar laiko pasidarbuoti. Kiek
vienas narys privalėtų gauti 
nors po vieną naują narį arba 
skaitytoją. Padirbėkime dar, 
draugai, o pasekmės bus. šie
met darbininkai stoja į A.L.D. 
L.D. eiles.

POLICIJOS SIENA PRIES MARSAVIMAt
F

JUGOSLAVIJOS MILITA- 
RINĖ MISIJA

Iš Worcesterio 11 kuopos se
kretorius d. J. Karazija pri- 1

' siuntė 9 naujus narius į A.L.D. 
L. D. Ten veikia vajininkai ir 
jiems gelbsti kiti draugai.

Brooklyne į ALDLD 1 kuopą 
tik per du paskutinius susirin
kimus įstojo 15 naujų narių. Gi 
draugas Peleckas sakė, kad dar1 
jam yra pasižadėję 9 darbiniu- į 
kai. Kiti draugai 
dar gauti naujų 
kančio susirinkimo.

Iš Wilkes Barre, Pa., 
seni darbuotojai dd. V. J. Stan
kevičius ir S. Pieteris prisiuntė .
neL nr naujtll v’/t ’p0^ ! MUKDEN. - Japonijos 
jų darbininkiška armija paaugo mihtaiinis stabas pianesa, 
ant 17 narių. ; kad gruodžio. 2 d. įvyko du

Clevelande tik keli mėnesiai į nauji kruvini susikirtimai 
atgal susitvėrė ALDLD. kuopa,. tarpe chinų ir japonų. Vie- 
kuriai duotas 57 numeris. Kuo- nas susikirtimas įvyko ties 
pa iš karto susitvėrė iš 19 narių, ‘ pietiniu Mandžurijos gele- 
o dabar vėl d. Joe Graibus pri- ^. . .. T .. J R., 
siuntė 16 naujų narių. Reiškia, j zinkehu. Japonijos mihta- 
kuopa į trumpą laiką išaugo rinis štabas kaltina chmus, 
iki 35 narių. Tai gražus dar- būk jie padarę užpuolimą, 
bas draugų clevelandiečių.

Iš Collinsville, Ill., d. P. Kuo-1 
sevičius, sekretorius ALDLD.; 
26 kuopos, prisiuntė 9 naujus I 
narius į mūsų organizaciją ir; 
dar prižada daugiau gauti.

VARŠAVA.—’ Lenkijon 
“svečiuosna” pribuvo Yugo
slav! jos užsienio reikalų mi- 
nisteris. Jis turįs svarbią 
karinę misiją: susitarti su 
Lenkija prieš Sovietų Są- 

1 jungą.
irgi ketino į

nariui iki sc- i Du Mamu Muieiini Tavnį Du Nauji Mūšiai Tarp 
musŲ Chiny ir Japony

per girias ir kalnus.

Sovietą Sąjungoj
Tver.— Miesto Tver var- 

i das pakeistas į Kalinin; tas 
Visi naujai įstojanti darbi- padaryta pagerbimui Sovie-

ninkai į ALDLD. šiemet gauna tų Sąjungos pirmininko d. 
iš centro už $3.00 vertės knygų. ; jvf. L Kalinino.
Knygas turi pasirinkti ne nupi- _____
gintomisRainomis, bet reuulia- Maskva _ Naujas gelž. 
tokias, kokiu jis pageidaus, j kelis, tuimtlS SUV11S 100 
Daugiausiai draugai ima “Da r- kilometrų, atidarytas tarpo 
bininko Sveikata” knygą. J Sibiro miestų Kuzneck-

Visų kuopų draugai, kur tik- Mundvbaš-Tamirtau. Daug 
tai gavote naujų narių, malonė- j buvQ varg0 RO1 jį pravedė 
kite sužinoti, kokių knygų jie 
pageidauja ir praneškite į cen- 
11*Q  Maskva. — Automobilių 

Garsinimas ALDLD. knygų i gaminimo fabrikas vardu 
per “Laisvę” ir. “Vilnį” davė ' Stalin į viena diena jau pa
mušų organizacijai gerų pasek- gamina 33 nauju automo- 
mių atsimokėjo už skelbimą irįbi]i fabrikas pirmiau 
dar liko pelno apie $100. O kas p amo 
svarbiausia, tai 'kad knygos pa- vadinos A1V1U.
siskleidė tarpe darbininkų. Ka- i 
dangi knygų dar yra daug, tai Kuzstroi.— Lapkričio 8 d.
ALDLD. Centro Komitetas nu-: čia pradėta budavoti nauja 
tarė tęsti knygų išpardavimą \ liejykla, kuri į parą duos 

■ tomis pat kcnnomrs kokiomis g H j j 0Q0 t metak).
buvo pardavinėjamos. lodei ’
garsinimai vėl pasirodys mūsų 
spaudoje ir užsisakykite knygų. į 
Ypatingai reikia suteikti savo'paleista darban didžiausia 
•draugams, pažįstamiems bei gi- pasaulyje garinė elektros 
minėms dovanų knygomis. Lai gamjnim0 stotis.
skaito darbininkai, lai šviečiasi. 

Bereznikai.—Lapkrič. 8 d.

Kanadoje reakcija dar dau- Krasnodar. — Paleistas
giau padidėjo. Nesenai iš Win- naujas skyrius čigūno ga-
nipego vienas draugas prašė 
prisiųsti brošiuraičių, kurių
mes esame gavę iš Lietuvos ir gruodžio

minimo fabriko. Kitos da
lys pradės dirbti su 1 d.

kurios yra naudingos šių die-1 _____
nų kovų reikalais. Pasiunčiau
tas brošiuraites. Dabar sugrį- čeklar.—Minint revoliuci-
žo tiktai vokas, o biosiuia cių j0S sukaktuves, paleistas 
nėra. Ant voko pažymėta, kad darban n;rrnaq nasanlvip cenzūra nepraleido. Pasirodo, an pi mas pasaulyje
kad ne tiktai nepraleido, bet ir 
sunaikino tas brošiuraites, o 
voką sugrąžino atgal.

TERORAS PRIEŠ SKALBYK
LOS STREIKIERIUS

NEW YORK.—Active skal
byklos bosai užsiundė revolve
riais ginkluotus mušeikas ant 
streiko pikieto. Vienas pikie- 
tininkas bjauriai sumuštas ir 
dar areštuotas. Streikui vado

vauja kairioji unija. Eina ko
va prie uždarbių nukirtimą ir 
prieš labai vergiškas darbo są
lygas.

fabrikas, kuris iš chandri- 
lių augmenų gamins gumą.

Tula.—Sovietų mokslinin
kai išdirbo planą, kaip pa- 
budavoti geležies fabriką, 
kuris naujos rūšies būdu 
pagamins 350 tonų lanks
čios geležies į dieną.

Leningradas.-— Elektriki- 
nių perlaidų “Sevkabel” fa
brikas pagamino vielas, pa
jėgiančias perleisti po 220,- 
000 voltų elektros pajėgos.

PRIEŠ ALKANŲ MARŠAVIMĄ STAUGIA 
AMER1K. DARBO FEDERACIJOS VADAI

Amerikos Darbo Federa
cijos garsusis buržuazinis 
gramofonas ponas Woll ir 
vėl užstaugė prieš Alkanų 
Bedarbiu Maršavimą. Ta
sai darbininkų neprietelius 
putoja, kad šitas maršavi- 
mas esąs padiktuotas Sovie
tų valdžios iš Maskvos, 
idant priartinti Amerikoje 
“revoliucinę situaciją.” Al
kanųjų Maršavimo reikalą- badu mirtų.

vimai esą “neišpildomi”, 
“kraštutiniai.” Mat, bedar
biai reikalauja tuojautinės 
pašalpos iy apdraudos, ku
rios visas lėšas padengtų 
valdžia ir darbdaviai. Tam 
priešingas reakcionierius 
Woll ir visa reakcinė Ame
rikos Darbo Federacija. 
Tie darbininkų pardavikai 
nori, kad bedarbiai ramiai

Vokietijos Hitleriniai i Visa Galia Kruvinai
Fašistai Puola Žydus

BERLYN.— Hitleriniai 
fašistai darė puolimą ant 

I žydų apgyventos sekcijos. 
Chuliganai šaukė: “Šalin 
žydus!” Keli žmonės sužeis
ti. - O fašistinių advokatų 
organas paskelbė, kaip žy
dai bus Vokietijoj’ suvaržy
ti, kuomet fašistai paims 
galią. Pirmiausia jiems bus 
atimtos pilietinės teisės, o 
paskui bus išgrūsti iš Vo
kietijos.

Išėmė Merginai Pusę Plau
čio ir Gyvens

SAN FRANCISCO.—Ste
bėtina operacija čia tapo 
padaryta. Almai Volkerts, 
16 metų amž., Dr. Brunn 
išpjovė žemutinę dalį kai
riojo plaučio, arba apie 
penktą dalį visų plaučių. 
Ir manoma, ' kad mergina 
pasveiks.

------------------ fc,-------------

Baisi Eksplozija 
Munšaino Dirbtuvėj

WOODSTOWN, N. Y. — 
Už keturių mylių nuo čia 
ant farmos pas. Danner bu
vo 1 daromas muhšąinas. 
Gruodžio 2 d. sprogo trijų 
tonų dydžio lokomotyvinis 
boileris,
mušti ir du namai sugriau 
ti! ’ ‘ ,

Indijos Policijai

• SUTRIUŠKINO VISĄ 
TRAUKINĮ

LITTLE ROCK, Ark. — 
Gruodžio 2 d. tavorinis 
traukinys nusirito nuo re
lių, inžinas ir keturiolika 
vagonų pavirto į griuvė
siui.

Nauji Japonijos Reika
lavimai Tauto Lygai
PARYŽIUS.— Tautų Ly- 

įga vėl “krizyje” delei Man- 
Idžurijos. Japonija pastatė 
naujus reikalavimus 
sudarymo neitralio

i ties miestu Chinchow.
i reikalauja, kad Chinija iš
trauktų savo armiją iki pat 
Didžiosios Chinu Sienos.

delei
zono

Ji

CALCUTTA.— MaeDo- 
naldo valdžia kietai uždeda 
savo geležinę ranką ant In-' 
dijos liaudies. Čionai išleis
tas naujas patvarkymas 
“kovai prieš teroristus.” O 
tas- -reiškia^ ’. Lad "tai- kova 
prieš Indijos liaudį. Policir 
jai suteikia visą galią. Jai 
valia šaudyti žmones be jo
kio pasigailėjimo, pagal sa-!p-rnKls 
vo nuožiūrą. Teismai įga-1 
lioti uždėti mirties bausmę j sudaužymas atomo pa- 
ant politinių , prasikaltėlių i liuosuos iš j0 baisią energi- ir tt. lai štai ką davė par- Į • 
daviko Gandhi derybos!J *'* 
Londone. Nauji retežiai Į 
ant Indijos kaklo. Kriminalystės Paaugo

BLOGI DANTYS PRIE
ŽASTIS BEPROTYS

TĖS

PARYŽIUS.—Dr. George 
G. Rambaud griežtai tvirti
na ir pavyzdžiais įrodo, kad 
blogi dantys išvaro žmogų 
iš proto. Jis nurodo, kaip 
buvo ištirta ir atrasta, kad 

i bepročių dantys yra apim
ti tam tikros ligos. Ir nuo 
to jų smegenys sugedo.

Moteriškė Nuteista Mirtin
Į ______

v v ..‘NEW YORK/Du žmones, ;uz-

TYČIOJASI Iš JURININ
KŲ

STOCKHOLM; Švedija.— 
Šiame mieste yra 600 juri
ninkų bedarbių. Jie .neturi 
nei duonos, nei pastogės. 
Valdžia “susimylėjo” ir pa
skyrė jiems supuvusį apleis
tą seną laivą del “pasto
gės.”

LAUKIA DEFICITO 
FRANCUOS IŽDE

PARYŽIUS.— Numato
ma, kad su 1933 metais 
Franci jos valdžios biudžete 
deficitas pasieks. 6,000,000,- 
000 frankų, • 1 : • <

Nuėmė Paveikslą 
Sudaužyto Atomo

KETURIOMIS KOLUMNOMIS BEDAR
BIAI TRAUKIA J WASHINGTON!; C0- 
LUMBIJOS DIS. APTVERTAS POLICIJA
Remkite Alkanųjų Maršavimą; Gruodžio 5 ir 6 Dienas Rinki

te Aukas Padengimui Lėšų; Valdžia ir Bosai Turi Būt 
Priversti Maitini Bedarbius; Tik Suvienytomis Spėkomis 
Darbin. Atsieks Savo Tikslą; Stokit į Bedarbių Tarybas

• < Ruth 
Brown,. 24 metų juod veide, 
nuteistai sudeginimui• elekt
ros kedėje. Su ja sykiu nu
teistas mirtin juodveidis 
John Dawson. Abu ‘ rasti 
kaltais nužudyme juodvei- 
džio Eli Huston, 25 metų 
amžiaus. /

Patersone Konferencija

Dar- 
šau- 
kon- 
pen-

Washington© valdžios ir I “Tag Days” . (aukų rinki- 
policijos logeryje didžiau- mas) šį šeštadienį ir sek
siąs sujudimas delei bedar- madienį—gruodžio 5 ir 6 d. 
bių tarybų surengto Alka- Lietuviai darbininkai ir 
nųjų Maršavimo. Praneša-i darbininkės, prisidekite 
ma, kad Jungtinių Valstijų , prie aukų rinkimo. Aukos 
vice-prezidentas ponas Cur-; bus renkamos dėžutėmis 
tis, Columbijos distrikto po-(gatvėse, palei stubas, susi- 
licijos galva generol. Glass- j l inkimuose—visur, 
ford ir slaptosios policijos • ,
viršininkas Starling laikė Traukia Washingtonan Ke- 
specialę konferenciją delei | turiomis Kolumnomis 
Alkanųjų Maršavimo pasi- Alkanuju Maršavimas gu- 
L fere,lclJ',s Pla'ja ant Washingtono ketuU.

riomis kolumnomis.
Pirmoji Kolumna: Prasi-

Columbijos dist- : dėjo nuo Bostono, eina per

nai slepiami.
Policijos galva Glassford 

tiek tik paskelbė, kad ap- 
stituto, turi nuėmęs paveik-1 hnk visą <---- —

’ - ■ - - 'riktą (Washingtono sritį) Providence, New Haven,
bus sudaryta milžiniška po-iNew Yorką ir Philadelphi- 
licijos siena. Maršuotojai Ten susilies su Ko, 
bus pasitikti dar prieš pa- j lumna Antra ir trauks per 
siekimą Columbijos distrik- Baltimorę į Washingtoną. • 
to. Jie bus “tvarkiai” lei- Kolumna Antra: Prasidė- 
džiami j Washingtoną dvie- j0 iš Buffalo, eina per Ro-- 
mis kolumnomis, idant mar-1 Chester, Syracuse,

- - - - •. i hamton, Scranton

Profesorius Millikan, Ca- 
lifornijos Technologijos In-

sius sudaužytų atomų. Tai 
toks atsiekimas 

srityje. Manoma,

Kriminalystės Paaugo 
ant 400 Nuošimčių

LONDON. — 
su prieškariniais laikais 
Londone ir apielinkėje kri
minalystės paaugo ant 400 
nuošimčių. Tai požymis 
buržuazinės visuomenės 
“moralėjimo.”

f

k

Bing- 
ir pa-šuotojų spėkas suskaldyti.

Toliaus paskelbta, kad vi- sieks philadelphiją. Čia su
sai Columbijos distrikto po- silies su Kolumna Pirma ir

Palyginus ^c9a^ įsakyta būti ant sar- traufcs į Washingtona.
* rrvhric TPnl įminagybos. Policijos vakacijosl 
atšauktos. Naujų policistų

Franciios Socialistų 
Oficialis Gėrimas “Rupu”

PARYŽIUS.— Francijos 
Socialistų Partija išrado ir 
išdirba partijos vardu svai-1 
ginančius gėrimus’ vadina
mus “Pupu.” Tai gėrimas 
tarpė vyno ■ ir degtinės. Pri
silakę- jionalf socialistai ga
lės ‘1 sėkmingiau tarnauti 
Francijos buržuazijai.

Delei Žinios apie Nužu
dymą Farmerio Dukters

Kolumna Trečia: Prasidė- 
keli šimtai paimta delei “at- J° jš Californijos, eina per 
sargos”. Vadinasi, kapita- > Chicago, Detroitą, Cleve- 
listinė valdžia gerai apsirū- landa, Youngstown, Pitts- 
pinus prieš bedarbius. Bet^HirS^^’ čia susilies su Kb- 

I vis tiek ji dreba. Žinoma, i himną Ketvirta ir trauks 
|ji bijo ne tiek to pusantro j Per Cumberland į Washirig- 
! tūkstančio beginklių suvar-! toną.
i gūsių bedarbių, ale to įspu- Kolumna Ketvirta: Praši* 
džio, kurį Alkanųjų Marša- dėjo nuo St. Louis, Mo., ėi- 
vimas padarys į Amerikos na per Terre Haute, India- 

r bedarbių minias. Visų da- napolis, Cincinnati, Colum- 
bar akys nukreiptos linkui pUS) Wheeling ir Pittsburg- 
Alkanųjų Maršavimo.

Drg. S. J. A. iš Lewiston, 
Me., mums rašo:

“ ‘Laisvės” No. 272 žinia 
ant pirmo puslapio apie 
Adomėną ir Selemoną ryšy
je su nušovimu farmerio 
mergaitės yra teisinga. Bet 
turėjote klaidą apie Selemo
ną, kur buvo pasakyta, kad 
1927 m. nušovė Šemeklį, o 
turėjo būt pašovė Šemeklį.”

Dabar mums praneša, kad

PATERSON, N. J.—Sek
madienį, gruodžio 6. d., 10 
vai. ryte, Tarptautinis 
bininkų Apsigynimas 
kia visų organizacijų 
ferenciją delei gynimo
kių ‘ Patersono - darbininkų, 
Tom Mooney, Harland mai- 
,nįerių ir Scottsboro jaunuo- Adomėnas paleistas po $5,- 
lių. Konferencija įvyks po 000 kAučijos, o Selemonas 
num. 98 Broadway. \ 1 po $200.

Mūsų Proletarinės Parei- 
' gos

he susijungs su Kolumna 
Trečia ir trauks į Washing
ton ą.

Alkanųjų Maršavimas pa-
. Lietuviai darbininkai turi s]e^s Washingtona giwd* rrinnin LiG zJ n i r* 41 QI I *1 1 v • *!•blL? dzio 7 dieną.visais būdais remti sną y ^įena> .r

maršavimą. Tai kova užv _ ' 1
mūsų visų reikalus. Tai is- i
torinis įvykis Amerikos kia-1 Geležies Gamyba Smunka 
siu kovoje. Pusantro tuks-1 
tančio bedarbių delegatų, 
sumaršavę iš visos Ameri
kos, reikalaus iš kongreso 
bedarbiams tuojautinės pa
šalpos ir apdraudos. Tai ko
va' prieš alkį—reikšminges
nė, negu tūkstančiai 
liucijų bei prakalbų.

Rinkimas Aukų
Finansavimas Alkanųjų 

Maršavimo svarbiausias 
tuojautinis klausimas. Mar
guoto j ai jau kelionėje. Jų 
maitinimas 1 svarbi proble
ma, Tam tikslui rengiama

rezo-

Palyginus su spalių mė
nesiu, per lapkritį Ameri-* 
kos geležies gamyba buvo 
mažesnė ant 3 nuoš. Gi pa
lyginus su metai tam atgal, 
tai šiemet gamyba mažesne 
ant 41 nuoš.

KALINIŲ DARBAS DA- 
VĖ $681,588

ALBANY, N. Y.— Valsti
jos kalėjimas Auburne iŠ 
kalinių darbo padarė $681,-« 
588. Viso yra 1,713 kalinių.1

L>
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ranAPŽVALGA
Klerikalų Organas “Bedie
viškai” Aiškina Krizio

*

K<-

Šįpihiis dienomis “neklai
dingasis” popiežius pareiš
kė, Ifad dabhrtinisi krizis vi
sam: ; kapitalistini am pasau
ly, sklindąs ir badas, tai yra 
“dievo darbas.” Popiežius 
pabrėžė, kad tiktai “dievo 
ranka” galėjo tą padaryti. 
Girdi, dievas suteikė “ge
rus laikus,” o dabar juos at
ėmė. •,

Bet štai kaip apie krizį 
ir bedarbę visai skirtingai 

\ rašo,. klerikalų susivieniji
mo tfrganas “Garsas”:

• • * ■ A J. ’ *

■ Kodėl yra' Amerikoje blogi 
laikai, nedarbas? Ekonomis
tai Įvairius supainiotus išaiš
kinimus duoda. Bet nckurie ir 
tiesą pasako. 

* r. •

Nedarbas yra del to, kad .. . 
nęra.pirkikų išdirbiniams. Tas Į principų, 
yra taip aišku, kad nereikia 
jokių gilių painių aiškinimų. 
Bet kodėl pėra pirkėjų; ar vi
si žmonės šaly turi visko tiek 
prisjpirkęį kad daugiau negal sis pjovynės. 
sunaudot,?. }Aišku kad ne. Tik 
maža’ dalelė žmonių šaly turi 
viskjpį prisĮpirkę tiek, kad dau- 
giaųjj netetikia, • ę didžiausia 
žmonįų dalis, niiĮijęnai, galė
tų yisko šiinaudofe'Jr
maiętfr, i jis aprėdai ų, ir paran- 
kunįiį ir n’amų ir tt. Tai ko
de! Ime neperka? Gal visko 
yra perdaug išdirbta? Paikas 
klausimas. Kiekvienam ’ aišku. 
—Del to, kad neturi pinigų. 
Jeigu visi neturtingi žmonės 
gautų kita tiek pajamų, kiek 
jie gauna, visi galėtų tuos pi
nigus sunaudot, prapirkt gy
venimo reikmenims.
Matote, jau čia dievas 

‘ nieko nereiškia. “Garsas” 
išaiškina, kad svarbiausią 
rolę lošia ne dievas, bet pi
nigai Tai reikia stebėtis, 
kaip^Įderikalų organas iš
drįso taip “bedieviškai” nu
kalbėti. Juk “Garso” re
daktoriai tokiuo aiškinimu 
paniekina “neklaidingojo” 
popiežiaus aiškinimą apie 
bedarbės priežastį.

Jeigu jie nenorės, kad 
. juos;velniai po mirties spir
gintų pekloj, tai greitai tu
rės Pasmerkti tą savo “filo- 

jr pradeti blofinti, 
darbe ir krizis paei- 
dievo, o ne del puvi-

/ būk(
nan ,
md kapitalistinės sistemos.

Dabar Kitaip Kalba
Kitomęt-|^phawhĮstai ir 

abelĮįai ’ pažangieji darbi
ninkai bų44ttU> SLA. orga
nizacijoj vedė kovą prieš 
f ašis lūs >ir ^sočialf ašistus, 
kaipb< darbininkų priešus, 
tai Visi reakciniai elemen
tai tuęmet šaukė, kad Susi- 
vienijfrne būtų didžiausia 
ramybė, jeigu nebūtų bol- 
ševikjį iBbt dabar jau pa
tys fašistai kitaip kalba. 
Štai,'t pavyzdžiui/ “Tėvynės” 
jubilėjiniam numery prezi-

Sųsiviįąijimo ' gyvenimas 
apypilnis aitrios neapykantos, 
pikto*;kerštavimo, pigaus poįį.- 
tlkatimo ir kitų nederamų 
frntHthaliai organizacijai ap- 
sire|pUmų. Butų neteisinga

0P0RTUMST1M TEORIJA-WR
REVOLHKŽNE PRAKTIKA

Kaip Oportunistai Pateisiną Savo Smalaviriškųs 
Darbus Lietuvių Darbininkų Judėjime

“Pasaulio didžiausias judėji
mas prispaustosios klasės, re- 
voliucingiausios klasės visoj is
torijoj, negalimas be revoliuci
nės teorijos,” rašė Leninas 
1915 m. Oi ta revbliucinė teo
rija yra marksizmas. Apsigin
klavęs ta teorija pasaulio revo
liucinis proletariatas šiandien 
veda ir laimi milžiniškas kovas 
prieš kapitalizmą.

Visas komunistinis judėjimas 
remiasi ta teorija. Amerikoj 
tos teorijos skelbėju ir nešėju 
yra Amerikos Komunistų (Par
tija, sekcija Komunistų Inter
nacionalo. Tos rėvoliucinės 
proletarinės partijos vadovybė
je eina lietuvių darbininkų ju
dėjimas. Oportunistai nori iš
mušti mūsų judėjimą iš tos li
nijos. O kuomet tas jięms ne
vyksta, tai jie bando suplėšyti 
patį judėjimą, paleisti į keturis 
vėjus mūsų komunistinę spau
dą ir mūsų darbininkiškas or
ganizacijas.

Savo griovimo darbui, savo 
tarnavimui reakcijai ir buržu-

pri

sakyti, kad šitas piktas įsiga
lėjo Susivienijime tik bolševi
kų erai Susivienijime prasidės 
jus.

Nuo to laiko, kuomet pirmu 
kartu man teko garbes išeiti į 
pirmąsias Susivienijimo vęiki- 
mo pozicijas, šitą piktą jau 
tuomet1 pastebėjau. Tai buvo
1910 metais1 SLA. 25-me Sei
me Chicagoje. šiame Seime 
pastebėjau aitrią frakcinę ne- 
apykantą> Sekarham Seime
1911 metais, Baltimorėje, bu
vo dar didesnis nepakantos 
pasireiškimas.
Matote, Susivienijimo gy

venimas ir pirmiaus buvo 
“apypilnis aitrios neapy
kantos.” O Gegužis tatai 
primena del to, kad dabar; 
taipgi eina didžiausios pjo- azijai jie jieško pateisinimo sa- 
vynės tarp įvairių fašisti- votiškoj teorijoj. O ta jų teo- 
nių grupių SLA. organiza- rija yra oportunistinč teorija, 
pnnP *" I griežtai atmetanti marksizmą-

J - I leninizmą.
Kodėl jie pjaunasi? Svar-į 

blausia už vietas, už dolerį, 
principų skirtumo tarp jų 
nėra—jie faktinai neturi jo-

Prie fašistu ir socialfa-;

Lietuvių Oportunistų 
“Teoretikas”

Ne kas kitas, kaip tas pats 
Butkus pradėjo savo “Klampy
nėj” (2-ram num.) tą oportu- 

i nizmo anti-marksistinę teoriją

nagrinėjimo, kad prie jų 
taikius proletarinės partijos 
darbo metodus.”

Padavėm visą Butkaus “filo- 
zofiją”, idant nesiskųstų, jog 
mes jo mintis iškraipėme.

Butkaus Marksizmas Augš
tyn Kojomis

Kas per viena šita oportunis
tų teorija ir .ką ji reiškia?

' 1. Ar tiesa; ‘kad proletaria
tas taip atsiskyręs, nuo kitų vi- 
stibmenės Rlasių, jpg jqkio{ ‘‘su-* 
sijungįmo”' bei Tprtsigl’audįrho 
su kitomis ;klps^m^s nėra?

Ne, netiesa. Tai oportunis
tų iškeptas “mokslas”, idant j------
pateisinti savo susivienijimą I azija. 
su buržuazijla ir savo? -tayna- 
vimą jai. Jei tas 'būtų tiesa, 
kad darbininkų klasė yra taip 
atsiskyrus nuo kitų klasių, jog 
tarpe jos ir kitų klasių stovi 
neperlipama siena, jog jokių 
susijungimų ir prisiglaudimų 
tarpe jų nėra, tai kapitalizmas 
Amerikoje ir visam pasaulyje 
negalėtų gyvuoti nė vienos die
nos. Tiktai todėl kapitalistai 
ir pasilaiko ant darbininkų 

j sprando, kad tokio atsiskyrimo 
, dar nėra, |<ad darbininkai tu-' 
i ri “priglaudę” kapitalistus, o į 
i kapitalistai darbininkūs, 
siūlais tebėra i 
liai, ekonominiai ir politiniai. 
Milionai darbininkų tebėra pri-!

v jlllZHllkz Cv 11 L 1 "* 111 Cv X LtUi Ijčv '

Šistų kontroles SLA. orga-j dėstyti ir skelbti. Jis mano, kad
nizacijoj ir ant toliaus tę-|Pagelba tos oportunistinės teo- 

rijos geriau seksis pasigauti lie
tuvius darbininkus į prieško- 
munistinės opozicijos bučių.SLA. organizacija darbi

ninkams netarnavo ir ne-

kad oportunizmas yra susijuii- 
įgimas arti-proletarinių elemen
tų, su buržuazija. Turėdamas 
progą per ištisus dešimtmečius 
‘ramaus’ kapitalizmo sąlygose 
subręsti, su • 1914-1915 metais 
oportunizmas jau taip pribren
do, jog pasirodė atviru talki
ninku buržuazijos, Vienybė su 
oportunizmu reiškia proletaria
to Vienybę su, nacionalistine 
buržuazija, tai yra, reiškia pa
sidavimą pastarajai, tai reiš
kia skilimą tarptautinėj darbi-
ninkų klasėj.” (p. 390.)

Oportunistų Teorija 
Praktikoj

Gi mūsų oportunistų “teore
tikas” Butkus bando įtikinti 
lietuvius darbininkus, jog dar
bininkų klasė taip atsiskyrus 
nuo;kitų klasių, kad ąnos kla
sės nė prieiti prie jos negali. 
“Vienybė su oportunizmu reįš- 
kia , vienybę; su nacionalispne 
bui’žužija,” Jsako Leninas. Pa
žiūrėkime šiandien .į oportunis
tus. jie jau susivienijo su lie
tuviška nacionalistine buržu-

Jie iškėlė pogromi- i 
nį Obalsį, būk Komunistų Par
tija norinti mūsų dienraščius 
atiduoti “žydams ant Union 
Square.’’ Tai obalsis juodųjų 
fašistų iš “Vienybės”. Pruseika 
Chicago j pareiškė: “Kas mums 
nigeriai, jeigu mums reikia at-

lietuviais . biznie- dainą traukia; vėl kitur vie- 
Tai obalsis Chicago? |bal- (rjį šoka kazoka, o būrys ajH nviniani iv’ nnirrrDYiinnc I . -i' '• y ' t v •įstojęs rankomis pliaukšti; o 

vietomis mėto augštyn :ant 
rankų “udarninkus”, šadk- 
dami “ura”—gatvės pilnos 
įvairių balsų, smarkių juo
kų, klykavimų ir muzikos 
įvairios melodijos. Argi ne 
balius? Jaunuomenė gyva, 
tvirta, pilna vilties ir pasi
tikėjimo savo idealuose bū
davo j ime socialistinės atei
ties. Juda smarkiai dre
bindama žemę po savo ko
jomis! Bežiūrint į tą liuo- 
są, linksmai demonstruo
jančią savo galią proletari
nę minią, prisiminiau kokįu 
šis miestas buvo 14 su virš 
metų atgal. Čia tupėjo dvi
galvis kraujuotas arelis! 
Čia buvo sostinė pasaulinės 
reakcijos! čerškėjo žanda
rų kardai ir žvangėjo gele
žiniai pančiai ant revoliu
cionierių kojų Petropavlov- 
skoj tvirtovėj! Ši minia pro
letarų—socializmo tvėrėjų, 
kurioj aš randuosi, maniau 

i sau,—nereiškė nieko dau- 
i giau, kaip tik darbo gyvulių 
Į bandą ir kanuolių pašaras.
Dabar, Bolševikų Partijos 

' vadovybėj, apgalėjusi tiro
nus, žygiuoja pirmyn socia
listinės draugijos budavoji- 
me, prirengdama kapinyną 
visam kapitalistiniam pa
sauliui.

Ir taip besilinksmindami 
ir karikatūromis; pasiekėm Urickio Piečių.

i, traukė Bus laikas, kad ir New Yor-

siskirti su 
riais.” *~ 
tųjų šovinistų ir pogromines j 
Chicagos lietuvių .stambiosios 
buržuazijos. Matote, kaip opor- 
tunistinė teorija visur supuola 
su oportunistų priešdarbinin- 
kais darbais.

Paimkime pačius oportunis
tus. Čia matysime, kad smul
kioji buržuazija ir Butkus su 
Pruseika taip susiženiję, jog 
nė kalbėt nenori apie divorsą. 
Juk net oportunistų susaidės 
sekretorius yra biznierius. Iš 
A.L.D.L.D. 10 kuopos Philadel- 
phijoj susirinkimo išmaršavo 
berods penkios poros ir berods 
keturios iš jų yra biznieriai. 
Nežiūrint to, Butkus sako, kad 
proletariatas taip atsiskyręs so
cialiai, politiniai ir ekonominiai 
nuo visų kitų klasių, jog jokio 
Susijungimo, jokios prieglau
dos tarpe jų nėra ir negali bū
ti. ’ .

Svarbiausias Amerikos Ko
munistų Partijos darbas juk 
yra tame, idant atskirti darbi
ninkus nuo buržuazijos ’ ir pa- 

i statyti juos prieš buržuaziją. 
Ir tik tuomet Amerikoje turė
sime proletarinę revoliuciją, 
kuomet pasiseks tą padaryti 
su didžiuma darbininkų. Be 
tokio atskyrimo revoliucija ne 
galimas daiktas.

(Tąsa bus)

>

Kaip Apvaikščiojo Keturioliktas Bolševistines
• U ‘ • • • '

Revoliucijos Sukaktuves Leningrade
Kapo žinia bus jau vėlus i bininkai, nešdami vėliavas,

. _ iūhj dalykas, pakol pasieks A- 'įvairias iškabas su įvairiais
nusirišę-—sočia- merjkos

Pruseika, kol kas, nesirūpina su parapijose ir tt. Amerikos Dar- 
tarnaus, pakol joj viešpa- teorija patesmimui savo darbų. bo Federaciją (susidedanti iš 
•taus 'fašistai ir socialfašis- fis- pas rodo, pilnai patenkintas ’ A ' lllfĄ 1^. r-vz-j ! -*-» z\ 11 « z-v t rili m 1 l’lrt '
^i. 'Tik tuomėt SLA^na-'užtl’kr

darbininkus, bet i obalsiais :
| aš čia noriu ne žinią suteik- kapitalistinių šalių.

siglaudę repūblikonu ir demo-! Amerikos dai bininkams, į Urickio Piečių, kuris ran- ko proletaras maršuos link- 
kratų partijose. . Miliūnai dar
bininkų priklauso bendrose su 
kapitalistais organizacijose so
cial io pobūdžio—Young Men’s 
Christian Association, Young 
Women’s Christian Association, 
“Elks”, “Red’ ;Men”; ikqperaty- 
vuose, sporto organizacijose,

!S 
darbininkų): bendrai IsįIi kapi
talistais sųįįęb National Civic 
Federation'—grynai . fašistinę 
organizaciją.^: phimltijue Ame
rikos Legioną, pAimJum^ net tą 
patį Ku Klūks Klaha—ten ra
sime darbininkų. Tik Butkus 
per savo oportunistinės akis ga
li to nematyti. Tik kūdikis ga- 

į Ii tą užginčyti.
Kova su Oportunizmu Yra. Leninas apie Oportunizmą 

Kova su Buržuazija . _ .
Prieškomunistinės opozicijos 

organe Butkus kritikuoja ko
munistus, kam jie tvirtina, kad 
kova su oportunistais yra kova 
prieš buržuaziją, kova už dar
bininkų klasės reikalus. Jis 
sako, kad ta mūsų kova su jais 
nieko bendro neturi su klasių 
kova. Girdi, tos “klasių kovos 
išradėjai (komunistai—K.) vi
sai nesupranta, nei kas yra dar
bininkų klasė, nei kas yra jos 
partija.” Ir štai jis dabar iš
drožia savo teoriją apie “< 
binin.kų klasę” ir “v 
Jis sako:

• . • • _ . i “Visi marksistai Vokietijoj,
‘Proletariatas savo sudėtyje j Frahcijoj ir kitose šalyse visuo- ________ ___  ______  __

yra vieningiausias iš visų so- , meį nurodydavo ir įrūdydavo, vpiHui -linkąmnc etmena nil 
cialiv klasių. Tuo būdu, skir- kad oportunizmas yra išraiška ve^i linksmus, sypsos pil- 
tumai taktikoje, kurie išsiyysto buržuazijos įtakos ant proleta- 
pfoletariato partijos kovoje ųž rjaį0;. ]ęad tai yra buržuazinė 
tuojaiitimus darbininkų rėika-1 linija 
lavimus ir kovoje’ iiž galią: bei 
jąi užkariavus,^ vi^ąi nesudaro 
jame dviejų klasių, kai <kad 
būna .kitose klasėse, Ųį Kitos I 
kįasės gali susijungti Viena su į 
kita, : gali vieha ■ kitą ‘pri- Į 
glausti,’ ,taip kad suįsidąro ga-! 
limybė vienos klasės interesų 
atstovams pastoviai j^šilikti; 
Viduj kitos' klasės partijos.
*^a^*aus Proletar*atas,

Taigi, šioj vakarienėj balia- c»ale jr ' v # # _
vojo kartu įvairaus plauko lie- }Ta ^aiP gręžtai atsiskyręs nuo

riai darbininkai galėtų tu
rėti naudą iš tos organiza
cijos, jeigu jie iššluotų lauk 
iš vadovybės fašistinį ele
mentą ir patys pradėtų dar
bininkiškoj dvasioj tą orga
nizaciją vesti.

tuo, kad naujai susukta g'ūšta 
__ rina jam tūlam-laikui pra
gyvenimą.

Taigi Butkus virto oportūnis- 
tų teoretiku. Jis imasi už to 
darbo su donkišotišku pasiryži
mu. Pažvelgkime į tą jo oportu- 
nistinę teoriją ir suderinkime 
ją su oportunistų darbais.

o apibudinti iš dalies patį dasi priešais buvusį <___ ._____
charakterį demonstracijų, žieminį palocių ir kuris yra' nieko. 
Amerikoj man prisiėjo da- du kart didesnis už Union 
lyvauti veik visose didžiose Square, New Yorke, paė- 
demonstracijose darbininkų ■ mus su visu parku. Demon-'D. ■. . v. . . D
ir todėl man metėsi į akis: stracijos prasideda nuo fa- BlUghanitoniSCiai 11 iCf 
didelis skirtumas dfcmqn- brikų ir zavodu. Tokiu bū-'Namine Pramogėlę Neoamii'“ stracijų liuosų \ darbininkų du į maždaug paskirtą lai- ! ' V ' *
Soy. Sąjungos ir, .kapitalis- ką pasiekia visi miesto cen- į ..... . .
tinių’ salių/ paVergtų darbi- į trą. ir. pradeda susilieti į Į 
ninku, kurie maršuoja reik- į vieną, milžinišką minią dar- ’ Draugės "m? 
šdami protestą ir reikalam bininkų;-; Milionui ' - •
darni savo teisių! žmonių sunku surasti vietai jai netikėta

caro smais veidais, nebijodamas

B. Krasauskas.
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SCRANTON, PA.

APIE FAŠISTŲ POKILĮ
Lapkričio 24 d. varde vieti

nės SLA. kuopos fašistai suren
gė vakarienę. Joje dalyvavo ir 
“aukštos” kilmės ponų, ponių ir 
panelių. Taipgi kunigas, o prie 
to ir renegatas Jankauskas su 
“šešiolikine” atrūko, dargi pu
sėtinai susivėlęs. Turbūt Ma
tildukė labai jį “užinteresavo,” 
kad net pamiršo pas savo 
“frentą” Antanaitį sustoti, o 
tas būtų jį “išštyminęs.” Nuo 
savęs tai jaunai mergaitei pa
tariu su tuo ponu nesusidėti, ba 
tas jums garbės nedaro. Jis 
yra senas vilkas ir pasiliks, o 
doresni žmonės apie jaunuolę 
gali pamanyti visaip.

Taipgi toj vakarienėj dalyva
vo panelė Jurgeliutė, SLA. cen
tro sekretorė, kuriai kiek laikų 
atgal Zosė gerklę apkramtė. Ji 
buvo pasirėdžius raudonai. Mat, 
gal jau “pripras” prie raudo
nos spalvos. Kaip žinoma, Chi- 
cągoš seime ta panelė thip bijo
jo raudonos spalvos, kad net 
ružavu pakeitė raudoųą ribiną, 
kuris buvo prisegtas prie jai 
suteikto gėlių bukieto.

iuviški reakciniai elementai.
Viena Iš Narių.

Nukerta Algas 15 Nuoš
CHICAGO, Ill— Chica

go and Northwestern gele
žinkelio kompanija kerta 
savo darbininkams algas 
ant 15 nuošimčių,
sios unijos nieko prieš tai 
nesako. .

Seno-

i šo Bedarbių Reikalu
BINGHAMTON, N. Y. — 

v|___ Bekerienės gimi-
Milionui suvirs j nes ii' artimi draugai surengė 

l pramogėlę, arba 
Kada mes maršuodavom i bile mieste, todėl Urickio !“siurpriz parę,” lapkričio 21 d., 

New Yorke eidavom šerio-' Pocius buvo užlietas demon- Pa?nnejimui jos gimimo dienos. iNevv iuiiw, iiudvuiii staju . .. v. . Baigiant vakarieniauti, drg. J.
ziškais veidais, dainuodamiįstrantais tik .praeinančiais; Vaičekauskas prisiminė apie' 
revoliucines dainas, iššauk- nebuvo galima apsistoti vi- darbininkų reikalus; ir su 
darni revoliucinius obalsius, j siems. Aprašyti Urickio draugų patarimu buvo sutikta 
ir apsidairydami, kad poli-' Pikčiaus įrengimą reikėtų i parinkti aukų alkanųjų bedar- 

' rinkta $8. Aukojo drg. A. 
' Breivė $2; M. Bekerienė ir J.

tią Kas galėjo matydamas, s. Jasilionis, M. žvirblienė, J. 
suprasti, tas matė visą pa-; Chame, J. žvirblis, P. Mikala- 
sidalinusį' pasaulį į dvi da-:J'9nas’ Žemaitienė; sekami 
lis, besigrumiantį ir besi- 1 draugai dėjo po 25c: H. žu- 
rengiantį į galutinus mū
šius—mirt ar gyvent.

SCRANTON, PA

PATERSON, N. J.

per 
isto- 
pro-
Im- 

Kitoj

duonos, keksų ir kitokių gardu
mynų. Laike vakarienės grįeš 
muzika. Bus ir įvairių žaislų. 
Palyginus su gardžiais valgiais

darbininkų politikoje; ja proletariatas—maršuoja kiu su mumis važiuoja ko-!ne^ Alinus. Tėmy.kite “Laisvė-

jaunimas šoka, sukasi, ki- darbininkiškam judėjime.
’ Viena Iš Narių.,

t ir Oportunistus
Buržuazija prieina prie pro

letariato ir tūkstančiais visokių 
siūlų ir ryšių daro į jį įtakos. 
O ta buržuazijos įtaka, Ktasai 
buržuazijos" ^reikalų gynimas 
darbininkų klasėje pasireiškia 
formoje oportunizmo. “Visi su-

cisto buožė nenukristu ant ■ rašyti žurnalas, ne korės- i 
galvos, arba kad raitas bu-!pondeneija, todėl ir neban-^^ ^ .......... a.
delis neįpultų į minią! Vi-'^ysim Galima /tiek jjasaky- Vaičekauskas po $1; o po 50c 
sų nervai įtempti, visi jau
čiasi beesą ant barikadų.
Čia visai kas kita. Čia pro- 

tinkaa .Leninas rašė 1915 m.,! letaras išėjo į .gatves, ne ko- 
“kad oportunizmas ne pripuo-1 vos tikslu, kaip kapitalisti- 
lamas dalykas, ne nuodėmė, ne nėse Šalyse, 0 išėjo pasidi-
suklupimas, ne išdavystė 
atskirus žmones, bet viso 
rinio laikotarpio socialis 

j “dar- ■ dūktas.” (Leninas: “The 
Jos1 partiją ” i Per^^st War,” P- 310) 

■ " * i vietoj jis •nurodo:

džiuoti, pasidžiaugti savo 
pergale, atlikta 14 metų at
gal, ir nuveiktais darbais 
socialistinės draugijos bu- 
davojime per tą laikotarpį. 
Todėl veidų išraiška, ūpo 
nuotaika visai kitokia. Čia

ni, ūpas smagus, žingsniai 
drąsūs ir viltingi. Maršuo-

T _,-------------, savo- so-
ekonomine padėčiai |

kitų klasių, kad jo partijoj 
negali būt ir nėra vietos kitos 
klases atstovams, išskyrus pa
dienius asmenis—avantiūristus 
ir provokatorius. Tokiu būdu, 
viduj komunistinio judėjimo 
pasireiškę skirtumai visai ne
reiškia susidūrimą dviejų kla
sių interesų. Čia klausimas ei
na tik apie būdus, kokiais pro
letariatas gali greičiau pasiek
ti savo tikslą. Viduj partijos 
pasireiškęs nuomonių sjkirtu- 
mas rodo ne atsiradimą' ‘kla
sių,’ o tą, kad susidarė naujos 
sąlygos, reikalaujaričipą naujo

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 įr 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 svarbiu darbininku 
klasinių, taip ir kuopos 
reikalų. i.p

D. M. šolomskas.
A.L.D.L.D. CK. Sekr. ' • < ’< '• r" f .'}.<•

visa galia šalies—jo armija, 
jo milicija, jo paties val
džia, ir kodėl jis neis šypso
damasis?

Kas drįs paštot jam ke
lią? - Žengia milžinas, nu
galėjęs sūvo kruviną priešą 
14 niėtų atagal ir atlikęs di
delius ' darbus socializmo bū
davo j imel

Čia ir karžygiai kitokios 
rūšies pasireiškia: mes ger
biame karžygius, kurie drą
siai kovojo •' su valdančia 
klase, kurie nepaisė kalėji
mų ir teroro kovoje už dar
bininku reikalus. Čia karžy
giai keliami į viršų, ‘ kurie 
nesigaili savo energijos dar
be budavojimui socializmo 
— “udarninkai”—j u o s i us 
minia kiliičjo ant rankų lai
ke demonstracijos.
; yįšų .-miesto dalių dar-

Kaip Mes Margavome Į 
Urickio Piečių

Aš jau aukščiau minėjau

d-------- , — — — -,
1 gi draugai dėjo po 25c: H. žu- 
i kienė, H. Vaiciek, L. Chaponie- 
• nė ir V. Kaminskienė. Aukos 
priduotos vietiniam komitetui.

Ten Buvusi.

kad charakteris demonstra-1 
ei jų skirtingas ir maždaug ’ 
pasakiau delei kokių prie-1 L.D.S.A. 54 kuopa rengia la- 
Žasčių. Apie 10-tą valandą puikią vakarienę gruodžio 
ryto pradėjome maršuoti iši , 'J 1 113 d. Apie vieta rengėjos pra-mums paskirtos vietos. Sy- * . .

lėtas vežimų su maistu irije” pranešimą.
garimais, nes Urickio Ple-. Kuopa iš’.inko veiklesnes 
cių pasieksime trecią valan-i
dą" dienos *" ! drauges į šios vakarienės su

rengimo komisiją. Reikia pa-Nėra taip tolimas kelias, 
bet nėra galimybės eiti išti- žymėti, kad jos energingai ren- 
šūi. Viena po kitai susitin-1 giasi prie vakarienės. Kiek te
ka demonstracijos ir arba , x. ‘ 2
Susilieja arba turi sustoti ir |ko patll t*’ bus kePt« V16t«’ al” 
praleisti. Tokiu būdu pasi-'čių, namie darytų dešrų su ko- 
taiko gana ilgų apsistojimų Įpūstais, namie keptos ir juodos
gatvėse. Demonstracijas 
lydi muzikaliai benai. Pir
mus žingsnius pradėjome 

o pas- 
muzika,’ir gera muzika, tikietų kaina 
įvairūs ia^ai žema—tik 75 centai.

Nuo savęs kviečiu visus

šu' Internacionalu, 
kiau sekė įvairi 
įvairios dainos ir 
žaislai. Kada užšiliejo gat
vės žmonėmis, demonstraci- Scrantono ir apielinkės darbi- 
ja virto daugiau panaši i ninkus skaitlingai atsilankyti ir 
balių, negu j ką kitą: vie-i sma8'ai la,k« praJe,stl lr. s?k*^ 
nur griežia krakoviaką Į sėkmingiau galėtų dalyvauti . 
e ‘ .
tuh būrys “Stenka Razino”
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J. Gasiūnas, 
Centro Sekr.

bedarbiu 
tuo reika- 
pasi brėžta

“LAISVES”

i

Lietuviu Komunistų Frakcijo 
Vakarėlis

u
• ' I

įau sa-j nuodugniai rištas 
; klausimas. Priimta 

rezoliucijos irTuojaus draugai [turėtų j lu i__
Centrui pranešdinėti, kaip pa-1 platus veikimas, 
skutinėse dienose veikiama 
Gruodžio mėnesi reikėtų tau 
kiai iš veikimo pranešdinėti.

Kuopose reikia bedarbius re- 
1 gistruoti, sudaryti bedarbių 
I komitetai ir susirišti su tarp
tautinėmis bedarbių, tarybo
mis.

adienis, Grėod. 4,1931

Lietuviu Bedarbį Organizacija Montreąle į

A. P. L. A. Reikalai

SIETYNO

CHORAS

iš

Newark, N. J.

vaidins

tame akte

RAUDONOSIOS

Akompaniste Bernice L. Saiinaitę

£

S

s
£—-

s

skyrius 
iš karto 

bet kiek-

8 R

B. ALPER, Basas 
Amerikiečiams žinomas, dalyvaus 

šiame kvintete.
POLINA DAGMAROVA 

Garsioji Sovietų sopranas daly
vauja šiame kvintete.

p pas mus sako, į “pešta-

irti irti Irti irti irti irti'irti irtiirti ini irti įrtiirtiirtf irti tini^iAi^WwirtiirtiirtiirtiūWih<tfWW)i Wiinii Irti irti irti irti irti^rtiirti'irtitin^trtiiirif'wwww iA»fti toi ww ww toi w mi im toi įai im mt mi iai

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

te ji dainuos solus ir dainuos kvintete.

šeštadalyj pasaulio, tai 
Sovietų Sąjungoj.

B. O. Nanys.

KO I LAK, Baritonas
Narys .Sovietų valdžios teatro 
Baku mieste ir visam Kaukaze. 
Jis tarnavo, Raudonojoje Armijo
je ir ten dainavo bei vaidino. Mes 
jį girdėsime “Laisvės” koncerte 

dainuojant solus ir kvintete.

Johnston City, III., Lietuviškiems Fašistams
Įskundus, Suardyta Drg. Millerio Prakalbos

Mainieriai Tegauna Dirbti tik 
po Porą Trejetą Dienų per 

Mėnesi i
Johnston City, III., 

riai, turbūt, labiausia 
keAtėję del bedarbės, 
kitokių išdirbysčių nė

X.

—o—
Lapkričio 20 d. buvo ren

giamos prakalbos Johnston 
City, 111., draugui Milleriui iš 
Chicagos, kuris važinėjo su 
prakalbomis po šią apielinkę. 
Jam rengė maršrutą 
Apskritys Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos ir 2-ras. Apskritys Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių j 
Amerikoj. Jis kalbėjo Bento- 
ne, Zeigleryj, Royaltone ir 
Herrine, III., ir viskas buvo ge
rai, niekas nepersekiojo. Bet I 
kai tik jis pradėjo kalbėti 
Johnston City, tai po pirmai 
temai atėjo šeši policmanai ir 
išsivedė kalbėtoją, drg. Mille- 
rį; suardė prakalbas, nedavė 
pabaigt; per naktį ; palaikė 
nuovadoj ir paleido. Mat, bu- , 
vo vietinių fašistų įskūsta po- i 
licijai, kad atvažiuos bolševi
kas iš Chicagos ir stengsis nu- > 
versti Amerikos valdžią.

Lietuviški pašlemėkai iš fa
šistinio Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj dabar siunta, kad 
jiems nesiseka. Metas laiko, 
kaip mes atsiskyrėm nuo fašis
tų valdomo Susivienijimo ir 
prisidėjom prie naujo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. Tai 
mes. nors ir didžiausia bedar
bė, bet vis dar gaunam naujų 
narių į L.D.S., ir jau čia turime 
54 narius; o fašistų kuopa, pa
silikus su 20 narių, baigia 
krikti. Tai lyg prieš galą dar 

. spardosi. Man policmanas sa-
:kė, kad nuo pat ryto prieš pra
kalbas buvo atbėgę į policma- 
no stubą du lietuviški šuneliai, 

i kad tik policija neduotų lai
kyt drg. Milleriui minėtas pra- , 

! kalbas.
Ką jūs, fašistėliai, manote i 

j tuomi atsiekti? Juk dar la
biau žmonės pasipiktina jūsų

I darbais; o ir jūsų pačių pase-'

mainie- 
yra nu
neš čia 

ra, vien 
tik pora angliakasyklų, kurios
per pereitus keletą metų po 
biskį knitėjo, ypač Old Ben 
num. 18. Tai yra didžiausia 
čionaitinė kasykla, kurioj dir
bo apie 800 darbininkų; o įie 
labai mažai dirbo per perei
tus šešis metus—ant rudens 
paleidžia dirbti kokius 4 ar 5 
mėnesius; po keletą dienų Į 
mėnesį padirba, tai ir vėl ant 
pavasario uždaro, šiemet gi 
nuo sausio .menesio buvo užda
ryta per 9 mėnesius, ir visai 
nedirbo. Dabar nuo lapkričio 
mėnesio ją atidarė po nauja 
s i s tema—su judamaisiaiš-bė- 
gančiais diržais-“konvejeriais” 
lioduoti anglį. Pirmiaus, kada 
su šiūpėlėmis (ševalais) ko
duodavo anglį, tai dirbdavo 
visi; kiek kasykla dirbo, tiek 
gaudavai dirbti, nes vienas 
žmogus galėjo užkoduoti nuo 
10 iki 15 tonų į 8 valandas lai-, 
ko. O dabar prie naujos siste
mos su konvejeriais kiekvie
nas žmogus turi lioduot nuo 
25 iki 30 tonų į 8 valandas. li
tuos pačius darbininkus pa
skirstė net ant trijų permainų : 
viena dalis dirba 6 dienas, ant-, 
ra kitas 6 dienas, trečia vėl 6 

nas. Reiškia, jei kasykla 
uir tų kožną dieną, i 
turn' į trečią savaitę dirbti. Bet, 
kai kasykla tedirba 2 ar 3 die
nas į savaitę, tai reikia išlaukti 
ir mėnesį ir daugiau iki gausi 
šešias dienas išdirbti.

I 
Tai tokia padėtis pas mus, !

angliakasius, Old Ben num. 18- 
to kasyklos.

Antra kasykla, Stirk taipgi 
uždaryta jau penki mėnesiai, 
ir nematyt, kad jinai atsidary-1 kėjai jau sako, kad jūs esate 
tų šiemet. 400< mainierių pa-, judošiai.
leista ant “dievo burdo,” arba : Senas Mainierys.

i viena kuopa mažiausia nors po i 
vieną narį būtinai turėtų gau
ti. Tai mažosios kuopos gali 
tai padaryti, 
daug daugiau.

Tad 
mestis 
mėnuo 
Per tą

: Rūpinkimės Bedarbių 
I Reikalais

O didžiosios j Šiomis dienomis įvyksta be- 
j darbių delegacijos nacionalė 

visiems reikia j konferencija .Washingtone ir 
Daugiau kai į pridavimas valdžiai reikaląvi- 

imų. Bedarbių delegacijos jau 
baigia maršuoti Washingto- 
nan.

Lietuvių draugijų konferen
cijose, kuriose dalyvavo didelė

dabar 
darban, 
laiko dar turime vajų, 
laiką pasirodykime, jog 

mes neatsiliekame nuo tų, ku
rie darbuojasi ir turi geras pa
sekmes. Jeigu mes nedirbsi- v ;ov 
me, tai kas tą darbą galės 'at-1 didžiuma A.P.L.A. kuopti irgi

l l-tas ■ likti ? Rūpinkimės da ’’ 
v o organizacija.

Tuojaus draugai
Kompartijos Lietuvių Frak- ■ 

cija rengia arbatos su užkan-; 
vakarą, sekmadienį,' 

A.P.L.A. kuopos ;ir visi na-*'gruodžio (December) 6 d.,;
i i’iai todėl turėtų nuoširdžiai ' 8-tą vai. vakare, Piliečių Kliu-j 
i darbuotis bedarbių reikalais, bo svetainėje, 376 Broadway,'

So. Bostone. Programoje kai-1 
bes chinietis draugas Sou, tik ' 
ką atvykęs iš Chinijos, iš to 
ploto, kur dabar eina karas 
su Japonija. Jis aiškiai anglų
kalba nupieš pasaulio imperia-! rinkimų vaisiai 
listų tikslus toje skerdynėje; 
bus kalbėtojas ir lietuvių kal
ba. į

• Visi yra kviečiami atsilan-. 
[kyti ir išgirsti’ ką kalba patys' 
chiniečiai apie pasaulio impe

rialistų provokacijas.
Įžanga tik 25 centai.

Rengimo Komitetas.

Ir čia Socialdemokratai ;
Prakišo

ROKIŠKIS — Nors prieš:

Puslapis Trečias

rinkimus į lig. kasas Rokiš

kio apylinkėj socialfašistai 

ir smarkiai šturmavo, bet 
jiems ne

kokį. Visoj apielinkėj jie 
i gavo viso 46 balsus, o “ben
dras darbininkų ir tarnau- 

! tojų” sąrašas (t. y. kairiųjų 
darbininkų sąrašas) gavo 
215 balsus. Taip kairieji 
darbininkai pravedė 2 ats- 

. totus, o socialfašistai nei 
■ vieno. Rokiškio apielinkėj 
iš viso tik du atstovai ren 
kami nuo darbininkų.

Rokiškietis.

£ 
£ Sekmadienį, 13 d. ūruodžio-Dec., 1931

BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,

H

PU ■ s

5

£

£

Ji taipgi 
m u geros 
grieš laike 
programos

IG. KU«jįfeIUNAS
Tenor -' Baritonas, 

garsus solistas ir 
vaidintojas operečių 
lietuvių scenoje;

MONTREAL, CANADA. — gai, rašykimės į darbininkiš- 
Kaip visam kapitalistiniam pa- |kas organizacijas, stokim į Ko- ■ 

munistų Partiją ir dirbkim savo ' 
klasės naudai. Nes tik dar
bininkų organizacijos su Ko
munistų Partija priešakyje ve
da mus į tikrą kovą prieš ši- i 
tą sužvėrėjusią reakciją, į 
šviesesnį rytojų, kaip kad jau i 
yra 
yra

saulyj, taip ir Kanadoj, bedar
bė kasdieną vis auga, o dau
guma darbininkų dar laukia 
pagerėjancių laikų ateinant, 
kaip skelbia kapitalistiniai lai
kraščiai ii- visokį jų agentai.

Ne, draugai, nelaukim mes 
ten jokių pagerėjancių laikų, 
nes tai. yra buržuazijos did
žiausias melas, nemelskim mal 
domis, nelenkime galvas, pra
šydami kapitalo kokios išmal
dos, bet reikalaukim, kas mum 
darbininkam priguli ir ką mes 
turim gauti. O tuo kovos tiks
lu stokime į Bedarbių Tarybas.

Dabar kaip tik yra įsikū
rę Montreąle bedarbių orga
nizacijos; lietuvių sykrius irgi 
įsikūręs. Lietuvių bedarbių 
organizacijos susirinkimai įvy
ksta kiekvieną antradienį, va
karinėj miesto dalyj, kurią va- 

numeriu

Kuopy Sekretorių Alydai
Visi kuopų sekretoriai esate 

aplaikę Centro Sulėtiną No. 6. 
Jisai labai svarbus. Būtinai 
kiekvienoj kuopoj reikėtų per
skaityti, ypatingai pirmą dalį 
apie tuojautines pareigas.

Matote, Buletinas turi ne- i 
mažai žinių apie kuopų veiki
mą. Daugiau reikia tokių ži
nių. Kuopų sekretoriai ir visi' 
veikėjai turėtų stengtis, kad 
daugiau reikalingų Buletinui 
žinių pridavus.

Sekantis Buletinas, kuris iš
leis pirmose dienose sausio mė
nesio, bus dar įvairesnis. Kiek-' 

i vienas sekite. • • • ■ '

dina “počenšalė,” po 
01117 Charleroix St.

LieQivju bedarbių 
yra nedidelis. Nors 
buvo labai menkas,
vieną susirinkimą įstoja po ke
letą narių daugiau, ir mūsų 
organizacija stiprėja. į se
kantį susirinkimą prašom drau 
gus, priklausančius prie mūsų 
bedarbių darbininkiškos orga
nizacijos atsivesti po keletą 
naujų draugų, taip, kad tuo-; _______
jaus galėtume apginti savo ir i v • v r 
draugus ir statyt reikalavimus i KICK 11111*1 lulOpS uUVO 
del tuojautines pašalpos be-1 Ngnin Warm 
darbiams ir jų šeimynoms,— 
kaip jau daro kitataučiai dar-; 
bininkai, kurie jau apgina sa
vo draugus nuo išmetimo iš 
kambarių į gatvę už neužmo- 
kėjimą nuomos namų savinin
kui. jr sulaikė atėmimą pa
šalpos, kurią bedarbiai gau
na tokią menkutę.

Tai matosi, kad jau bedar
biai kovingėja ir jų vienijima
sis yra nesulaikomas.

Draugai, mes matome, kad 
kova ir organizacija yra vie- 
nintėlis būdas, kuriuo mes ga
lim ką nors laimėti. Tad, drau-

Ikišiol Centro raštinę pasie
kę naujų narių aplikacijos ro
do, jog nuo pradžios vajaus 
iki lapkričio 20 gauta naujų 
narių sekamai: 2 kp.—5 n.,' 4 
kp.—4 n., 5 kp.—3 n., 19 kp. 
—3 n., 36 kp.—1 n., 38 kp.— 
3 n., 40 kp.—1 n., 41 kp.—1 
n., 42 kp.—1 n., 51 kp.—21 n.

Matote, daugelis kuopų nė
ra dar gavusios nė po vieną 
naują narį. O tokių kuopų ne
turi pas mus rastis, kurios nė 
vieno naujo nario per trijų mė
nesių vajų negali gauti. Kiek-

S 
£ 
£

LAISVĖS CHORO 
KVARTETAS

Daug esame skaitę savo 
spaudoje apie Naujosios 
Anglijos dainininkus. Pa
galinus susilaukėme laimin
gos dienos, kada matysime 

ir girdėsime juos.

E. I^ĘTIKĘVIČIŪTĖ

Jai vadovaujant dainuos Ai 
do-Lyros Choras revoliuci
nes dainas. .

rūpinasi sudary- 
orkestros, kuri 

programos ir po 
šokiams.

BUBLIUTR

alto, narė
So. Bostono Laisvės

Prašome išanksto įsigyti 
ti kietus.

Šokiams Grieš Įvairins
Kavalkus

Vien tik ant šokių įžanga 
>50 centų

J. RAINAKDIENF.
Garsioji sopranas, 

kuri vaidina ir dai
nuoja vąik kiekvie
noje prolętmeno sta
tomoje operetėj 
tuose.

ne-

yra 
kaipo

AL. JUODAITIS
Puikus basas, 

senai atvykęs 
Detroito, kur 
pas įžymėjęs 
dainininkas.

B. L. ŠALINAITĖ

Žymi pianistė, ji akompa

nuos visiem dainininkam

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

ši GRUPĖ DAINININKŲ IR ARTISTŲ SUDARYS ĮDOMŲ KVINTETĄ, 

DAINUOS REVOLIUCINES DAINAS, KAS BUS ĮSPŪDINGA VISIEMS.

operetišką 

aktą

ŠOKS >

ŠOKIKĖS

££
s £ £

BEN SPREGEL

14 metų berniukas

EKSPERTAS

ARMONISTAS

vadinamas

AMERIKOS

ČAMPIONAS

dalyvaus

programoje

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

dainininkai

M
Hs

3
3
3

JL
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Puslapis Ketvirtas į Penktadienis^ KSruodi 4/1981' ?

Baltimoriečiy Pramoga Gruodžio 6-tą, Sek
madienį, Naudai Alkanųjų Maršuotojy

III

Drg. Bedachto Prakalba; Ren
giami Šokiai Naujų Metų Iš- 
vakarėj

Draugijos Kp. Susirinkimas
Metinis Literatūros

finis susirinkimas, kuriame rin
ksimės naują valdybą; išgir
sime VI apskr. delegatų rapor
tus; kas dar neturi A.L.D.L.D. 
naujos knygos, galės gauti; 
žinoma, tas viskas neveltui, bet 
kaip pareiga—atveskime kuo- 
pon kiekvienas bent po vieną 
naują narį!

Vinco Duktė.

BALTIMORE, MD. — Ro
dos, jau ilgokas laikas, kaip 
iš Baltimorės kolonijos jokių 
žinučių mūsų dienraštyje nesi
mato. ’ Svarbiausia bene del 
to, kad lietuviai vieni sau ma
žai ką šiame sezone rengia, į 
bet daugiausiai dirbama viskas į 
bendrai su kitomis tautomis, 
kur lietuvių lankosi tam tikra, į 
nors nedidelė dalis, o ne visi, j 
kurie ten lankosi, mato reika
lą pažymėti ką nors mūsų i 
spaudoje apie tai.

Lapkričio 15 d. Lenkų sve 
tainėje 510 S. Broadway, įvy-lyra bedarbės lauke. Nekurie 
ko svarbios prakalbos. Kai- jau suvirs metai, kaip nedir
bėjo drg. Max Bedacht apie I ba. Jau randasi nemažai ir

Kodėl taip yra? Vieni sako, 
esame perseni, kiti 'laiko netu
ri. . Tai vis išrandamos prie-, 
žastys pateisinti savo tingėji
mą.

Vaikų, žiburėlio mokyklą 
lanko apie 40 vaikų. Įvyksta 
kas šeštadienį po pietų. Moky
tojauja Albis Pocius. Čion 
dalykai eina gerai.

Montello Komunistas.

E. WHITE PLAINS, N. Y
Sėkmingas Parengimas su 

Prakalbon^is
14 d. lapkričio įvyko A.L.D. 

L.D. 118 kp. balius. Publikos 
atsilankė apie 120. Niekuo
met nebuvo tikėtasi; kad to
kioj mažoj kolonijoj suėitų to- 
kis didelis skaitlius žmonių.

Nebuvo (taryta joki'ų' pla
katų ir kitokių specialių ap
garsinimų, tik buvo vieną sy
kį apie mūsų balių pranešta 
“Laisvėj” Buvo draūgas šo- 

koyą prieš bedarbę ir socialę tokių, kurie neturi ką valgyti, j lomskas iš Brooklyn©, A.L.D. 
pašalpą iš valdžios. } neturi iš ko randos užsimokėti. L.D. Centro sekretorius. Jisai
-Draugas M. Bedacht yra žy-ĮYra tokių, kurie nepaiso be-' paaiškino apie A.L.D.L.D. ver-

BOSTONAS IR APIELINKE
MONTELLO, MASS.

Bedarbe ir Nesusipratimas
Dabartiniu laiku pas mus 

i siaučia didelė bedarbė. Keli 
išimtai ir lietuvių darbininkų.

' Gerbiamoji darb. publika! Visi ir visos būkit ir paremr 
Šitas puikus ir smagus vaka- kįt .savo atsilankymu tą nau- 

ras "rengiamas finansuoti mar- darbą.. Prašo visus 
v uj u- • 3X7 u- i f < Rengimo Komitetas,savimą bedarbių į Washingto-i 
ną reikalauį nuo valdančios 
kapitalistų klasės sau pragyve
nimo ar darbo. Iš visų Jung
tinių Valstijų suplauks minios 
badaujančių bedarbių į ponų 
išnaudotojų sostinę Washing- 
toną, pareikšdamos savo pro
testą prieš ligšiolinę badavimo 
sistemą, ir reikalaus sau ir sa
vo šeimynom^ tinkamo pragy
venimo, kaipo žmonės, kurie 
padaro viską, o parazitų gau
ja, nieko nedirbdama, susi
glemžia iš vargšų darbininkų 
viską ir palieka juos be cento 
ir be darbo šalčiui, badui ir 
didžiausiam vargui. Sykiu su 
protesto demonstracija prieš 
bedarbių marinimą badu, bus 
įteikta Jungtinių, Valstijų kon
gresui bedarbių reikalavimai 
suteikti kiekvieham bedarbiui 
tuojautinę paramą iš valdžios 
ir kapitalistų iždų ir išleisti 
bedarbių apdraudos 
įstatymą.

šiame vakarėlyj bus 
krutami paveikslai iš 
Sąjungos “Kainas ir Artemas” 
ir iš šios šalies darbininkų ko
vų lauko. Kalbės d. Bimba. 
Dainuos Sietyno Choras nau
jas darbininkiškas dainas. Lil
lian žukauskiūtė ir Mildred 
Janušoniūtė duos gražius kla
sinius kūrinius ant smuiko ir 
piano.

pensijų

pasitikimo jų. < Tat susiHnkit pažy
mėtų laiku. ; ■ Į • .

Orlaiviai Prieš 
Iraqo Gyventojus

LONDON. — Kruvinoji 
MacDonaldo valdžia nutarė 
įtaisyti ^naujus ginkluotus 
orlaivius malšinimui Iraqo 
gyventojų, kurią stena po 
Anglijos imperializmo lete
na. į

PITTSTON,, PĄ. Ji t
A.L.D.L.D. 12 kuopos metinis’susi- 

i rinkimas bus sekmadienį, 6 gruodžio 
I (December), pd No. 51 Butler Alley, 
7 vai. vakare, šiame susirinkime 

1 bus renkama kuopos komitetas. TAip- 
[gi yra ir kitokių labai svarbių reika- 

L.D. 1 N aptarti. Todėl visi nariai būtinai 
O.n,. np. invn.yn.ro. jvyn.ov<z n-ao Sek- j dalyvaukite, 
m’adienį, Liet. Sūnų ir Dukterų Drau- ; 
gijos svetainėje, 1057 Hamilton Ave., . 
7:30 vai. vakare. Mokinama komu
nizmo pagrindai. 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
riais klausiniais.

Komisija. .

; . ’ <286/287) _______ !_______ < , I
GRAND RAPIDS, MICH.

Mokykla ir Diskusijos
Rengia A.L.D.L.D. 66 f kp. ir

S.A. kp. Mokykla įvyksta kas_ Sekr. I). Gudišauskas.
(285-287)

PHILADELPHIA, PA.
Extra Susirinkimas

T.D.A. 9 kuopos nepaprastas ęusį- 
i rinkimas bus antradienį, 8 gruodžio, 
i po No. 995 N. 5th St., 8 vai. vakare, 
j Yra labai svarbių reikalų aptarti, tat , 
i visi nariai dalyvaukite. Apart to, 
daug rengiasi vykti į “Laisvė'.;” *kon- 

___ .... . certą, Brooklynan. Ekskursijos trau-t 
(286-287) kiniai veža už $2 Į abi puses, ir gali- .

i ma sugrįžti bile traukiniu.
Valdyba.

... • . • (285-287> j

1

užrakintu atdarę

Window Ix>ck 
kad niekas per jį 

G 
Sumi-

GRAND RAPIDS, MICH. 
Puikus Teatras

Lietuvių Dailės .Choras rengia tear 
trą šeštadienį, T2 gr'uodęio, Liet. 
Sunu ir Dukterų Draugijos svetainė
je, 1Q57 Hamilton, Avė. Pradžia 7:- 
30 vai. vakare. Bus sulošta veika
lai “Priešai.” Būtinai ateikit pama
tyti tą gražų veikalą! Būsite: ūžga- 
nėdiųti ir sykiu (pa^emsit Chorą. 
Įžanga 35c. ypątai, išanksto per
kant 30c. ’ ■

; • i t M Komisija.
f . , . . , (286-287)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITIjR

Lil.j....J-......  I.,;, i
1 1 SCRANTON,1 PA. ; -

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopos susirinkimas buš ‘antradienį, 
8 gruodžio,' pas d. Klevinską, ? 1505 

[ Albright Ave., 7:30 vai. vakarę. Visi 
’ nariai ateikit, buš rinkimas viršį-

4
Palengvina Skausmu
Nckentėkite reumatiŠkų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite ■ bonka liniųibnto ■

PAIN-EXPELLER

NAUJAS IŠRADIMASrodomi
Sovietų

nariai 
ninku.ir del ko darbininkas 

priklausyti ir kokią 
turi priklausydamas 
organizacijos.
pasakė įdomią pra- 

Jis aiškiai išdės-

z mus darbininkų klasės vadas.' darbės—važiuoja tai žuvauti, tingumą 
Jis nurodė susirinkusiems var- tai grybauti, o sugrįžę į na- privalo 
go žmonėms, kurių buvo dide-'mus traukia “skystimėlį.
lis būrys, šiandieninius mūsų apie organizavimąsi į bedar- 
vargus, ir kur glūdi mūsų pa- 
siliuosavimo viltis iš šios taip labai peiktina.
žiaurios padėties. Kalbėtojas į kia ateinant geresnių laikų, 
daug pavyzdžių privedė, kaip , Desėtkas metų atgal ši kojo
tose pat industrijose gyvena nija buvo žinoma, kaipo pirm- 
Sovietų Sąjungos darbininkai, eiviškiausia visoj Amerikoj, 
ir kaip “laisvieji” vergai Ame- j čia per kritiką buvo pervaryti 
rikoje, kur jiems laisvė duo-' kunigai ir kapucinai, Bagočiai, 
dama mirti iš bado bei išma-! Michelsonai ir Bieliniai. Da
tose jieškoti duonos kąsnelio, bar visai kitaip. Bažnyčia at- 
Kalbėtojas taipgi pabrėžę da- dara rytas ir vakaras, ir šven- 
]į įspūdžių, kuriuos įgavo važi-1 tadieniais į ją traukia žmone- 
nėdamas Texas valstijoje, kur dai; galvas nuleidę lenda į 
teko jam susipažinti arčiaus j mulkinyčią. Pamisliji, kada 
su viena meksikonų šeimyna, jie susipras, 
susidedančią iš 6 asmenų, gy- Lenku parapijos kunigas 
.venančių viename kambaryje pradėjo‘ statyti bažnyčią, ko- 
kur 4 asmenys dirbo 6 die-, lektuoja dešimtines iš parapi- 
nas savaitėje, ir visi parsinešė “ - -
iš viso 5 dolerius algos. C 
tiek pinigų pragyventi kaip ?

Kiekvienam
pasiklausyti drg. M. Bedach- į<uį turėjo surengę vakarienę

[L.T. 
i jau, 
žmonių buvę apie 600. Pats 

' vyskupas darė kolektą. (Vyrai 
ir moterėlės atidavė visus pini
gus, ką turėjo prie savęs. 
Kaip neatiduos, kuomet vy-----  -- x---------------- ------- — ,
riausias makliorius su lazda |ševikėmis nuo galvos iki kojų. !

rėkia*’ “kiek duosi.” 
Reikia pasakyti, kad nemažai 
buvo ir įkaušusių. Buvo ir 
koncertinė programa. Tarp 
artistų buvo ir lietuvė daini
ninkė, kuri užtraukė “Kur Ba
kūžė Samanota.” Pirmiau ji 
dainuodavo pirmeiviškuose pa-

bių eiles visai nesirūpina. Tas 
Mat, vis lau-

jonų. Lapkričio 22 d. buvo 
• ak- 

surengė nemažą paro-
Buvo ir vyskupas. Pas-

P ; pašventinimas kampinio 
- ° ■ mens;

susirinkusiam da.

to prakalbos dalykai vaizdavo
si, tarsi veidrodyje, ypač pie
tinių valstijų alginių vergų gy
venimas ir del ko taip žiaurią 
kovą veda Harlan Ky., iy^t. 
pavietuose riiainieriai bei ki
tokių industrijų darbininkai.

Antroje teinoje Bedacht kal
bėjo apie Darbininkų Tarptau-1 rankoj 
tinj Ordeną, savišalpos drau
giją, kurios uždavinys yra šel
pti susirgusius savo narius, 
taipgi be jokių prietarų laido
ti numirusius narius, kaip lais-

- *vus darbininkus, ši draugija 
‘ateityje turės sulošti didelę ro
lę tarp darbininkų; susipratę rengimuose, ‘o dabar jau nu- 
darbininkai ir darbininkės, ' 
masiniai stodami į ją, galės 
vėliau džiaugtis jos vaisiais;
o tai yra ne tik savišalpos, bet 
ir klasinės kovos organizacija.

Aukų surinkta 15 dolerių.

Namo salėj. Kaip girdė
tai tikietas buvo $1.50.

privalo 
O naudą 

prie tos
Jisai 

prakalbą, 
tė kapitalistų pasimojimą la
biau ir labiau mažinti algas, 
o į savo kišenius krauti dau
giau turto. Puikus buvo jo pri
rodymas, iš kur bolševikai at
siranda ir kas priverčia būti 
bolševiku. • Jis papasakojo to
kį atsitikimą, kaip dvi mer
ginos papuolė į kalėjimą už 

j streikų vadovavimą del apgy- 
! nimo sau duonos kąsnio. Kaip 
Įjos ėjo į kalėjimą, tai buvo 
i persigėrusios patriotizmu ir 
buvo didžiausi priešai bolševi
kams.

Kaip išėjo iš kalėjimo paė- 
i mus kapitalistinį laikraštį,. pa
imate, kad jos jau yra bdlše- 
, vikės nuo galvos iki kojų ir 
! pastyro ant vietos ir nežino
jo kame čia dalykas yra. Jos 
I v i s u o m e t buvo bolševikų 
[ priešai, o dabar jas taip pa
skelbė visam svietui. Paskui,, 
suprato, kąs.tai yra bolševikai, J, Lietuviai darbininkai, 
tai. tie, katrie kovoja, norėda- sakykite platinimui; dir skaity 

imi apginti savo duonos kąsnį. mu^ tą :ąvar.bų žurnalą 
'Nuo to paskelbimo ir virto bol-

MENININKU ŽURNALAS
■

Lapkričio Laidos
NEW MASSJES Jau Gatavas
Tai specialis leidinys apie 

Sovietų Sąjungą
Daup; straipsnių yra žymių 

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

Burck, Gellert, GrOpper, 
Bard ir kitą

• ■ r-

užsi-

Sekr. J. Norkus.
. (287-288)

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22 kuopos svarbus su

sirinkimas bus antradieni, 8 gruodžio, 
Gardinęs svetainėj'e, 6021 St. Clair 
Ave., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra* svarbių reikalų aptarti. 
Bus rinkimas Centro Komiteto.

Valdyba.
(287-289)

. CLEVELAND, OHIO
Komiunistų Partijos bazaras 5-6 

dienas gruodžio, Ukrainų Darbinin
kų svetainėj, 1051 Auburn Aye., yra 
rengiamas Komunistų Partijos 6-to 
Distrikto.
ei ja turės irgi savo standą. 
ninkai-kės, 
paremkite 
Drąugai-gės, parinkate daiktų ir pa 
tys paaukokite.
Clevelando darbininkus dalyvauti šia 
me bazare.
lięje bus šokiai su gera programa.

Visus užkviečiame. ;
•’ Liet. Komf rakei jos

• Biuras. •

Lietuvių Komunistų Frak- 
Darbi- 

Clevelando ir apielinkės, 
savo partijos bazarą, 

i- 
Parąginkite visus 

L- 
Kaip sųbatoje ir nedė-

maršavo į kleboniją. Lauksi
me, gal pasitaisys ir daugiaus 
neis dainuoti mulkintojams.

Šiomis dienomis visi “Lais
vės” skaitytojai gavo po nume- 

! rį “Naujosios Klampynės.” 
Išplatinta daug darbininkiškos Daugelis mūsų draugų išreiš

kė renegatų organui prastus 
par 

Sako, tas šlamštas, 
labai panašus į Grigaičio 
“Naujienas.” Toj klampynėj 
Prūseika sako: “Kokie buvom, 
tokie pasilikom.” Montellie- 
Čiai draugai iš to juokiasi. Tą 
pat. pirmiaus kalbėjo ir Gri
gaitis, parduodamas darbinin
kų reikalus.
A.L.D.L.D. 6 Kp. Mėnesinis 

Susirinkimas
Susirinkimas įvyks gruodžio 

7 d. Turėtų nariai skaitlingai 
dalyvauti susirinkime. Neku- 

! riuos draugus reiktų . paragin

Užrakinkite. Atidarytus Langus?
Mano nauju iiradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lanko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nehaladoja, ksd ir di
džiausioje audroje.

Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas į 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negales įlysti' per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan- 

1 gus, kdd ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit“ naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų ląbai didele. Ne tik tkad ap- 

(.jsaųgositeo ąąvd. riamuą nuo svetimų, 
JuSu' tnaŽi viikąi, pradaro lango negales 
bląų'prasidaryti if negręs_ jiems per Lalpgą ’iš-' t 
kritipiį) pavojus. Pardavinėtojam ir agęntąnj 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti.
nejimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

A{£ntus mes apsaugo jam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerj arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554

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

bus ’sekmadienį, 6 gruodžio, po No. 
62 Lafayette St., 2 vai. po pietų, šis 
sųsiripkimas labai svarbus, tat visi 
nariai' dalyvaukite.

; Sekr, E.' Kindaras.
j . ■■■: (286-287) '

: PHILADELPHM, PA. j j 
' 1 L!D;S.A. 11 kuopos;': susirinkimas I 
į bus pirmadienį, 7 gruodžio, Rū^ųi; Na
irne, . 995 N. 5th St., 8 vai/ vakare, 
į Visos nares ateikit, yr£ svarbių kūo-j 
Į pos ir. rajono reikalų aptarti.

B. Ranhanauskienč.
-. į (286-288)

CHESTER, PA. į 
Alkanų bedarbių delegacija atmaiy

■ suos į Chesterį šeštadienį, 5 gruodžio, 
į 1.2 vai. dieną, sustos tarpe 3-čios ir 

□ . Markėj gatvių. Viši vietos lietuviai 
—1 darbininkai privalome prisidėti pri'e

Jo kaina 15c kopija 
Preijumerata Metams $1.50

Taipgi jis nurodė tas žymias Į 
! priežastis, . kurių delei kapi-' 
Italistų valdomos šalys ruošiasi 
lį naują kąrą.

Kad užbėgti už akių algų 
kapojimui, kad prašalinti tas 
visas priežastis, kurios verčia 
darbininkus mirti badu, kad 
sulaikyti ruošiamą karą, drg. 
Šolomskas sakė, jog darbinin
kai privalo organizuotis į tik
ras darbininkų klasės organiza 
ci j as. v

Klausovų buvo daug ir vi- ; 
si pilnai buvo užganėdinti drg. I 
Šolomsko prakalbomis ir A.L. 
D.L.D. 118 kp. balium. Nei 
vienas priešas nesitikėjo, kad 
tokia maža kuopelė su 10 na
rių galėtų surengti tokį visa
pusiškai, finansiniai ir morali
niai pasekmingą parengimą. 
Dar pirmą sykį mūsų kolonija 
turėjo pasisekimo darbininkiš
ku atžvilgiu.

Balius ir drg. šolomsko pra
kalbą padarė gražaus pelno; 
nebuvo jokių kolektų, apart 25 
centų įžangos. A.L.D.L.D. 118 
kp., liko gryno pelnę. $44.67. 

' ,Ačių visiems draugams ir 
draugėms, o labiausia mųsų 
svečiams, kurie padėjo pasta
tyt hnt dvūtų pamatų/ tą nąūsų 
jauną kuopelę. JU || į /!

17d. 1 apkričię ture j om ex
tra susirinkimą. Po trumpų 
diskusijų buvo įnešta, lyad turi
me paaukoti darbininkiškiems 
reikalams $25,z “Laisvei” $5, 
Tarptautin. Darbininkų Apsi
gynimui $10, Lietuvos darbi
ninkų kovai $5 ir streikieriams 
$5,.

63 W. 15th Street 
New York City

MODERNIŠKU RAKANDU
KRAUTUVĖ

nu

J

Sekr. A. Kraujalis.
0.

NEWARK, N. J.

a
j

literatūros.
—0— j linkėjimus—greitą kojų

Vienas svarbus dalykas, tai kratymą.

---------p-
- TELEFONAS . . ATDARA D1EJ
‘ Pulaški 5-1’090 ’ ’ ’ * IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

kad 7 d. gruodžio alkanieji be
darbiai maršuotojai demons
truos Washingtone prieš badą 
šaltį ir kitus blogumus, kuriais 
buržuazija kamuoja bedarbių 
milionuą. O baltimoriečiai tu
rės irgi būt netik maršuotojais, 
bet ir kitiems bedarbiams mar- 
šuotpjams rūpinti maisto, nak
vynių ir t.t. O be finansų tasj 
nėra galima. Todėl sekmadie-1 
nį, gruodžio 6, Simon’s Hali, 
703 ►*>. Ponca St., tam tikslui | 
yra ręngiama dideli šokiai, ku 
riuose grieš lenkų radio or 
kestra. Visi, kaip vienas, lie- i ti prie didesnio veikimo, neš 
tuviaį darbininkai,, privalome jie yra labai aptingę. Kai ku- 
ten dalyvauti; tab palengvinsi- ■ rie visai neateina Į susirinki
me mes tiems alkaniems mar- mus. Visas darbininkiškas ju- 
šuotdjams, prisidėdami pagal. dėjimas yra paremtas ant ke- 
iŠgalį savo sunkiai uždirbtais ■ lėtos draugų, 
centais. *

Be to, iš seno papratimo, se
nus metus baigiant, o naujų 
belaukiant, žmonės bando, 
kiek galint pasilinksminti; tik 
kiekvienas savotiškai — vieni 
prie stiklelių, kiti kur naminė
je “parėję*” Todėl Bendras 
Komitetas rengia šaunų vaka
rą, linksmus šokius toje pat 
vietoj (703 S. Ponca St.). Pel
nas bus skiriamas kuopoms. 
Muzika bus puiki; įžanga ma
ža. Todėl nepamirškite 31 d. 
gruodžio..

—0—
Nariai turi nepamiršti 7, d. 

gruodžio, nes tai bus svarbus 
' A.L.D.L.D. 25-tos kuopos me-

Kiek laiko atgal čia mirė 
keletas lietuvių, kurių lietuviš
kas kunigas neapsiėmė palai
doti del kokios tai priežasties: 
ar tai kad jie nėję išpažinties, 
ar kas kitas buvę. Bet juos 
į “šventas” kapines priėmė 
lenkų kunigas. Mat, vis biz
nis. P. Jurčius buvo laisvai 
palaidotas. Mat, niekas iš gi
minių nesistengė padaryti jį 
“košernu.”

Lavinimosi Mokykla
Lavinimosi mokykla įvyksta 

seredos vakarais ir sekmadie-. 
niais po pietų. Mokytojauja., 
V. Ambros. ‘Geras mokytojas. 
Tačiaus mokinių visai mažai.

Koncertas, Krutami Paveiks
lai, Prakalbos ir Šokiai

. Rengia Darbininkų Tarptau
tinio Apsigynimo visų tautų 
skyriai (W. I . R.) su bato j e, 
gruodžio (Dec.) 5 d., 1931, 
Lietuvių Svetainėje, 180 New 
York Ave., Newark. Pradžia 
7-tą vai. vakare. Įžanga tik 
35 centai.

šiuomi pranešame vi- 
•į siems, kad pas mus ga

lima gauti visokių rakan
dų; Valgomųjų ( dining) 

, ruimų, miegamųjų ir 
į fi’ont-ruimų setų. Taipgi 
, ir pintinių rakandų, ku

riuos dirbame mes patys. 
Reikalui esant, kviečiame
telankyti pąs mus. Fa-Į 

sirinkimas diiiehs^ Sii kai
nomis susitaikysim.

Krautuvę atdara kas
dieną iki 10-tos vai. va- , , 
kare.

Savininkai^ Į

P, DABUŽINSKAS ir J. NAI.IVA1KA
146-09 JAMAICA AVE., JAMAICA, L. L; N.

(netoli Jamaięą stoties).

Telephone, Jamaica 6-0033

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir paro 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pa 

( prisiųskitet ir pinigus. • t >
Rašykite: 5M Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35ci—
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. .čia įtaisytą didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. .Lapuotos Santos išsiperintai veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. .vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir ga- 

’ i'o vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
j.,kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
i rantuotu patarnavimu.

i 29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
? TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
, KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;

B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 
Broadway ant Flushing Ave. . . .

invn.yn.ro


<enVtądienis, Gruod. 4,1931 ' Puslapis Peiiktas- i' >

IAS VEIKIAMA PAS BEDARBIIB ffl®.

JIEIDELBERG, P., 13 dieną mers atsakė, kad jis vienas ne- 
lapkr. buvo masinis mitingas, galįs nieko daryt be visos mies- 
surengtas šio miestelio Bedar- telio valdybos susirinkimo, 
bių Taiybos. Buvo perskaity- tas jų susirinkimas tik tai 7 d. 
ta bedarbių reikalavimai ir pri-1 gruodžio.' Komitetas jam at
imti vienbalsiai. Ir taip pat sakė, kad perilgai laukti, ir pa- 
ant vietos buvo išrinktas komi- reikalavo, kad. jis turi sušaukti 

-tetas iš 12 bedarbių, vyrų ir nepaprastą
moterų, kad įteiktų miestelio susirinkimą, ant to jis .sutiko, 
valdžiai bedarbių reikalavimus. Ir šiuo sykiu jis pasirodė labai 
Komitetas pateikė šio miestelio švelnus ir prielankus. 23 d.

1 n ii I nnr o iilrX f4-n

reikalavimus. 
John Zimmers, vieton atsakyti 
rimtai į bedarbių reikalavimus, 
tai tik pasikoliojo ir išvadino 
bolševikais, “bolševikų govėda,” 
ir pasakė, kad jis galįs visus 
areštuoti ir nepiliečius išdepor- j 
tuoti. '

rponas Zimmers.
Tik 

masinis veikimas prispyrė tą I p^ieto vaid^taVT taip 'vadi!
slęnos: . 'namas labdarybės organizaci-Bedarbių komitetas susauke j jas kad jos teiktų bedarbiams 

" i pašalpos, nes miestelis neturįs 
4-ihrvao ntaihinrA nnr nimrAa ' . . . . ‘į c .pinigų, dar turjs skolos. Tai 

matote, jog tik tai per organi- 
zuota masini veikimą galima iš- 

? reikalauti bedarbiams pašalpos, 
; o ne kitaip. Bet ant šito nerei- 
i kia apsistoti, o reikia tęsti pra- 
I dėtą kovą už bedarbių šelpimą, 
i Nes valdininkų prižadai tiktai 
ir pasiliks prižadais, jeigu ne

O

miestelio tarybos

(galvai) bedarbių i lapkr. sušaukė nepaprastą mie- 
Bet “bordžius” i stelio tarybos susirinkimą, ir 

pakvietė bedarbių komitetą į tą 
susirinkimą, tik bedarbių komi
tetą pakvietė tuomet, kai jau 
buvo pfasidėjęs .susirinkimas 
miestelio tarybos; todėl visam 

.......... _______ ____ i komitetui nebuvo galima tame 
Tai tokį atsakymą davė I jų susirinkime dalyvauti; bet 

kurie dalyvavo, tai raportavo, 
, . kad tas miestelio tarybos susi- organizuotas bedarbių rinkimas nutaręs atsikreipti į

“6brdŽiauslf elgSšį su Ee3ar6fų' 
komitetu, tai tuomet atsirado 
vadinamų šnįpų+provokatorių. 
Jie ėjo per stubąs gąsdindami, 
kad neitų į masinį mitihgą, 
nes būsią areštuoti, ir ųegąus 
jokios pašalpos, ’>kūrie klausys 
to raudonųjų “bunčiąųs”, o ne
grai tai būsią net iš išio mieste
lio išvyti.’ Tai kokių pųrvihų 
įrankių griebiasi buržuazija 
prieš organizavimą bedarbių, 
žinoma, tie gaivalai iš dalies ir 
atitraukė gerą dalį darbiiįinĮcų 
nuo šio masinio mitingo, ypą- 
tingai negrų labai mažai; buvo; 
mat, negrai labai yra įbailinti 
baltųjų chuliganų, ypač pietinė-1 
se valstijose, tai jie ..ir čia bijo
si.

.... įvyko' masinis
mitingas ant pievos, kaipo mi
tingas prisirengimui prie, alka
nųjų maršavimo ant. Pitt^bųrg- 
ho. Nors ant pievos’buvo ke
liolika šimtų, bet kada reikėjo 
maršuoti, tai rie daugiau buvo, 
kaip 40, o apie 20 nuvažiavo 
gatvek. Priežastis tame, kad 
ant rytojaus labai atšalo, o vie-

ni neturėjo kuo apsivilkti bei 
apsiauti, o kiti bijojo, kad ne
būtų areštuoti. Mat, bijojo, 
kad areštuoti gaus ką bent pa
valgyti, ko dabar neturi. Vis 
dar yra didelė stoka darbinin
kiško susipratimo, iš to ir pa
eina pas darbininkus tokis bai
lumas. i

Bedarbis.VIETINĖS ŽINIOS
GLENDALE, Pa., 20 d. lap

kričio įvyko masinis 'mitinga^, 
kur t tapo suorganizuota Będar- 
blų ĮTaryba. Buvo perskaityta 

I bedarbių reikalavimai, . ir, ant 
; vietos išrinkta i bedarbių komi- 
j tetas. Kaip bedarbių reikąįą- 
' vimai. vienbalsiai priipita, taip 
i ir komitetas buvo išrinktas; iš 
! vienbalsiai. 21 d. lapkr. bedar- 
I bių komitetas patiekė bedarbių 
reikalavimus ponui McGill, vy
riausiam Scott Township komi- 
sionieriui, kuris bedarbių komi
tetą priėmė labai prielankiai ,ir 
sakė, kad jis darysiąs viską, 
ką galįs, kad kaip noi*s pagelbė
jus bedarbiams. Taipgi jis sa
kė, kad mėginsiąs sušaukti ne
paprastą valdybos mitingą, nes 
paprastas mitingas įvyks tik 8 

Bet nežinia, ar 
| ponas McGill išpildys savo pri- 
I žadą ar ne. Nes jau šešios die- 

„ ( Tik dabar paaiškėjo štai kas. i uos praėjo, o nieko negirdėti 
minią susirinkusių. Bet bedar-. Kuomet bj.ivo išdalinta plakatai, kad jis ką veiktų bedarbių su- 
bių komitetas kitą dieną jį už- kviečianti bedarbius ir dirbau- šelpimui.

5. masinės 
plakatuose privertus 

Zim- buvo viskas išdėstyta apie pono bedarbių šelpimo?

Šeštadieni ir Sekmadienį į 
Tag Days Alkanųjų Mar- j' 
šuotojų Naudai

REVOLIUCINIŲ RAŠYTOJŲ
IR KORESPONDENTŲ
KONFERENCIJA

tai, kad jis su desetkū: kitų . c I % ' |
buržujinių radikalų dalino

darbo
Kum

f Bel) Phone. Poplar 754b

iA. F. STANKUS
grahorius-undehtakeh

IfibnUAuaojA Ir laidoja tiuvOmanu *n( 
vlaokių kapinių. Norl..tiup įt.raBilio pa- 
lantavlKio ir ot kairiu nuilūdiato
ralandoje laukiUa pa» •wo Kaa m«M 
galit* gauti lotu* ant riaoki" 'k apimlų kao 
rarlarialoac vietoa* ir oi kaina T_

darbininkams laikraštuką “Li-' 
ve Wires.” Tas laikraštukas į 
leidžiamas yardu darbininkų, • 
kurie tapo išmesti
Edisono kompanijoj.
White su savo “progresyviais” j 
bendrais nepritaria jokiam .ko-' 
munistiniam veikimui ir sten
giasi atitraukti darbininkus ir , 
bedarbius nuo tikros kovos. 
Bet ir jis bosams užkliuvo, 
kam “erzina darbininkus.”

tihgas atsibuvo.ant pievos, ne
toli pono Zimmers namo, šia
me mitinge dalyvavo keli šimtai 
vyrų 
po mitingo visi nuėjo prie pono 
Zimmers namo ir norėjo, jį pa
matyti ir užprotestuoti prieš to
kį jo begėdišką elgesį. Nors 
jis buvo namie, bet neišdrįso' J .... --

¥ pasirodyti, tik mažą mergaitę i i' .i,
verkiančia išsiuntė lauk kuri \eaama /ova /lz_ lsgax I d. gruodžio, 
pasakė, kad ‘nėr tėvo namie. : h. a d,.audos.
Mat, tam ponui buvo baime ir, 
sarmata pasirodyti prieš tokią Į

: .. v VJ .. . . r . ..i", J >> Si šeštadieni ir sekmadijpnį,, 
gruodžio 5:ir 6 d.,, vėl bus Tap 
Days, arbą 5ripkliąvų dienos,., 
kad fipansupti alkanųjų mar- 
šavimą įį( Washingtona. Brook- 
lyniečiai ir brooklynietęs. ,pri-1 
valo gauti taną tikras, dėžutes 

. 25 “Laisvės” raštinės bei sek- 
Icijos centro, 61 Graham Ave., | 
ir eiti su jomis kolektuoti au- | 
kų gatvėse, prie 1 požeminių i 
gelžkelių ir “eleveiterių” sto- i 
čių, vaikščiojant po namus ir j 
tam pan.

Kurie iš pereitų rinkliavų j 
dienų dar nesugrąžinote dežu- j 
čių, būtinai jąsias sugrąžinkite I 
į tas vietas, iš kur jas gavote.

NĘW YORK.—Sausio 10 d., 
1932 m.„ įvyks revoliucinių ra- į 
šytojų-, Jąikraštininkų jr ko-z 
resp. konferencija,.Darbininkų 
kultūros rČeųtr.e, 63 W. 15th 
St., New Yorke. , Šią konferen
ciją įšaukia John Reed Kniu
bas, žydų įtom. rašytojų, gru
pė ir proletariniai vengrų ra
šytojai. '

Lietuviai darbininkiški ko
respondentai turi dalyvauti. 
Draugijos ir kuopos, kurios 
yra išrinkusios oficialius ko
respondentus, privalo juos pa
siųsti i tąekonferenciją. Visi 
pavieniai mūsų spaudos kores
pondentai ir bendradarbiai 
taipgi yra šaukiami.

Norima įsteigti visų tautų 
revoliucinių rašytojų sąjungą.

IŠLAIMEKITE
Ekskursiją į Sovietų Sąjun- 

,gą Dykai 1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa. . .

klupo namie, ir užklausė jo, kaičius į šį masinį mitinga 19 d. 
jis mano daryti su bedarbių j lapkr., kur šiuose ]_’’’ 
patiektais reikalavimais. 7’

Gal ir jam reikės 
demonstracijos, kad 
ką nors daryti delei

Darbininku Kalendorius
Jau Atspausdintas, Reikalaukite Jo

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

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

KAIP ŠIAIS METAIS

Knyga iš 205 Puslapių
Kaina 25 centai

Turime džiaugsmo paskelbti, 
jog šisai metraštis yra labai 
turiningas. Įvairių informacijų 
ir strįipsilįų Tš pojįtikoš, ekono
mijos, medicinos, gaimtos moks
lo Hr kitais klausimais yra apš-

- čiai. ;'-g-į
PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-

KAINA:. -
’ ; - ■ • į

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

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

SIUNTIMO LĖŠOS '
Be jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 

paduotu antrašu:

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

Daily Workerio 8 Iety 
Sukaktuvių Minėjimas GAVO MUŠT KUNIGAS

Oficialis organas Lygos dalei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,009 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, GOc. 

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

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji pu
riausio

navimo
žemą

patar

už
kainą,

nuliūdimo va-

dNEW YORK.—Sausio 3
I sekmadienį po piet, bus Bronx 
i Coliseume masinis paminėji- 
Imas astuonių metų nuo įsi- 
' kūrimo Daily Workerio, cen- 
įtralinio organo Amerikos Ko-" 
; munistų Partijos. Dainuos 

1̂1 į Tarptautinis Chorąs; bus roclo- 
| ma gyvas vaizdas, numaskuo- 
i jautis kapitalistinę spaudą, 
j Geriausi kalbėtojai sakys pra
kalbas.. |
’ . Lietuvių darbininkų orga- > 
. nizacijo£: turi ■ žiūrėt į Daily j 
' Workerj, kaip į svarbiausią re- j 

1 voliucinį organą ir į savo die- j 
i notvarkį įdėt dalyvavimą- ta- 
1 mc paminėjime ir Dj W. rėmi
mą abelnai-, ybač šiuo laik'u,1
kada einą; paily Workerio va- — 
JUS. . ' H / . ; ; [ • ■ .■ i .Jjr

BROOKLYN. — Episkopalų 
kunigas El. White gavo apkult 
nuo Edisono elektros kompani
jos pasamdytų gengsterių už

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

Mew York City

landoje šauki- 
t?s pay;

JONĄ' PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

w w tom* yy km mm w w ioi w

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 yak po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1" valandos^ . Sekmadieniais 
ofisai 'Uždarytas. . :i • 1 • <

JUOZAS KAVAU'MSKAS

NAUDOKITĖS PROGA!Labor Unity Bankietas 
j NEW YORK.—Visų darbi-1 
ninkiškų organizacijų nariai 
turėtų nuvykti į-.b&nkietą “La
bor Unity,” i j „ ~
bo Unijų Vienybės Lygos, šeš-, lętus. 
tadienio vakare, gruodžio 5| 
d., Manhattan Lyceum, 66 E.
4th St. Apart geros dąiliškos laiku galite pasidaryti kiek pi- 
programos, saky$prakalbas nigų.
drg. Wm. Z. Foster ir kiti. | agentų pasidaro nuo $25 iki 
Bus ir diskusijos. Be kitko, $50 j savaitę, 
rodys naujausius žiniškus ju
damuosius paveikslus iš Sovie- pildykite kuponą i 
tų Sąjungos. ' | siųskite mums:

Į BLUE BOSE LABORATORIES |.
69 Bond Street 
Elizabeth, N. J./ 

Vardas ..........................
Antrašas ....................

Reikalinga dar 100 energin
gų agentų reprezentacijai 
Blue Rose Laboratorijos, par- 

naujo organo Dar- davinėti Rojaus recepto tab-

SUDEGĖ MOTERIS
BROOKLYN. — Per gaisrą Į 

po num. 219 Scholes St., sudo-, 
gė viena moteris, pereito tre
čiadienio vakare. Dvylika ki
tų jau sugulusių žmonių buvo 
išgelbėta.

Kam vargintis, dirbant tik 
dali laiko, kuomet bedarbes

Šimtai ’mūsų veiklių

Laisniuotas Graborius
PennHylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis" 
prie manęs sekančiu antrašų:

•14 39 SOUTH 2ND STREET 
r^l LA DELPHI A, PA. 1 •

. Telefonais Bell — Oregon 5186

Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge-,. 
riausioj Įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla,. kuri turi garadžių ir 

• taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

Spe- ...
vai. vakare. Sekmadie- '

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

Neleiskite veltui laiko, 1S- ! Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. 
ir tuojau ) Cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojanie.

; Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 
i niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE
[ 228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street

SCHOOL
NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

WORCESTER; MASS. WORCESTER, MASS
; r, • •( .! j ’ : ' ' ■ ■■ ' '

. Komunistę-Partijos Pirmo Dis'trikto

Įvyks 6 d j GhfodS (Dec.),. 1931
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott St. Worcester, Mass.
Pradžia 4 v. po piety

Programo išpildyme dalyvauja Bostono, Mon
tello ir Norwoodo chorų dainininkai, V. Gurskis 
smuikininkas,1 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 
gabiausiosx Worcesterio bankietų rengėjos.

------------  ---- z —»■ į-—-—
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1 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- 

f nę, tinkamą ba-
| liams, teatrams, ve

stuvėms, sporto pa- 
, rengimams ir t. t., 

tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

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

....................... -..... ■■■■■•--- ■—............  .......-JI
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VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
821 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITI

■3H Trumpu laiku išmokiname 
vieką kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Ilardymai, lulaiiymaa, initatjmai, auprait elektriką Ir magTietiimą, Ir važlaviaaą, 
ir p Ieną automobilio; mokinant dienomii ir vakaraii lietuvių ir anglų knlboM. 
Mokytojai* yra ?ymūi ekinertai—L. TICBLNIAVICIUS, B. J. VAITKUNA3 Ir IdtL J 
Leidimą (Licenae) ir Diplomą gva rantuoja m e už mažą užmokeitj. Mea padedam | 
kiekvienam prie pirkinio karo. Užiirafiy.maa | mokyklą kiekvieną dieną nuo « rytą 
iki 6-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

’ ' COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL J
IŽB E. 14th STRĘET ■ Near 1st Avenue NEW YORK UIT Y;!

Telephone, Algonquin .4-4048 1
EpBiffln’TO



Puslapis Šeštas
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Penktadienis, Gruod. 4,1931
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VIETINES ŽINIOS Ar Teisingai Pasielgė Lygiečiai, Išmesdami 
B. Jokubonį iš Lygos

LIETUVIS FOTOGRAFAS

IDS. Trečio Apskričio! Revoliucinio Žurnalo “New 
Masses” Metinis MaskaraduKuopoms i Balius Šiandie Vakare

L. Pruseikos leidžiamoji ga- 
zieta, priprastu vardu vadina
ma Naujoji Klampynė, sako: 
“Iš Lygos išmetė Jokubonį. 

j Jokio ištyrimo, kuo jis nusi- 
i kalto, nebuvo. Nebimbinis

Draugai, Lietuvių Darbiniu- NEW YORK.—šiandie, 4 d. į žmogus, tai to vieno ir užten
ku Susivienijimo III Apskritys gruodžio vakare, revoliucinis ka.”
•rengia koncertą ir balių sau
sio. 8 dieną, Grand Assembly, 
Brooklyne.

Šitas parengimas bus pir
mas L.D.S. III Apskričio. Mes 
turime padaryti, kad šitas pa
rengimas būtų šimtą nuošim
čių sėkmingas. Bet 
galime padaryti tik 
Kuomet visos kuopos dalyvaus 
prirengime šio parengimo.

Komisija deda pastangas, 
kad parengimas turėtų gerą pietu. 
programą. ?' 
kas visi bus patenkinti šio į 
parengimo programa. Tai vie- į čiausiai drabužiais.

■ ir
prastą apsirengimą.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

rašus, aš jiems parodysiu, kaip i 
eiti su K. P.!”

Ir tas net buo nuleista pro 
pirštus, nedaryta prieš Joku
bonį jokia akcija, kaipo prieš 
lygietį, nes Lygoje priklauso, 
mažne, galima sakyti, visokio • 
nusistatymo žmonės, kurie tik 
pripažįsta klasių kovą.

Einame toliau. Vėliausiame 
kriaučių 54-to skyriaus susi
rinkime B. Jokubonis, petys pe 
tin susivienijęs su ratelninkais, 
kovojo prieš lygiečių reikala
vimą, kad nuo K. P. būftų pa
statytas kriaučių jubilėjiniame 
parengime kalbėtojas. Vadi
nas, B. Jokubonis iš vidaus 
ardė Lygą, kovojo unijoj prieš Į 
lygiecius, o L. Pruseikos iš- 
minč’ia, jis yra caca; .nieko jam 
lygiečiai nesakykite.

,(Bus daugiau)

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Autorius to rašto yra pats 
L. Prūseika, nors, tiesa, pasi
rašo “Kriaučius.” Jis kalba 
aiškiai ir atvirai, pasakyda
mas, kad toks elgęsis J. Buivy
do su B. Jokuboniu netaktiš- 

Mat, patį L.
• kitų proletari-j Prūseika irgi už komunistinės i

žurnalas “New Masses” turi 
savo metinį maskaradų balių, 
Webster Hali, 119 East llth 
St. Kurie norite smagiausiai 
vakarą praleisti ir programa 
pasigrožėti, būkite šiame pa
rengime artistų, rašytojų, ak-1 kas, bimbiškas. 
torių, šokikų ir 
nio meno darbuotojų. Pra-! disciplinos laužymą išmetė iš 
moga bus didelė, užims net; K. Ę., tai toks' tokį, :su?pranta- 
dvi sales tuo pačiu adresu. ■ ma, turi užjausti, užsistoti. Na, 
šokiai prasidės nuo 3 vai. po; kaip- čia tokius ■ kytrius vyrus 
___ _ Cries' Vernon Andra- gali šaukti prie organizacinės 

Mes užtikriname, i orkestrą. Į disciplinos ? Kitus, taip, bet
Važiuokite apsirengę keis- .‘ne L. Pruseiką ir B. Jokubonį. 

..... Gal dar! Jeigu juos ir už. didžiausias iš- 
• dovaną laimėsite už nepa-1 davystes pašauksi prie tvar- 

i kos, pasakysi, kad taip komu- 
Tiečiui nepridera 

neklausys, o 
“bimbiškas

kaipo 
Co- tuvės darbininkas, yra 

savo nežinystės, į kurią

mes tai 
tuomet,

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

pagrobus 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.

Virš 10,000 Dalyvavo 
Bedarbių Demonstracijoj

NEW YORK. — Bronx 
liseum masiniame mitinge, iš
lydėjimui 
bių m aršu o to jų į 
na, dalyvavo virš 

pereito

jnistui ar lyg’ 
j daryti, jie tavęs 
j jeigu išmesi, tai 
j pasielgimas.”

B. Jokubonis,

Maspcth, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškus vyrų ir 

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

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

Now York, . N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

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

dirb
au k a 
.ii L-

OO delegatų bedar- prūseika, Butkus ir kompani-

Fotografas
Šiuomi pranešu savo kostumej. 

riams. kad nerkėliau savo studiją 
naujon vieton, 
po numeriai 
512 Marion St., 
kamp, Broad* 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
š t u d i j a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

n 
iki 
iki

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Avė.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

. GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprastamos dienomie nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nųv 5 
8 vai. SektnadieniaiB, ■ nuo 11* ryto 

« 2 vai. po pietų.
Telef. ALGANQUIN 4-8294

L.D.S. 14 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, 4 dieną gruodžio (Dec.), 
1931 m., 7:30 vai. vakare, po; 
numeriu 70-42 Link Court, i 
MaspeŲi, N. Y.

Visi nariai būtinai dalyvau-' 
kite šiame susirinkime, nes, 
yra daug svarbių dalykų apta-, 
rimui. Taipgi atsiveskite 
naujų narių prirašyti .

Kuopos Komitetas.

Telephone, Greenpoint t-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAUDOTUVIŲ DIRKKTOKHJB

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,:ė,
223 2nd Aveh& 14th St.

Room 15, J^ew 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

Washingto- ja įtraukė. Daug tokių aukų 
10,000 dar- prūseika pridirbs, sugadins, ku 
trečiadienio Į rie anksčiau ar vėliau ,kaipo 

i sunkaus darbo darbininkai, 
darė bedar- j paskui keiks jį ir jo kompani

jomis.
Nors B. Jokubonis, suklai-

z na dalis mūsų darbo. Ki
ta dalis—skelbimas, suorgani
zavimas narių, kuopų ir plačių 
masių į šį parengimą.

Kiekviena kuopa turi ve ką 
veikti šiame reikale:

1. Reikalinga gerai garsin
ti ir sumobilizuoti mases 
Marių ir darbininkų į parengi
mą. Kiekviena kuopa tai ga
li padaryti savo apielinkėje.

2. Tad kuopos, ypatingai ar
timose kolonijose ,turi sekan- į bininkų 
čiame susirinkime išrinkti ko-1 vaEa\e,_ 
misiją prisirengimui į šį Aps
kričio parengimą.

3. Kaip tokia komisija turi; . .
veikti? Jos pareiga platinti uniformuotais įaudonfion- ’dintas L. Pruseikos, Butkaus ir 
plakatus, pardavinėti tikietus tiečiais priešakyje ir raudono-, Jankausko, nusišliejo prie ra- 
(tikietai perkant išanksto 10 nibs vėliavomis. Tarp niai-, telninkų : Glaveckų, Michelso- 
centų pigiau). Reikia suor- 'šuotojų buvo ir būrys pasauli- jr kitų kovoje prieš Ko- 
ganizuoti narius 
kad važiuotų į 
koncertą ir balių.

4. Kuopos komitetas, ypač
artimose kuopose, turi'išsiunti
nėti savo nariams laiškus, ra- ninku 
ginančius dalyvauti šiame kon-1 slaugių 
certe. Kuopos turi i 
kitas organizacijas, kad jos ra- nininkų, 
gintų savo narius < 
šiame parengime. jos, ir įvairios kitos darbininkų

- - Šio darbo, draugai, reika-į organizacijos su atatinkamo- 
linga imtis labai greitai, nes mis vėliavomis ir ©balsiniais 
jau laiko yra labai mažai Ii- ’ plakatais.
kę., Svarstykite apie tai šiame Į 
susirinkime.

V. Bovinas, Apskričio Pirm

Didelio įspūdžio darė bedar-N 
bių ir dirbančiųjų maršavimai-1 j 

į procesijos svetainėje aplinkui, j
PROTESTAS PRIEŠ 
LENKIJOS FAŠIZMĄ

ir SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Tele>hone, Itagg 2-4401

nu ir kitų kovoje prieš Ko
mo karo ex-kareivių, kurių • rnunistų Partiją, prieš jos tiks- 

: plakatai skelbė, kad kitame i įus> buvo ilgokas laikas 
j kare jie kovos ne už kapitalis- j pakenčiama, toleruojama Ly- 

• Bet B- 
;ūjo skyrius ir Darbi- Jokubonis vietoje mainyti sa- 
Tarptautinės Pagelbos v0 klaidingą nusistatymą, tai 

ame koh- |oiauy,(norsių), baltai uni- jis liko tikru donošeiku Amal- 
užkviesti; formuotų, taip pat šimtai (lai-1 g-ameitų Unijos Generaliam ofi 

avi i d- ./..L.1....., priklausančių prie Į sui. Jau “Laisvėje” tilpo se- 
dalyvauti Darbininkiškų Chorų Federaci-| nai apie Jokubonio pasielgi- 1 : ~ LN rl n v»Lx i i vx Iru T 1.. A

Reikia suor 
ir nenarius, 
šį Apskričio

tu reikalus, bet už darbininkų I g-oje ir B. Jokubonis. 
klasę. "

va-NEW YORK. — Šiandie 
kare bus: rusų, lenkų, žydų, 
lietuvių ir kitų tautų darbinin
kų bendras protesto mitingas 
prieš Lenkijos fašizmą. Jį 
šaukia Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas specialiai pro- 
testuot prieš kitataučių tero
rizavimą Lenkijoj. Mitingo 
vieta—122 Second Ave.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

South Brooklyne L.D.S. 50 
Kp. Pramoga Gerai Pavyko

mą su Lygos planais per Am- 
algameitų “štapičių”' ir išda
vimą A. Jankauskui visų lygie
čių planų, jokubonis per Ly
gos susirinkimą buvo įgalio
tas, jeigu jis nekaltas, tegul 
“Laisvėje” užginčija. ' O ar 
jis tą padarė? Nieko pana
šaus! Jis nepadarė todėl, kad 
jis pats Lygos susirinkime pri
sipažino, kad su Jankausku 

svarbią

Vyriausią prakalbą pasakė 
; di’R- Wm. Z. Foster.

Pamatinėje rezoliucijoj su- 
! sirinkusieji vienbalsiai reika- 
i lavo, kad ’iš vietinių valdžių 
iždų būtų per žiemą išmokėta 

. kiekvienam bedarbiui ne ma- 
j žiau kaip $150 ir kad centrali- ant rytojaus turėjęs svarbią 
i nė šalies valdžia įvestų regu- konferenciją unijos klausime.

Toliau, B. Jokubonis didžiu- 
rezoliucijo- mai lygiečių sakė: “Aš Lygo- 

’ i je organizuoju lygiukę, kur 
i neužilgo bus visa Lyga mano 
kontrolėje. Jau dabar mano

už pikie- tuojaus bus ir Lyga.”

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai! ,

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

Naujokų Cigarų

[|fealr,amuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; paraamdo au
tomobilius ir karieta* veselijoms, 
krikžtynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
; susirinkimas 

gruodžio, “Lais
vės” svetainėje, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra .svarbių reikalų 
aptarti. Aatsiveskit ir naujų narių.

A,. Bakaitis.
(287-288)

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugijai rengia 

šaunų .balių šeštadienį, 2 sausio 
(January), 1932, Schwaben Hall, 
Knickerbocker ir Myrtle Ave. Pra
džia 8 vai. vakare. 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, 
16 Stagg St., A. Lukis, 135 Grand 
st. ' .........................
gia 
kit

| Ą.P.L.A. 22 kuopos 
i ! bus pirmadienį, 7 gr MaiiipniBiiiaiiiaiiiBiiiBuiauioiiiaiiioiiiaiiiBiiianiaiiisiiiaiHaiiisiiiaiiiaiiiamaiiiamaiii

. liarę visiems bedarbiams ap- Į 
drauda. Vienoje i 
je mitingas pareikalavo, kad 
būtų tuojaus paliuosuoti ketu
riolika bedarbių pikietų, kurie

i buvo keletas dienų atgal arės- kontrolėje ratelis, 54 skyrius,

Koncertas ir balius, kurį 
pereitą sekmadienį surengė 50 
kuopa Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo, gerai pavyko. Nors 
dabar yra didelė bedarbė, o 
ir daugiau parengimų buvo tą 
dieną, bet darbininkiškos pu
blikos susirinko vidutiniai 
daug. Taigi kuopai liks keli 
doleriaįpelno. Kai del pro-; 
gramos/tai Aido-Lyros Cho-1 
ro Merginų Sekstetas labai 
gražiai padainavo kelias dai
nas. Helen Jeskevičiutė, L.D. 
S. centro sekretorė, pasakė 
prakalba?, kuri didžiumai pa- vjen |abai skardžiai jr skarn- .'aim5io' 

ibiai dainavo. |katį |ib uuv
wie! šiame mitinge dalyvavo.ir!nirmininku. _______ „k.

Iš-1 40. bedžirbių delegatų iš White > klausimą, spjovė B. Jokubonis 
■Plains, Yonkerio, Ossiningo ir | jr pabėgo nuo pirmininkavimo.

- j.kitų miestelių, nors tenaitinė To negana, nubėgo pas J. Stak 
policija darė visokias kliūtis, vilevicių ir sako: “Drauge, 
kad suturėti martuojančius ir duok,man visus lygiecių ant-

Ituoti Washingtone i 
tavimą prezidento palociaus, 
su bedarbių reikalavimais.

Minia m i tingo dalyvių 
'griausmingai pritarė pareiški
mui, kad Amerikos darbinin
kai gins Sovietų Sąjungą nuo 
Wall Stryto ir Washington© 

i imperialistų užpuolimų.
Darbininkiški chorai visi iš

Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA 
PETRO

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTES
CIGARAI

o

o

s

■o

o

T

"o’

o

o

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.

O

2
2
2 
ū

2 
ū

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

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

o

"o
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.

Minėta draugija visada suren- 
puikiausius balius. Tat įsigy- 

tikietus dabar.
Komisija.

(286-287)

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

nenktadienj, 4 gruodžio, Hanover 
Kliube, 738 5th Avė., 8 vai. vaka
re. Visi nariai ateikit ir naujų narių 
atsiveskit. Pasirūpinkite ir mokes
čius užsimokėti.

Sekr. A. Bružas.
(286-287)

i_>
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Na, Pruseikia pasakys, čia 
tik juokas, o ne tikrenybė. Iš 
karto irgi nebuvo tikėta, bet 
viename susirinkime išlindo 

| yla iš maišo. Susidūrėme klau 
! sime. ar turi teisę Komunistų 
: Partija kontroliuoti lietuvių 
i darbininkui spauda, ar ne? B. 
Jokubonis tame klausime pra- 

. . O reikia pasakyti, 
i kad jis buvo ir to susirinkimo 

Pralaimėjęs tą

o

"o'
Telefonas, Midwood 8-6261
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MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave,, Brooklyn

Tel. Gteenpoint 9-7831 "
«. •> »

Geriausia Studija lirooklųne. Ateikit Persitikrinti

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N.
tiko. Williamsburgho L.D.S. 
jaunuolių kuopos nariai šulo- •; 
šė veikalėlį be žodžių, apie ’ 
darbininkus ir išnaudotojus, 
ėio labai gražiai.

r50-tos kuopos nariai taria
visiems lošėjams ir daininin-
kSms Širdingą ačiū. demonst.■aciniai darbininkų ly-

šiandie petnycios vakare, 8 (ljmus delegatus, traukiančius
vai.; ąvyksta 50-tos kuopos su-. linkui New Yorko

‘ srrmkimas, II an o ve r Club e,_____________
5th Avė. ir 24th St.; įėjimas I i i n i» • i
nub’24th st. i Williamsburgho Darbininkų

Visi nariai, ateikite ir naujų Ylinhn Ratine 
narių '• atsiveskite prirašymui niIUD0 DdllUb 
prie mūsų organizacijos.

Rengimo Kom.

REIKALAVIMAI
ii. .y... — .. ■ . ■---

REIKALINGA moteris, kuri neturi 
prieglaudos. Atsišaukit po No. 

123-15 Suthpin Bouleward, Jamaica, 
N. Y. . (286-288)

PARDAVIMAI

J

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ jį
PRANEŠIMAS

mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu-^ rt 
siems. Kaina ......................... 60c., per paštą 65c. £

be Mes

KUNDROTO APTIEKA

229

likirpkit ij skelbimą ir prisiąskit karta su ■žaakymm

Ašmiuimmivi

w IA4 VM W VW IAI WWIDi irti *AI

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

kymu, yra naujos, tyros ir. geriausios.

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks-

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW

Gera proga brookly- I kestra lietuviškus-angliškus šokius.
i Nuoširdžiai visus užkviečia . 

Parengimų Komisija.
P. S. Jei draugijos, ‘ kurios norėtų 

turėti savo parengimu^ by kurį šeš
tadienį Kliubo svetainėje ,tai Kliu
bas uęleis svetainę '(okioms^ xlrau-j 
gijoms. ' ‘ i ' . i

BROOKLYN. — Ketvirtas 
metinis balius Williamsburgho ^ber)"1?’(L<• r

Meno Sąjungos Biuro 
Posėdis Sekmadienį

Draugai, Amerikos Lietuvių 
Proletarų Meno Sąjungos Cen
tro Biuro posėdis įvyks sek
madienį, 6 dieną gruodžio, 1 
vai. po pietų, “Laisvės” svetai
nėje.’

Visi draugai ir draugės da
lyvaukite šiame posėdyje, nes 
turime labai daug reikalų ap
tarti. TaiP Pat būkite laiku, 
kad galėtūmd' posėdį laiku 
pradėti ir pabaigti.

:; - V, Bovinas, Sekretorius

Darbininkų Kliubo bus šešta- 
i dienį, gruodžio 5 d., vakare. 
Gascar’s harlėmiečių negrų or
kestrą grieš šokiams; netruks 
ir šiaip įvairumų. Balius įvyks 

, Amalgamated Temple svetai
nėj, 21 Arion Place, arti Myr
tle Ave.,

Tas kliubas daugiausia susi
daro iš jaunų darbininkų, ir 
jo pramogos būna visuomet 
smagios. C 
mečiams linksmai praleisti va
karas ir paremti darbininkiš
kas kliubas. Tikietai gaunami 
po 50 centų, perkantiems iš 
anksto kliubo raŠtinėjė, 795 
Flushing Ave. Prie svetaines 
durų reikės mokėti 75 centai.

PARSIDUODA valgykla, geroj, vier 
toj, prie dirbtuvių. Galima randa- 

i voti ir kambarius. Galima pasida
ryti gerą pragyVenimą. Pardavimo 

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas priežastį’ sužinosit ant .vietos.' Kreip- 
laiko sau už garbę pranešti Brookly- kitėš po No. 63 York St. kampas 
no lietuvių visuomenei, suaugusiems Adams St., C. Brooklyn, N._ Y. 
ir jauniems vyrams, moterims iri 
merginoms, kad quo lapkričio (No- 

, kas šeštadienį, lygiai 
7-tą vai. vakare, per visą žiemos se
zoną, bus rengiarpi šokių bei pasi
linksminimų vakarėliai savo nuosa
voj svetainėj, 80 Union Avė., kam
pas Stagg St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Pasilinksminimuose grieš gera or-

■ '(287-290)
PARSIDUODA kendžių storas, vis

kas puikiai įtaisyta, prie storo 
yra vienas kambarys. Gera proga. 
Kreipkitės po No. 429 Broadway, arti 
Hewes St., Brooklyn, N. Y.

(286-288)

BATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 

, ; (UNDERTAKER) Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

i Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

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

patinusias gyslas jčirškinimais , •’•.♦.•IV

(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- 
riausiaj.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043 ■

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

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

i - . t | ■
•' ’•’1 • ' i > r*“i. \** *•#.v?1* a t - .• . A • ■ ’ Af' ’•' Au*-'i■




