
KRISLAI
Dar Vienas Išdavikas.
Debatai Universitete
Pruseikos “Brezentas.”
Kas Ardo? Kas Būda

vo ja?
Alginis Vergas

Kanados Parlamento, Darbo 
Partijos atstovo A. A. Heaps 
pastangomis tapo išimtas war- 
rantas ir suareštuotas draugas 
Marriott, Komunistų Parijos 
{veikėjas Winnipeg, Man.

Tai dar vienas “socialistinis” 
darbo klasės išdavikas, kuris 
pasiuntė kovingą darbininką į 
kalėjimą.

Pirmai Lietuviu 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išc«"a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Saliu 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tifc 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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Toronto Universiteto profe
soriai ir studentai surengė de
batus reikale gynimo Sovietų 
Sąjungos ir Kanados įstatymų 
98 kriminalio kodo, kuriuo re
miantis tapo uždaryta Kanados 
Komunistų Partija ir pasiųsti 
8 draugai 5 metams į kalėjimą.

Po dviejų ir pusės valandų 
debatų buvo balsavimas. Už 
panaikinimą to įstatymo balsa
vo 301, prieš 143.

Turiu pasakyti, kad keletas 
Toronto Universiteto profeso
riuj priklauso Sovietų Sąjungos Į 
Draugų organizacijoj.

VALDŽIA GRIEBIAS PROVOKACIJŲ
NESISEKĖ MOKINTIS, ;

NUSIŽUDĖ

NEW YORK.— Samueli 
Garber, 21 metų, New Yor-1 
ko Universiteto studentas,! 
užsitroškino gazu. Jaunuo- ( 
lis įpuolė desperacijon, kuo-' 
met nepavyko išduoti kvo-!

DAR NEBUVO TOKIO NEPAPRASTO 
KONCERTO, KOKS BUS ‘LAISVES’ KON

CERTAS GRUODŽIO 13 DIENĄ

BUTLEGERYSTĖ WA
SHINGTONE

WASHINGTON.— Var
giai kur kitur taip pelnin
gai darbuojasi butlegeriai, 
kaip Amerikos sostinėj. 
Gruodžio 3 d. apkaltinta 36 
žmonės už sulaužymą 1,200 
sykiu prohibicijos įstatymo.

ŠALIN VALDŽIOS BJAURIAS PRO
VOKACIJAS PRIEŠ A. K. PARTIJĄ

Chicagos Socialfašisty “Naujienos” yra Valdžios Provoka
cijų Įrankis; Darbininkai Tur Pasibjaurėti Socialjudošiu 
Darbais; Turime Suglausti Eiles po Komunistų Partijos 
Vadovybe Kovoje prieš Alki ir Algų Kapojimą

Ne tik “Laisvės” praeities koncertai, bet jokis koncer
tas, kokis kada nors buvo surengtas Brooklyne, negalės

i lygintis besiartinančiam dienraščio “Laisvės” koncertui, 
; kuris atsibus gruodžio 13 d., Labor Lyceum svetainėje,
949 Willoughby Ave., Brooklyne.U • i n i” ! Tai i}US įvairus ir įdomus koncertas. Dainos, muzika, į gos komunisty rartijos : šokiai, lošimas—artistai įvairių dailės sričių.ir e I O kas svarbiausia, tai kad atėję. į šį koncertą turės pro-Aonterencija .gos išgirsti žymius dainininkus net iš Sovietų Sąjungos.

MASKVA._  Sovietu Sa- i Tiek daug šiandien kalbama apie Sovietų Sąjungą. Juk
iungos Komunistu Partijos ^ai žingeidi! pamatyti, kokius talentus Sovietų Sąjunga 
konferencija įvyks sausio 11 gali isvystyti _ir dailės srity; _
ri VLiaVwm’o n PnvGi'na! Štai Laisves koncerte girdesime dainininkus is So- 
A \ A T>-?i • i/ u ! vietų Sąjungos: S. Kotlar, baritonas, narys Sovietų val-
Centio Iddo asis onWe’' džios teatro Baku mieste ir visam Kaukaze; tarnavęs 
tas laikys poseclj gruodžio Raudonojoj Ai•mijoj, joje dainavęs ir lošęs. Jasfir Less, j 
20 y- .. kontralto, dainavo ir vaidino Pirmame Revoliucijos te-

^Ši konferencija bus di- į ati’e. Paskui dainavo geriausiame Maskvos teatre. Po- 
džiausios svarbos^ Bus per-1 nna Dagmarova, soprano, pasižymėjusi Sovietų Sąjun-

I žvelgtas dabartinis Penkių j gos dainininkė, paskutiniu laiku dainavusi Raudonosios 
Metų Planas ryšyje su bai- Armijos teatre Maskvoj. • ' i
girnų jo pravesti gyveni- Tai štai, jau vien tik del šių suminėtų dainininkų būti-> bą stroke esantiems kapi- 
man 1932 metais. Bet taip nai^ reikia dalyvauti -“Laisvės” koncerte, 
pat bus svarstytas antras 
Penkių Metų Planas, šį plą-

X: šaukiama Sw. Sajun- 
šyti. Ant rytojaus vienas kon-į <r • . n 
servatas pareiškė, kad TorontoI 
visą Universitetą reikia šuva-1 
ryti į laivą ir išdeportuoti į' 
Sovietų Sąjungą.

Į nuteisimą Kanados komu- į 
nistų atkreipė atydą protaujan
čioji inteligentija ir vis labiau i 
interesuojasi komunizmu.

Hooveris Bilioną Duos 
Korporacijoms, o Badu 

Marins Bedarbius

skaitytojai 
” Prusei- 

Tai tas žmo- 
gelbėjęs” darbinin- 

kad “atstumti” 
Komunistų Partijos nenu- 
į priešdarbininkišką lioge- 
Bet tas jo aiškinimas vel- 

Mes darbininkai supran- 
visai kitaip.

Visi “Laisvės” 
apturėjom “prezentą 
kos “Gadynę”, 
gus sakosi 
kų judėjimui, 
nuo 
eitų 
n. 
tui. 
tam

Pruseika ir Butkus pasiryžo 
suskaldyti darbininkų organiza
cijas, suvedžioti dalį darbinin
kų, suorganizuoti vadinamą 
“opoziciją,” o paskui sutverti 
bendrovę, išleisti nuosavą laik-, 
raštį, susisukti lizdelį, kad pa-; 
darius sau pragyvenimą ir kad | 
labiau kovojus prieš Komunis
tų Partiją.

girnų jo pravesti gyveni-

Kalbės Dr. Kaškiaučius 
ir A. Bimba •

Svarbu East New Yorko 
Lietuviams

O reikia žinoti, kad bus ir daugiau įvairių įartistų.
Tai ką jūs mariote, ar tą dieną būsite kur kitur, ; 

smagiai laika praleisite nepaprastam /‘Laisvės” koncer 
te?

Auga komunistų įtaka ; Liniukus netikėt šitoms val- 
masėse. Auga streikai ir ■ džios provokacijoms.

'bedarbių bruzdėjimas prieš! Kaip ir visuomet, lietuvis- 
alkį po Komunistų Partijos ki socialfašistai padeda val- 
vadovybe. Ypatingai alka- džios provokatoriams. Pa- 

- - -■ - ■ -.sirodo, kad jie turi ryšiui
Washingtona įvarė kinkų1;11 valdžios, provokatoriais

Ikratijai. Ji mato, kad be-iChicagos Naujienos” 
darbiai stos į kovą priešI (gruodžio 2 d.) rašo edito-

voliucine Komunistu Parti- Ja ji ir sako: ‘Vadinasi, ko- 
j munistai atvirai šaukia dar- 
i bininkus ir eks-kareivius.
ruoštis prie ginkluoto suki
limo.” Matomai, “Naujie
nos” tą lapelį gavo tiesiai 
iš valdžios dar pirma, negu 
jis buvo paskleistas. ? , ...J4 
\ Šalin visus provokato
rius! Šalin valdžios agen
tus socialfašistus! Darbi-

WASHINGTON.— Neuž- nų bedarbių maršavimas įl 
ilgo atsidarys kongresasIlcąvJ CllolUčU y D l\vllt,l LDCID. o c Z • v« • • 11a •

Laikraščiai jau skelbia, kad | drebėjimą Amerikos Plu.to-Į “ La»
Hooveris pasiūlys savo pro
gramą “panaikinimui kri- 
zio.” < 
jaus būtų sudaryta nauja

fj CL1X Cll 1111111 Ll 1 1x1 1 Z vi • -j • X 1 1* • i

Jis pasiūlys, kad tuo- alkį. Į kovą jie stos po re-1 palą .apie tą lapei),, pacituo- 
v/ i . -r x . • i o n tu nn Irn • u \ / n Hmncn Iz’/X —

korporacija su vienu bilio- jos vadovybe.
nu dolerių ($1,000,000,000) j £acĮ sukliudyti musų par-| 

tijos augimą, valdžia grie
biasi bjauriausių, šlykščiau
sių provokatoriškų priemo
nių. Štai Hoovėrio valdžia 
išleido bjaurų lapelį, sklei
džia jį Washingtone ir pa
deda parašą “Amerikos

kapitalo, kuri teiktų pagel-

talistams!
O bedarbiams? Nieko, nė 

ar cento. Dvylika milįonų be- 
darbių paliekama badui.

1 'jTai tokia Hoovėrio progra-
darbių paliekama badui.

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------- ■----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PREZIDENTAS ALKIS” i APSIVOGĖ BANKIERIS ! ----------------
-------- | DAKTARAS PER KLAI- 

CLEVELAND, O.— Nau-1 DĄ NUSIŽUDĖ
First Central! PORT JERVIS, N. Y.—

NEW YORK.— Bedarbiu 
demonstracijoj* gruodžio 3 jai sutverto

East New York LDS ir^’ vienas kalbėtojas vadino i banko vice-prezident. Ruof.Dr. Kelly per klaidą išgė 
m T D* Pimnną hpndrnniią Prez^entą Hooverį “Presi-1 tapo suareštuotas ir kalti-> re vandens iš stiklo, kuriaKlasių kovai aštrėjant reika- ALDLD. kuopos bendromis!- - „

linga ko labiausiai visiems dar- spėkomis rengia labai svar-! . HurĮ^e.r ------I •Alkis). lai istikrųjų ge- Bankas vertas $7o,000,000. !i 
ras to Wall Stryto agento 
pavadinimas.

spėkomis rengia labai svai
bininkams jungtis į krūvą, pa- |)U masįnį susirinkimą gruo 
laikyti organizacijose gerą var- “ - - - - -
dą, draugišką discipliną, prisi-1 
rengiant klasių kovos pergalėm i 
Bet Pruseika su 1

džio 8 d., 8 vai. vak. Dakta- 
! ras Kaškiaučius kalbės apie 

kompanija i sveikatos reikalus, o d. A. 
skaldo darbininkų organizaci- Bimba aiškins 
jas. Ir jų laikraštis perdėm! darbininkų padėtį ir apie 
•atgręžtas prieš Komunistij Par- Į . . .
tiją, prieš visapasaulinio prole-1 “ r - 
ariato va ą.____  . perg svetainėj,

Pruseika savo “Gadynėj” pa-!1?^16 ^\e* , .
statė klausimą: “Kas Bus su į dalyvauti. Įžanga veltui. 
ALDLD?” Jam “pasirodo, kad! 
Šolomskučio šeimininkavimas' 
neša draugijai didžiausią pra
gaištį.”

Matot, kaip tas žmogus atbu-; 
lai kalba. Kada jis per kelius mė- ; 
nesiūs demoralizavo ir griovė . 
ALDLD., kad atplėšti nArius į į Pries valdžią uz 
savo logerį, tai jis nenešė pra- prasto maisto 

-gaišties! Jeigu draugija ir bū- kalinių į tamsius urvus, 
tų sumažėjus narių .skaičium, i 
nebūtų nuostabu, nes juk Pru
seika darbavosi del to.

Bet dabar priešingai išėjo, j 
Kaip tik per tą laiką, sulig d.. 
šolomsko pranešimo, ALDLD., i 
kaip kuopų, taip narių skai-: 
čiumi paaugo.

dabartinę

! grūmojantį karo pavojų. 
Susirinkimas įvyks A.

933 Glen- 
kviečiami

!---- . y ~ ..---- tus sočiau asisius i uarur
j Jungtinių . Valstijų Komu- ninkai> giauskitgs po vėlia, 
nistų Partijos, lame pro- va savo revoliucinės part!
vokatoriškame lapelyje dar- įos
bininkai šaukiami tuojaus|J
“sukilti ir ginklo jėga pa- p - __ _
/'t' !<a,?yklas> dirbtuves” ir HoU/rio “/aidžios “o’rganas

'“Washington Evening

. Kovokite prieš alkį iri 
•prieš algų kapojimą!

Kaip tik gruodžio 2 dieną,
i-! tapo suareštuotas ir kalti- rė vandens iš stiklo, kuria- Į įaįp topau 

(Prezidentas! namas pavogime $80,000. me buvo karbolinė rukštisi ’ , v . .
Amerikos Komunistų Par-,Star” rasė, kad tą dieną is- 

tijos Centro Komitetas pa-Geistas “Komunistų Parti- 
. reiškia, kad šitas bjaurus!jos lapelis, šaukiantis prie 
provokatoriškas lapelis yra i ginklo”, kuomet lapelis dar 
valdžios darbas. Partija to-' nebuvo paskleistas. Vai
kio lapelio niekad neišleido.! džia, iganksto išsiuntinėjo 
Valdžia išleido tą pro voką-Į lapelį savo organams ir so- 
torišką lapelį, idant pri- Į cialfašistų laikraščiams, 

daug pagelbos negalima ti- rengt puolimą ant revoliu-l----------------
kėtis. Reikia atminti, jog cinio darbininkų judėjimo, if • 1 T 
pribus 1,500 bedarbių, ku- tikslas yra kad turėt lAOmUlUStŲ Laffliejimai 
riuos reikės priglausti ir|4™£įrielint’Ta?-laWreilCe RinldmilOSe 
pavalgydinti net dvi dienas, tijos komitetas šaukia dar- j --------

Lapkričio 17 d. buvo Law-f 
Irence miesto valdžios rink
imai. Mūsų korespondentas 
įrašo: “Komunistų kandida-, 
tas draugas Bramhall gavo ■ 
1,251 balsą, o socialistų kan? 

ididatas tesurinko 422 bal
su.” > Ir taip visur 'šiemet 
rinkimuose už komunistų'

ir tuoj'aus mirė.

ALKANŲJŲ MARŠAVIMAS ARTINASI
Atakos ant T. Mooney pRĮE A1 KAPITAUZMO SOSTINES

SAN FRANCISCO.—Gu- 
! bernatorius Rolph pareiškė, 
kad dajiar jis pasišauks ir 
išklausys valdžios prokuro- 

i ro, kuris tvirtina, kad Moo- 
iney yra kaltas. Vadinasi, 
! vėl stengiamasi sukelti sen- 
i timentą prieš Mooney pa-

900 Kalinių Streikuoja
CORDOBA, Argentina.

Gruodžio 3 d. čionai devyni Į liuosavimą. Tai dar vienas 
šimtai kalinių paskelbė ba-; įrodymas, kad tik darbinin-

- do streiką, kaipo protestą į kų masės- po Komunistų 
š teikimą Partijos vadovybe privers 

ir kimšimą Rolphą ir valdžią paliuosuo- 
ti Mooney ir Billings.

AUKŲ RINKIMAS DEL ALKANŲJŲ 
MARŠAVIMO Į WASHINGTON^

šiandien ir rytoj (gruo- darbininkų klases. Mes jau 
džio 5 ir 6 d.) visuotinas au- nors tiek turime pasidar- 

.jbuoti, idant parūpinus 
jiems užtektinai maisto, 
idant nereikėtų kelyje mir
ti badu.
' Drauges ir draugai, pasi
darbuokite per šias dvi die
nas. Kiekvienas doleris 
reikš daug. Pasiimkite dė
žutes ir eikite aukų rinkti. 

Brooklyne aukų rinkimui 
dėžutes galite gauti Darbi
ninkų Centre po num. 61 
Graham Ave. ir “Laisvės” 
ofise, 46 Ten Eyck St.

Bijo Nauju Sukilimu k** (leIci £ad®ngHJ mo lesų Alkanųjų Maršavi
mo. Dar sykį raginame ir 

MANILA.— Amerikoniš- kviečiame visus “Laisves’^ 
ka Philippinų slapta polici- skaitytojus ir visus lietu- 
ja “susekus” naują sukili- i vius darbininkus ir darbi- 
mą prieš Amerikos imperia- j ninkes prisidėti prie to dar- 
lizmą. Miestas Baliuag i bo. Būtų didžiausias prasi- 
esąs “komunistų lizdas.” O i žengimas iš mūsų pusės, jei- 
“slapta” organizacija tu
rinti 10,000 narių. Tas tik 
parodo', kad Amerikos plė
šikai nesijaučia gerai Phi- 
lippinuose.

gu maršuotojai badu mirtų 
kelionėje. Jie ir taip pasi
aukojo. Jie atsistojo prieš 
akis visokiems pavojams, 
idant ginti reikalus visos

Visos keturios kolumnos 
Alkanųjų Maršavimo ran
dasi kelyje ir sėkmingai 
traukia artyn prie Ameri
kos kapitalizmo sostinės — 
Washington©. Visos val
džios ir bosų pastangos su
laikyti m.aršavimą eina vel
tui. Pakelyje visur darbi- 
n i nkai tūkstančiais ren
kasi į demonstracijas pasi- 
tikimui Alkanųjų Maršavi
mo. Pirmoji kolumną, su
sidedanti iš 450 maršuoto-’ 
jų, apleido New Yorką va
kar.

Baltimorės darbininkai 
privertė valdžios labdary
bės departmentą aprūpinti 
maršuotojus maistu ir pa
stoge gruodžio 5 d., kuomet 
čionai sumaršuos kolumna 
pirma ir antra. Tai laimė
jimas darbininkų vienybės.

Washingtotie Alkanųjų 
Maršavimo Rengimo Komi
tetas laikė posėdį ir perbė
go visus prirengimo planus. 
Pasirodo, kad iki šiol pa
čiam Washingtone pavyko 
surinkti maistu ir pinigais 
pakankamai tik del dviejų 
sykių pavalgydinimo mar- 
šuotojų. Čia darbininkų ju
dėjimas labai silpnas, todėl

iLawrence Rinkimuose

VISŲ V KORESPONDENTU ATYDAI
Šiuo tarpu' “Laisvės” re

dakcija gauna labai daug 
korespondencijų. Kaip ma
tote, dienraštis* kartais išei
na beveik vien korespon
dencijomis užpildytas. Tas 
parodo, kaip juo toliau, tuo 
kiečiau darbininkai susiri
ša su savo dienraščiu.

Mes jokiu būdu nenorime 
drąsinti draugus 
respondencijų

prie, ko- 
nerašymo. 

Priešingai, mes skatiname 
draugus bei drauges kuo 
daugiausia rašinėti į “Lais
vę.” Juo daugiau kores
pondencijų, tuo geriau.

Bet štai ko mes prašo
me mūsų korespondentų ir 
bendradarbių. Kuotrum- 
piausia rašykite apie įvyku
sius mūsų parengimus. Už
tenka paminėjimo apie tai. 
Darbininkų dienraštyj šiuo 
kovų laiku vieta perbrangi

delei “bustinimo’ ’(gyrimo) 
kiekvieno dalykėlio paren
gimo programoje. Redakci- Į 
ja tokias korespondencijas 1 
trumpins ir draugai turite kandidatus žymiai daugiau 
nepykti. ‘: paduota balsų, negu pir-

Rašinėkite iŠ darbaviečių miau. 
ir iš dąrbininkų kovų jūsų 
miestuose. Štai ko mums 
trūksta mūsų koresponden
cijose. Tą daug ^ykių pa
stebėjome, bet mūsų kores-

Chinai Drūtina Spėkas
____7 __________ ______ MUKDEN.—čionai skel-* 
pondentai ir bendradarbiai ^iama» kad chinų generolas 
mažai tekreipia į tai aty- Kao-cham su 3,000 kariuos 
dos.

Redakcija teiks pirmeny
bę korespondencijoms bei 
raštams iš darbaviečių ir iš 
darbininkų kovų prieš alkį, 
prieš algų kapojimus ir 
prieš reakciją. Mes kvie
čiame visus draugus bei 
drauges talkon!

“L. Redakcija.

: menės maršuoja ant mies- 
Ito Tsitsihar, o generolas 
Ma susirekrutavo 17,000 
naujų kareivių ir ketina pa
traukti prieš japonus. Visi 
šitie pranešimai ateina iš 
Japonijos militarinio štabo 
šaltinių.

(Daugiau pasauliniu žinių. 
5-tam puslapyj)
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OPORTUNIST1NE TEORI J A-KONTR 
REVOLIUCINE PRAKTIKA

Kaip Oportunistai Pateisina Savo Smalaviriškus 
Darbus Lietuvių Darbininką Judėjime

(Tąsa)

Komunistas

šeštadienis, Gruod. 5, 1931

?■ awBUiIjeninas šaukiu Kovon

Leninas šaukia: “Nepaisant, 
kaip- sunki atskiruose atsitiki
muose kova būtų su oportunis
tais, kurie užima vadovaujamas 
vietas daugelyje darbininkų or
ganizacijų; nepaisant, kokiose 
formose eis darbininkų partijų 
apvalymas nuo tų oportunistų 
įvairiose šalyse, tasai procesas 
yra neišvengiamas ir naudin
gas” (p. 231).

Leninas, matote, nurodo, kad 
ne tik yra proletariato partijoj 
kitos klasės atstovų, bet Ičaip 
tik šitie atstovai, šitie oportu
nistai, šitie buržuazijos pasiun
tiniai pardavė darbininkus.'Nuo 
jų reikia atsikratyti, tas parti
jas nuo jų reikia apvalyti,!

Kalbėdamas apie kautskinius 
gaivalus, Leninas .sakė: “Po 
priedaiiga darbininkų klasės 
vienybės šitie žmonės skelbia 
vienybę su oportunistais ir per 
oportunistus su buržuazija” (p. 
250.).

Ne tik kitos klasės atstovų 
buvo ir yra socialdemokratinė
se “proletariato” partijose, bet 
pačios' tos partijos numaršavo 

! į buržuazijos glėbį ir susivieni- 
ijo. Leninas sakė: “iš taškare- 
jgio santikių įvairių klasių da- 

, mes tu- 
didžiuma 

-------- -------- --------- partijų ir 
^ocialdęmokiatų vjsu pjrnia vokiečiu partija, 

- . .• didžiausia ir įtekmingiausia
partija Antrajam Internaciona
le, susivienijo su geh’eraliais 
savo štabais, su savo valdžio- 

- , > . . mis, >su savo buržuazija ir tuo
pardavikus,, kad su jais b^u atsistojo prieš proleta-

i riatą” (p. 273).
Leninas tęsia: “Socialistinės 

su i partijos nėra debatams kliubai, 
DS’ 1 bet kovingo proletariato orga

nizacijos. Ir kuomet visa ei
lė batalijonų perėjo pas prie
šus, mes juos turime vadinti ir 
paskelbti išdavikais” (p. 277). 
Matote, ištisi “bataiijonai” pe
reina pas priešus, pas buržu
aziją.

O pas oportunistų teoretiką 
Butkų* išeina, kad darbininkų 
klase !taip atsiškyrus nuo kitų 
klasių, kad kitos klasės atsto
vų nėra ir negali būti proleta
riato partijose 1 Butkui, .mato
te, ik.aįp ir visiems opųrtųnisr 
tams, 1 socialdemokratai, parda- 
vikai nėra pa.f davikai, j'ie 
nėra buržuazijos a g e n t a i, 

irgi atstovauja “proletaria- 
reikalus!”

(Tąsa bus)

to šlamšto laidoje atakuojama 
Vokietijos Komunistų Partija

Koks Oportunistų Tikslas? clelei vadinimo Vokietijos So
claldemokratų Partijos ;soc>al- 
fašistine partija. Lovestonas

I irgi vaduojasi ta kontr-revoliu-
1 cine teorija, jog darbininkų kla-1 

hė taip atsiskyrus nuo kitų kla-' 
šių, kad joje kitos klasės ne-;

Įgali turėti savo atstovų, kad;
1 darbininkų partijos negali but! | i)artjnej visuomenėje,

x Oportunistai tą užginčija ir 
atmeta. Kodėl? Todėl, kad jie į 
susirišę su buržuazija ir jai i

x tarnauja. Kuomet mes tą dar-; 
bininkų nuo kitų klasių atsky-i 
rimo darbą varome, tai But- ‘ 
kus ir Pruseika piestu priešĮ 
mus stoja. Jie rėkia, kad mū-j burguazi j£s įrankis ir kapita-1 • n\snvvti kad 
sų taktika perastri , kad mes;iivmn pasakyti, kad
atšistumiame nuo savęs “i 
rus įmones.” Jie pasmerkia Ko
munistų Partijos kovingą, tak
tiką. Jie priešingi masinėms 
demonstracijoms, masiniams re- i 
voliuciniams streikams ir tt.
Jie priešingi organizavimui ne
organizuotų1 darbininkų į nau- i 
jas revoliucines unijas. Jie ; 
priešingi mūs revoliucinei tak
tikai senose unijose. Mes ko-1 
vojam su H ii Įmano mašina
Amalgameituose, o jie eina iš 
vieno su ja prieš mus. Nes, 
kaip jau sakėme, visi tie 
Komunistų Partijos žygiai ir 
žingsniai turi vieną tikslą: at-j 
skirti Amerikos darbininkų kla
sę nuo kitų klasių, 
zuoti ją atskirai 
šių ir išvesti ją 
kitas • klases.

lizino ramstis, kad kova tai pe ; sociaidemokpatmių 
į komunistų ir (----- 1-1—1..
i yra, tik “nuomonių skirtumai",1 
; tik ginčas toj pačioj proletari- 
; nėj šeimynoj. Kokia iš to iš- 
įvada? Išvada yra tokia, kad 
nereikia pulti socialdemokrati- 

inius j 
reikia tartis, kalbėtis, derėtis, j 

(ginčytis, ir' taip toliau, rei-1 
kia daryti bendrą frontą su i 

j socialdemokratų vadais, nes 
pasak Butkaus, jie nėra kitos j 
klasės atstovai darbininkų kla- Į 

’ I sėj! Štai kodėl Vokietijos lo- 
vestoniniai renegatai (Brandle-

1 ris) eina iš vieno su socialde
mokratais prieš komunistus,

i štai kodėl Amerikoj Gitlowas 
į Patersono streike amerikonišką 

nuo kitų c a- vgiįavukę rankoje nešinas mar- 
l kovą priei vįenoj pal.odoj su socia.

listiniais pardavikais ir apga- 
Matote, kaįp oportunistinė vikaia iš United Textile, Wor- 

- . - !. "darbininkų kla-; kers Union. .Štai kod,el Brook
ses atsiskyrimą nuo kitų kla- ]yno kriaučių lokale socialistai- 
ai 11^ nariam įima nvipaflia Vn. ____1- _ ‘!

PORT CARBpN, PA.—Po 
žeme, kasyklose eina nemažes
nė politika, priespauda ir pla
kai, kaip ir viršuj. Kiekvie
nas neatsargus mainierio išsi
tarimas pasiekia boso ausį ir 
dar su pridėjimu. Ypatingai 
unijos reikale kiekvienas nu
žiūrimas darbininkas yra se- 
kiojamas, ar jis nepritaria 
kairiajai Nacionalei Mainie- 
rių Unijai.

Southern Pennsylvania An-, 
thracite Kompanija stengiąs! 
išravėti karįųosius su pagelba 
išalkusių bedarbių. Mat, po 
metus laiko mainieriai su šei
mynomis be darbo išbuvę ne7 
klausia boso, kiek mokėsi, bet 
džiaugias darbą gavę. Gi pa
stovus darbininkas žino uniji
nę mokestį ir reikajaųja, kad 
jinai būtų jam išmokama. Prie 
tokių darbininkų bosai jieško 
visokių priekabių, kad gavus 
progą iš darbo prašalinti. Ne
surasdami priežasties, laukia, 
iki mainierys pabaigs darbą, 
o tada naujame darbe pade
da į tokias hepakeričiamas są
lygas, kad pats neiškęstų ir 
pamestų.

Kartą “fajerbosis” iš ryto , pasipriešintume 
po žeme neleidžia man dirbti; " 
sako: tu neuždirbi, .$)5f22 mo
kesnio į dieną; už tai negali 
dirbti nes reikalausi, kad tau 
kompanija užmokėtų pilną

Šalin Naujus Akių 
Muiiintojus!mokestį! Turi pasimatyt su bo

su, pas jį raštinėje. '
Išsikėlus iš kasyklos ir nu

ėjus į raštinę, bosas su super
intendentų ir. skūbinimo atsto
vu sako, jka’d senosios Jungti
nės Maiąierių Unijos, distrikto 
viršininkai ir Arbitraci joS , (su
taikymo) ' Taryba liepia išva
ryti iš darbo tuos, kurie nepa
daro kompanijai tiek darbo, 
kad gautų nustatytą mokestį.

Po poros valandų gin(čų, kur 
aš aiškinau, kad to darbo mo
kestis permaža, kad negana 
yra angliakasiui laiku prista
toma medžiu, kas labai truk
do darbą ir t.t.,—bosai sutiko 
dar leisti man dirbti su įsaky
mu daugiau dirbti, kad mo
kestį užsidirbčiau.

Tai taip • yra t mainieriai 
spaudžiami prie sl^ubinimo pa-, 
vojingamę kasyklų.-: darbę.., 'I pas.

Didelė didžiuma mainierių ' 
nedasivaro, pagal ^kompanijos! Jau_.u«u-apskaitliavinio, iki nustatyto !««>*“> įninku nuplovė nuo 
daibo mokęsnio, Uet kurie tj numausto religinius apinasrius.

CARNEGIE, PA.^-Susilau- 
kiau naujos, neprašytos vieš
nios. Tai N. Klampynė. Skai
tau’ pirmutinę špaltą. Giriasi 
klampintojaį, kad jie neper-■ 
mainę savo kailio. Reiškia, 
jie buvo ir bus darbininkų pri- 
gaudinėtojai, kaip tarnavo, 
taip ir tarnaus kapitalizmui.

Brangūs draugai darbinin
kai, žinome, kas mus kankina 
per amžius; o del to išnaudo
tojai gali mus taip spausti, kad 
kapitalizmas per savo agen
tus nuo pat kūdikystės pasa
komis užmuilina darbininkams 
akis ir per savo propagandą 
užnuodija protą. Taipgi ir 
kunigėliai, kapitalo agentai, 
yra uždėję darbininkams reli
ginius apinasrius nuo pat kūdi
kystės ir įnarplioję į savo kil-

I ;Lapkričio 22 d., ALDĘD. 54 
kuopa ir ALDLD. II Apskritys 
buvo surengę operetę “Kova už 
Idėjas.” Operetę sulošė drau
gai sietyniečiai iš Newarko po 
vadovyste d. šaknaitės. Siety
niečiai verti pagyrimo, nes su
lošė labai puikiai. Matosi, kad 
draugė šalinaitė daug energijos 
pašventė iki sumok i no tokią 
operetę, kaip “Kova už Idėjas.” 

žmonių buvo susirinkę virš 
dviejų šimtų. Matėsi visi buvo 
patenkinti operete 
draugus lošėjus, 
buvo šokiai, 
nosi iki vėlai 
bai gaila, kad 
čiai negalėjo
minti, nes jie turėjo kitam pa
rengime dalyvauti, dainuoti Ne- 
warke.

Galima sakyti, kad parengi
mas pavyko pusėtinai gerai; 
Man rodosi, kad operetė “Ko
va už Idėjas,” tai yra puikiau- 

Komunistų mokslas jau ,daū- šia operetė iš visų, kiek buvo 
lošiama operečių lietuvių kal
boj, nes “Kova už Idėjas” at
vaizdina darbininkų ir valstie
čių gyvenimą.

Taipgi buvo renkamos aukos 
del bedarbių maršavimo į Wa- 

Aukų surinkta 10 
Labai ačiū auko-

pagyrė 
lošimui 

linksmi- 
Tik la-

ir 
Po 

Publika 
nakties,
draugai sietynie- 
sykiu pasilinks-

teorija apie

šių” padaro juos priešais ko
munistų, priešais darbininkų1' 
klasės interesų. O nereikia pa
čiam būti kapitalistu, kad tar
naut kapitalistams. Hillmanas1 
pats nėra kapitalistas, o tačiaus 
jis yra gėriaūšias kapitalistų 
tarnas ir įrankis. Tie lakstan
čiai darbiriirikų, kurie fh*ikiaūšb 
prie- Airiėtikos Legionb, arba 
prie Ku Klūks Klano, arba 
prie Y.M.C.A., arba prie lietu
viškų klerikalų bei fašistų, ar
ba socialfašistų gina ne savo, 
bet. buržuazijos reikalus.

Drg. Stalinas pliekia oportu
nistus, kurie bando įkalbėti, 
kad buržuazija neprieina prie 
proletariato ir kad tuo būdu 
oportunistai nėra buržifazijos 
Agentai. Jis sako:

“Proletariatas nėra uždara 
klasė. Į jį nuolatos įsilieja išė
jimai iš valstiečių, miesčionių, 
i n t eligentijos, proletarizuotų 
kapitalizmo vystymosi. Kartu 
eina procesas proletariato vir
šūnių krikimo, ypatingai tąrpe 
pjrofesionalistų ir parlamenta
rų, kuriuos buržuazija —:
pelnu, gaunamu iš 
‘Šisai sluogsnis suburžuazėjusių buržuazijos leitenantais darbi-

virto geriausiais ir karščiau-' 
šiais šalininkais mūšų oportu
nistų. O “Keleivis”, “Naujie
nos”, “Sandara” ir pagaliau ta 
pati juodoji “Vienybė” neatsi
džiaugia Pi’useikoš “Surimtėji
mu” ir linki jam geriaūsio' pa
sisekimo kovoje- prieš kbmūhis- 
tus.
PrbGetariato Partija ir Bur

žuazijos Įtaka
Oportunistinės teorijos2. 

antras dėsnys, tai kad proleta
riato 
nėra vietos kitos klasės atsto
vams.” Ar tas tiesa? Ne, ne
tiesa.

Paimkime tas pačias social- 
fašistines partijas —socialde
mokratus. Visų pirma, jos ir
gi yra “proletariato partijos”, 
tai yra, milžiniška narių didžiu
ma susideda iš darbininkų. To 
niekas neužginčys. Betgi jose 
ne tik yra vietos kitos klasės 
atstovams,. bet tie :.. atstovai 
(buržuazijos bernai) stačiai 
joms vadovauja. Savo laiku 

i reak- 
pavadino

partijoj negali būti ir

ųa peni amerikietis Solon DeLeon 
kolonijų, cinių unijų vadus pa'

darbininkų,—sako Leninas, — 
arba ‘darbininkų aristokrati-

jie 
to

Darbininko Pastabos
Priėškomunistinės opozicijos 

žmones sako, kad jie “kailio ne
permainė.” Turbūt jie patys 
savęs nepažįsta, arba j ieško už 
save silpnesnių.

Pruseika sako, kad komunis
tai neapseina be “įnportuotos 
publikos”. Atrodo, kad jis ne
skaito nei savo gazietos. Juk 
“Naujojoje Klampynėje” taip 
ir marga, kad jų parengimuose 
tikrai publiką sudaro iš visur 
suvažiavę sklokininkai.

ninkų eilėse. , Jis pasakė tikrą | Reiškia, „jūs 
. . . tiesą. Leninas pilnai užgyrė

jos’, visu savo miesčionišku gy- žitą pavadinimą.
- venimu, uždarbio didžiu, visa Kalbėdamas apie socialistus 
savo pasauhoziūra —>^a vy- imperia|įstinj karą, Leninas 
nausias II Internacionalo> rams- nurocj£ ^a's privedė prie dar- 
tis, o mūsų dienomis vyriausias i binink‘ų k&sįs rei^ių igdavi_ 
sodalis buizuo.zijos ramstis. Laike ramaus laikotarpio 
Nes tai yra tikri buržuazijos j, iega|izmo, išsivystė 
agentai darbininkų judėjime 
(Lenino Raštai, Vol. IV, “Ko 
kia Turi Būt Darbininkų Par 

fc’ 1-5). ' '
O E. Butkus 1

darbininkų klasėj, o ypač dar 
bininkų judėjime negali būti 
ir nėra vietos kitos klasės ats- i 
to vairi s!

I/ovestonizmas Išlenda iš 
’ Maišo

Eikime toliau. Butkus, tik 
labai žioploj formoj, praveda 
Lovestono oportuništinę buržu
azinę teoriją. Lovestono orga-1 
naš “The Revolutionary Age” 
senai keikia Komunistų Parti
ją ir Komunistų Internaciona
lą už primetimą socialdemokra- būti kitos klasės atstovų, ;pa- 
tiamš socialfašizmo. Paskutinėj siuntinių! (

džiu, visa 
a Kalbėdamas apie socialistus

E. Butkus sako, kas del im
perialistic puolimo ant SSRS.: 
“Be,t jeigu karas bus—Sovietų 
Sąjunga5 • mokės apsiginti.’ ’ * Tai 
proletariato migdytojo kalba 
ir silpninimas SSRS., gynimo.

i, proletarai, neko
vokite, miegokite ramiai, nes 
Sovietų Sąjungą pati ,apsigins; 
kam čia jums eiti į demons
tracijas, dar 1 galite gauti poli
cijos buožę,' ot taip' sėdėkite 
namie, kaip D: Butkus.

• . i f . t \

___ v __ plonti-k “Naujos Klampynės”1 ndm; 
j tis sluogsnis biurokratizmo ir pirmas sako, kad jiems p'aauka- 
i .' ristokratižmo darbininkų kla- vo LDSA. New Yorko .kuopa 
f.ėj, pritraukdamas į socialde- $40.00. .

'mokratinių partijų eiles dauge- tai, kaip negyvuoja, o
j Ii smulkiaburžuazinių sankelei- 
vių. Karas paskubino šitą iš
sivystymą. Jis pavertė opor- 

l tunizmą į atvirą socialšoviniz- 
i mą. Jis permainė oportunistų 
' susivienijimą su buržuazija iš 
.slapto į atvirą.” (Lenin: “The 
Imperialist War”, p. 229). Ar
ija tėl: “Oportunizmas Subren
do ir išvystė ikf ' augščiausio 
laipsnio savo rolę kaipo buržu
azijos pasiuntinys darbininkų 
judėjime” (p. 230).

* O Butkus sako, kad proleta
riato partijoj nėra ir negali

Ta kuopa jau apie me- 
» miru

sieji neaukauja. Vyrai sarma- 
tijasi prisipažinti, kad tuos pi
nigus ne kuopa, o Vienas ele
mentas jiems perdavė. Tokiais 
“sanvičiais” neilgai gyvensite.

apiePruseika, kalbėdamas r ; ’ 
dabartinę padėtį SLA., tikrai 
meškiškai tarnauja Darbininkų 
Opzicijai, nors jis pataria SLA. 
nariams atiduoti savo balsus 
už Darb. Opozicijos kandida
tus, bet nei puse žodelio nepa
sako apie tai, kas tie kandida
tai. - Jo' Pozicija kaip 'Sala
mandra-^—nei vaSrlė, nei žuvis.

Raudonds Pi/piras.

>

apskaitliavimo, iki nustatyto i
darbo mokinio; Uet kurie ty-1 akl« kaplta .‘st,sk^ muli«. lr 
Ii, nesiskundžia uUjai.^nerei-1"umauato re‘'?,n,.us aP‘»asr>^- 
kalauja tinkamo užmokesčio, lTal dabar atelrado nauJ0 mu” 
tokius bosai iš darbo nevaro.

Laikas, draugai,’ kad' bosam
i organizuotoj 

formoj. Nes'jei tylėsime, tai 
prisieis visiems už numažintą 
mokesnį dirbti' ir kartu badau-

lo išradėjai ir nauji apinasrių 
dirĮiėjąi, klampynės leidėjai.

Skundu Komiteto Narys

Darbininkų Išnaudojimas Nashua, N. H.
Audyklose i

NASHUA, N. IL—šičia au
dimo ir verpimo pramonės 
darbininkai labai išnaudojami, 
gal būt labiau, negu kitur, nes 
neorganizuoti.

M a n uf actu ri n g kompanijas 
audimo ir verpimo dirbtuves 
darbininkai labai spaudžiami 
prie darbo ir išnaudojami, Yra 
■įvairūs darbininkų skyrįai, 
kaip tai mašinistų, kurie taiso 
mašinas, paskui' dailydžių sky
rius, diržų Taisytojų, šaltkal
vių ir tepliorių/skyriai. Tuo
se skyriuose dirbą 84 darbinin
kai. Visi lavinti darbininkai 
ir turi pagelbininkus. Visi 
dirba sunkioj sistemoj. Dar
bininkai’ paskirstyti į skyrius. 
Kur pasiunčia darbininką dirb
ti, tai įsako, už kiek lai k d jis- 
turi tą darbą atlikti. Jei jis 
tą darbą p'adaro į tą laiką, 
kaip jam paskirta, tai dar nie
ko, bet jeigu nepadaro, tai bū
na paskirtas į tą skyrių, ką

tai susiorganizavę, tada galėsi-! 
me atsispirti prieš išn'audoto- ’ 
jus. Mes, darbininkai, priva
lome organizuotis į kovingas 
darbo unijas. I

Vietiniai laikraščiai paskel
bė, kad audinyčių kompanijos 
nukapos darbininkarris algas 
ant 1.0 nuošimčių. Taip, da
bar darbininkams algos įiįką-
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dirbtuvė nukapoj.ą ^lįAs.’ Da
bar toj jdirbtųyėj'.dirba vitš hn-j 
jų šimtų, fla^bįninkų, /o ikMdąif 
še dirbo tūkstantis. * ; • J ! H

Taį tokios žinios Vietos au- 
dinyčiose. ,

Vienas iš Visų.

Taigi jie sušilę dirbs, muilins j shingtoną. 
darbininkams akis, spaus api
nasrius darbininkams ant gal- tojams, 
vų, kad tik suardyti jų kovin
gas organizacijas ir palaikyti 
darbo žmohes ilgiau vergijoj, j

Ta viešnia klampynė, beje, i Lawrence, Mass., A.LD. Lite- 
sako, kad iš visų šalių alkanie
ji bedarbiai maršuos į Washin- 
gtoną. O kas juos mobilizuo- I Susirinkimas Nedėlioję 
ja, ar naujo muilo išradėjai ir Į 
naujų apinasrių maustytojai ? > 

;Ne. Juos mobilizuoja Komu
nistų Partija. , 

Klampynė sako, 
Yorke rūošiama 
dęmonstracija. 
bininkų armiją

do). ir 94c.

V. K. Varėnas.

ratūros Draugijos 37 Kuopos

bai- darbininkams algos ;nųką- 
pojamos. Jackson Cotton Mills yad^ kąlejjme.-

Gruodžio 6 d., nedėlioję, 
|bus laikomas metinis susirinki- 
Imas Amerikos Lietuvių Darbi- 

... , i ninku Literatūros Draugijos 37
pneskannė Į kuopos, L.U. Kliubo kamba- 

O kas sią dai- rįuose> 41 Berkeley St. 
džia 7 vai. vakare.

Draugai ir draugės, visi na
riai, būtinai turite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus rin
kimas valdybos 1932 metams; 
o ir taip turime daug svarbių 
reikalų. Yra dar draugų, ku
rie neatsiėmė jiems priklauso
mas knygas į tai šiame susirin
kime atsiimsite. Taipo pat 
yra kviečiama nenariai, kad 

! jie atėifų '■ ii* prisirašytų prie

Pra

A.LD.L.D. Conn. Apskričio 
Kuopos, Rengkitės j Savo 
Masinę Konferenciją

bininkų armiją mobilizuoja? 
Ar klampynės leidėjai? Ne. 
Tuos demonstrantus mobilizuo
ja Komunistų Partija.

Klampynė taipgi sako, jog 
Kanadoj ■ Komunistų Partijos 

i Taip; bet už 
tai,, jkdd jie ’gina darbininkų 
SeikąlusJ; . Retį naujieji klam- 

intojąiįtoebus kalėjime už tai, 
ba jĮtotpę^iiia ir negins darbi- 
irinkų W®iių. Jie tik griau-1 
ja darbininkų organizacijas ir! 37-tos kuopos. Įstojimas ir 
Stengiasia suardyti proletaria- j metinės duoklės yra labai pi- 
to vįeriybę. t -

, gų, kurias gauna nariai. Draū- Draugai darbininkai, budė- riaria(, at^dami į jj sudj.
gūs, palyginus su Verte ktoy- 
gų, kurias gauna riaria’i. Dratf-

kime, nelęiskifriė', kad mums 
vėl kas- ūžtoūiftotų akis ir už

rtokin'ią, kiekvienas atsiveski
te' bent- p'd vieną naują riarį 

Tuo gi tarptiiihaųtų tamsjtoės apinasrius ;j jrMšyti j kuopai 
žiūrėkime, kaid tie ponaičiai j išplatinkite šį pranešimą ir pa- 

; neįtrauktų mus dar giliaus į raginkite visus ateiti į susirin- 
žemiško pragaro kančias, be- 

netrali ansidirbti Darbininkai nes konferencijos laikymo laikas tainaudami kapitalistams, kai- 
taip suskirstyti į’ keturias kla- šiuo syk, sulyg pereitos konfe- po gudriausi jų agentai.

~ .VJ v.v J ‘ L pakeičiamas.
urie atlieka darba Seniau, būdavo, kuopų draugai ją ii kovokime po jos vėliava. 
negu jiems paskir- skųsdavos, kad delegatus siun-! prieš alkį, už bedarbių aprūpi- i

' žiūrėkime, kad tie

ALDLD. III Apskričio meti- žemiško pragaro kančias, be-

Pirmoj klasėj1 tie darbi- rencijcs tarimo,sės.
ninkai, kurie 
greičiau, ] 
tas laikas; tie darbininkai gau
na taip vadinamus bonus. Bet 
kiek tokių darbininkų yra, ku
rie turi ryšius su tuo perdėti- 
niu, kuris skirsto darbus! Bet 
tie, kurie nesusideda su perdė- 
tiniu, visada gauna mažiau lai- 

i ko atlikti darbą. Štai kokį pa
vyzdį, gąlima priminti.-. Vie
nam dailydei paskyrė darbą ir 
davė 45 minutas atlikti tą dar
bą. O kitam tokį pat darbą 
davė atlikti į 2 valandas ir 45 
minutas. Pastarasis atliko* tą 
darbą į 45 minutas ir už dvi 
valandas gavo bonus. '■

Antros ir trečios klasės dar
bininkai, tai tie darbininkai, 
kurie padirba tiek darbo, kiek 
jiems laikoi d.uotą, arba kad ir 
greičiau atlieka d,arbaz; negu i 
paskirtas laikąs,, bet jie bpnų 
negauna. O ketvirtos, klases, 
tai tiė( darbininkai, , kurie ne
padirba savo darbo į tam tik
rą laiką, kaip jiems nuskirta. 
Šitiems darbininkams nukapo- 
ja algas kas trys mėnesiai; jei
gu nepasitaiso, tai ir vėl nuka- 
poja., , Niekas . negalį padaryti 
tąjį darlįį, h^ži'driiįlj kaip, rie- 
skubintų ; o per didelį skiibini- 
mą pasidaro daug nelaimių.

Dabar tudse skyriuose įvedė 
32 valandų darbo šavaitę. Dir
ba 8 valandas į dieną, keturias 
dienas į savaitę. Būįtų geriau, 
jeigu mokėtų už pilną savaitę, 
bet taip nėra;, tiktai už iŠdirb-! 
tas valandas užmoka.

Tai tokis darbininkų išnau
dojimas. Ir darbininkai keh- 
čia tąją sunkią naštą. Darbi
ninkai turėtų atWsti ir organi
zuotis. Tik'Wda būsim tvirt'

pakeičiamas. Stokime į Komunistų Parti- '
• v « • • — v •

kimą.
Kuopos Organizatorius.

LOWELL, MASS
čiant traukiniais į konferenci- nimą, prieš algų kapojimą ir Du Labai Svarbūs Susirinkimai
ją pasidalydavo didelės išlai- sykiu prieš griovikus kovingų 
dos, o prieš naujus metus drau
gai, turinti savas mašinas, gali 
atvežti delegatus, nes prieš 
naujus metus visi turi mašinų 
operavimo leidimus.

Todėl ši apskričio konferen
cija bus laikoma gruodžio 20 d., 
1931 m. po No. 774 Bank St., 
Waterbury, Conn. Pradžia 10 
vai. ryte. 1

Kuopos, pasisteng'kite išrink
ti tiek delegatų, kiek organiza
cijos taisykles nurodo, nes jei 
bus skaitlingesnė delegatais 
konferencija, fai ji bus naudin
gesnė ir thrimdfe? O reikalų/ 
kurie būtinai rėikėš apsvarsty
ti, randas daug 'ir įvairių.

įmūsų organizacijų, prieš sklo- 
kininkus, naujosios klampynės 
leidėjus.

J. Žukauskas.
t’ !

Ateinančią nedėlią, t. y. 
gruodžio 6 d., š. m. A.L.D.L.D. 
44-ta kuopa turės paskutinį 

Į šių metų susirinkimą. Jis įvyks 
'kaip 11 vai. ryte, šaukiamas 
i taip anksti todėl, kad kaip 1 
valanda po pietų bus kitas 
svarbus susirinkimas, būtent, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo vietinės kuopos.

Abu susirinkimai bus laikomi 
Progresyvių Darbinin. Kliubo 
kambaryje po num. 338 Cen-

daugiau veiklesnių draugų del 
veikimo. Vasariniai parengi
mai irgi negalima palikti vien 
ant komiteto rankų. Ateinantį 
vasaros sezoną turime neatbūti
nai surengti del įvairių darbi
ninkų judėjimo reikalų daugj traT^C Lowelf^Mass.' 
didesnius išvažiavimus, negu. Kaip vienas, taip ir kitas su
kąri buvo pereitą sezoną. □ ! sirinkipias, kaipo užbaigimui 
juos galėsime turėti didelius, Ljy metų darbuotės, bus nepa- 
jei iš anksto gerai apie juos ; prastai svarbus., Juose priva- 
pasvarstysimo. > Jo būtinai dalyvauti visi nariai.

Reikia primint,. kad' aparti Taigi, kuopų draugai, imkite 2ęors jr visados organizacijose 
apsvarstymo; kaip bus praves- domėn šį ;prąnešįmą ir rengki- susjdaro svarbių reikalų, bet 
ta praėjusios Lietuvių Darbi- tęs į Apskričio konferenciją; ypatingai kreipiama visų narių 
ninku organizacijų masinės tuojaus išrinkite delegatus į ją. domfe į šiuos du paskutinius 
konferencijos tarimai, turėsi-į Kuopos'per delegatus prisiųski-j 193] metų mėnesinius sukirto
me apsvarstyt spaudos rėmimo i te nuo narių duokles į Apskritį: kimus; jų svarbą patirsite at

silankę susirinkimam Drau
gai, i nei kiek nevėluokite, nes 
laikas taip apskaitliuotas ,del 

i tūlų priežasčių, kad iki an
trai valandai po pietų būtinai 

LIGONINĖS ŠTABAS RE-lturi būt užbaigti abu susirin- 
ZIGNAVO j kiniai. Taigi, kurie draugai

__  1 ir draugės priklausote prie a- 
__ _ v. ibiejų organizacijų, nevėluojan- 

■i. . ;_____ ■ čiaj pribūkite kaip 11 valanda,
kad visas gydytojų Draugai, supraskite susirinki- 

, “Hospital mų svarbą

klausimą, todėl, kad praėjusią ■ už šiuos metus, 
vasarą apskričiui delei blogo 
oro nepasisekė su išvažiavimu 
delei spaudos pajamos.' Vėliau 
buvo manyta kas tokio parehg- 
ti, bet ir tas užmanymas del 
tūlų priežasčių neįvykintas. 
Tad šiuo syk jau reikės surast 
nauji būdai šiuo bedarbes laiku 
paremti komunistinę spaudą, 
nes šiuo .momentu ne tik bedar
bė paliete darbininkų spaudą, 
bet ir Pruseikos, Butkaus “cuk
rine partija” pradėjo kenkti 
jai ir net visai ALDLD. orga
nizacijai.

Savitarpinio lavinimosi klau
simas irgi. reikės panagrinėti, 
kad kolonijose prasilavintų

: ALDLD. III Apsk. Seki*.
V. J. Valaitis.

NEWARK, N. J. 
nota, 1 
štabas, viso' 40, 
and Home for Crippled 
Childen” rezignavo. Kova 
kilo delei direktorių pasky
rimo ligonines viršininko, 
su ikuriuo nesutinka kiti gy- 
dytoj'ai.

. ir netingėkite, 
arba nepamirškite atlikti savo 
narinės užduoties. Visi nariai 
privalo dalyvauti susirinkimuo
se. < . ,

Abiejų kuopų sekretoriai:. >
J. M. Karsonas.
S. Paulenka. ’

>- i c '-’-t'
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Savi Reikalai

' “Alkio” Muzika Jau Gatava

Pagalinus ilgai lauktas ir suvėluotas 
kalas gali eiti į svietą. Kelis kartus 
rašėme, kad veikalo “Alkis” muzika

vei- 
mes I 
jau j 

baigiama. ; Vienok negalėjome taip labai ii- j
gai pasakyti, kad jau GATAVA. j

Kai kurie mūsų chorai gal pradėjo į mūsų f 
veikimą žiūrėti, kad mes neišlaikome savo ■ Į 
žodį. „Tą. kritiką galime priimti.’: Bet’reikia 
draugams priminti, kad muzika 
taip1 labai greitai pagaminti, kaip 
pakalbėti. • ■ ' ' ' ' '

Dabar galime pasakyti, kad jau 
bas nuo mūsų galvos nusirita., 
“Alkio

se parengimuose, kaip tai minėjome Lapkri
čio Revoliucijos ir kituose dideliuose parengi
muose. . j

Brass benai naudojami atvirame ore demon
stracijose. Alkanųjų maršavime muzika vai
dina labai žymią rolę. Visi šie dalykai, dar Į 
nesenai buvo, tik naujiena. .

Tai pliusas mūsų'meno veikime. Kai}) tas 
praktikuojama kituose miestuose, mes žibių 
mažai teturime. Vienok mes galime para- i 
ginti, kad ir kitų kolonijų mūsų chorai veiktų 
daugiau .ir arčiau susirišę- su tarptautiniu 
darbininkų judėjimu. ‘ ' ! ! ' ; ■ '■ ' ! . .

. : V. Bovinas, Sekretorius. <

..... -------------- -------- ------------- -kokį latgalietį/didele galva ir siaurais pečiais,, 
.—ir puolė jį. Jis juk visą laiką kliudė. Šio 
idioto delei negalima buvo atlikti paprasčiau
sių pėstininkų rikiuotės pratimų. Ir 10 metų 
armijoj ‘tarnavęs" seržantas—su prityrimu ir 
praktikoj įgytom žiniom—žinojo, kas reikia 
daryti. Baslių nebegrūdo į rankas, bet už ba
tų aulų, pasmakry įstatė pagaliuką,—tegu ne- 
jieško žemėj pamestų santimų. Rankas ligi 
juostos kilnoti. Užsipildamas rėkė, gainiojo 
pro tvoros spragas, iki ledas po kojų tirpo, 
iki mankštinamas pradėjo isteriškai aimanuo
ti.

Sutemus seržantui nugaron trinktelėjo ak
muo. ’ ■ ' ■ ; .

Tuo baigėsi pėstininkų rikiuotė.
Baigė'si 'kovo mėnuo, maneže tyško vanduo 

ir purvas, kai įlėkė 40 arklių.
Vyresnis leitenantas manežo pakrašty pa

silipęs, seržantas manežo vidury ant' smėlio 
kupsto šii 3-jų nfėttų ilgio botagų rąnkoj.

Upeliui

Vingiuokis, upeli, pro kalnus, lankas, 
Tavęs dar nevaržo skriaudėjas žiaurus, 
Dar tavo krūtinė alsuoja laisvai, 
Dar tavo gyvenimas gana įvairus.

Krantus tavo puošia gražus reginys: 
čia auga ir pušys, ir eglės, beržai, 
žilvičiai, ir uosiai, ir tamsūs alksniai, 
čia žydinčios gėlės—įvairūs dažai.

Ir medžiai, ir gėlės užvydi juk tau, 
Nes daugelį svieto kasdien tu' matai, 
O jiems, mat, ant vietos tik lemta tūnot, 
Jie žiūri tavęp gi ir liūsta už tai.

apiė ją

vai., 
ungos 

Visi draugai ir drau-

tas dar-
Šią savaitę 

muzikoj po vieną kopiją bus išsiun
tinėta visiems mūsų vienetams.

praugai dar gali šiame sezone suspėti ir 
suvaidinti veikalą bent didesnėse kolonijose. 
Imkitės greito darbo, daugiau suvėlavimų 
jau nebus iš Centro pusės.

Chorai ir “Alkio” Muzika

A.L.P.M.S. Centro Biuro Posėdis

Sekmadienį, 6‘ d. gruodžio, 12:30 
“Laisves” svetainėj, įvyks Meno Sąj 
Centro Biuro posėdis.
ges būtinai turite dalyvauti šiame susirinki
me. Šiame susirinkime mes turime daugiau 
reikalų aptarti, negu kad pirmesniuose susi
rinkimuose.

Sekretorius V. B.

šio veikalo muzikos yra apie 70 puslapių. 
Apie pora dainų yra ^ana il^ų. Tos dainos, 
galima sakyti, pačios savaimi yra veikalėliai. 
Yra labai svarbu, kad mūsų chorai tas dai
nas susimokintų. kad ir veikalą nevaidina. 
Tad, mūsų sumanymas, kad mūsų chorai įsi
gytų “Alkio” muzikos bent po setą knyge
lių.

Dainos, kaip tai: “Prie Darbo” arba “Ei, 
Kovon”—tinka geruose parengimuose dai
nuoti. Ypatingai pirmoji daina galima nau
doti kaipo geras proletarinės muzikos veika
lėlis. Prie jos galima naudoti tam tikra 
technika, kostiumai ir t. t.

Naujos Bėdos

Bet mūsų draugai turi žinoti, kad muzika- 
lio veikalo (operetės) išleidimas, tai nėra 
menkas dalykas. Svarbiausia, tai finansinis 
klausimas. Mes turime gauti finansinėj pa
ramos iš mūsų orgapizącįj.ų. Suprantama, 
pirmoj vietoj mūsų chorai turi susidomėti 
mūsų reikalais.

Mes sakome, kad parama išleidimui vei
kalo “Alkis” toli gražu nepadengia veikalo 
išlaidas. Mes esame skolose.

Mes labai gerai žinome mūsų chorų padė
tį. Laikai blogi, bedarbė atsiliepia visu 
smarkumu. Vienok negalima pasakyti, kad 
jau negalima sukelti finansų geram reika
lui ir darbui proletarinės kultūros.

Reikia tik daugiau darbo, gerų norų, gerų 
sugabumų ir sumanymų. Kodėl negalima 
surengti po vieną parengimą mūsų 
darbui kiekvienoje kolonijoje? Tai 
ti labai lengvai galima.

Mes dar kartą raginame mūsų 
pasirūpinti tais reikalais, 
tai savo susirinkime.

Next Step—Sekantis Mūsų Žingsnis

Veikalo muzika jau baigta. Sekantis mū
sų žingsnis—naujų dainų leidimas. Apie 
porą gerų dainų mes turime jau ant rankų. 
Jos bus greitai išleistos.

Pastaruoju laiku mes buvome užimti “Al
kio” muzika. Išleidimas apie 70 puslapių 
muzikus., tai yra geras ir storas veikalas. 
Tad jau labai aišku, kad tuo tarpu mes ne
galėjome pajėgti ir naujų dainų išleisti. Da
bar mes prie jų-einame.

Čia reikalinga parama visų mūsų meninin
kų. Kas turite dainą,' kas galite parašyti 
muzikos,—rašykite ir siųskite į; Meno Są
jungos Centrą. Dėkimės prie šio darbo, yisi.

Nauja Dramos Grupė

Brooklyne, tarpe aidiečių, jau susitvėrė 
dramos grupė. Tai bus pirma grupė nuo 
to laiko, kuomet A.L.P.M.S. Centro Biuras 
pakėlė tą klausimą.

Aidiečių dramos grupė jau pasibrėžė sa
vo veikimui planą. Jie greitai pasirodys 
ant mūsų scenos. Grupėj yra jaunų ir ga
bių djaugų ir draugių. Mes tiĖime, kad ši 
grupė pasirodys su proletariniais veikalė
liais, kurie duos daug nu ūdos mūsų judėji
mui.

Kur bus sekanti dramos grupė? Neleiski
me šiam klausimui užmigti. Dramos gru
pės lieka daugiau ir daugiau naudingos mū
sų judėjimui.

Mes Kylame

Tarptautiniai mūsų parengimai duoda la
bai gerą įspūdį su muzikale programa. Vi
sų mūsų chorų Federacija daro labai gerą 
įspūdį, kuofnet visi bendrai dainuoja tokiuo-

Draugės K. Menkeliuniutės
Laiškas Amerikiečiams

K. Menkeliūniūtė 
su Mokytoja

Draugai 
ir 
ameri- 
Rašau

lais- 
visi

Dar bas

Girtis ne
nes pasi-

kultūros 
padary-

vienetus
Kalbėkite apie

viečiai 
draugai, 
kiečiai!
jums šį laiškutį,
pranešdama, kad 
aš esu sveika ir 
gyva.
man sekasi ge
rai.
noriu
gyrimai tankiau-, 
sid nueina1 šun
keliais. 1 -G <a 1 i u < > 
p a s a1 k yti/ kad’ 
mo-k y f d jų 'čia 
yra gana gerų ir * 
pigių. Taip, kad 
Amerikos gyve
nime nieku bū
du negalė čia ' ■ » n ijais naudotis., i ': 
; Dirbu čionai 
pusė tinai sun
kiai. • Imu- po- 
dvi lekcijas į 
dieną. Kartais 
ir po tris lekci
jas. Bet-tai ne- ■ 
man ykite, kad

visos tos lekcijos yra dainavimo. Ne, imu 
lekcijas muzikos, italų kalbos ir scenos imu 
pamokas.

Balso mokytoją turiu labai gerą. Ją man 
rekomendavo Juseppe Deluca. Mokytoja, 
Adelė Garbin Stelle, jau yra senukė, septy
nias dešimts dviejų metų. Jinai yra buvusi 
pasaulinė artistė, taip pat buvusi žvaigždė 
Milano teatre. Nuo jos aš imu labai daug 
patyrimų apie dainavimą ir įvairius dalykus 
muzikoj. Tad esu dėkinga Delucai už tą 
rekomendaciją.

Čia yra labai daug mokytojų, bet labai 
mažai yra gerų. Kas antros durys, tai mo
kytojas. Bet kaip jie mokina, tai saugoje 
laime nuo jų. Vienas, jų mokinu,'tarsi, 
baubti, kitas, rodos,’švilpti, o trečias—užda
ra burna. Tai pakliuvus pas tokius ‘/moky
tojus,” mokiniai taip “nusidainuęjaį” • kad . 
nieko negabi išmokti*per keletą metų. I Tan
kiai taip ir apleidžia šias! mokyklas inųvarę • 
savo balsą iki kulnų. Aš patariu- Hems, -ku-j . 
rie manote važiuoti į Italiją mokintis daU : 
nuoti, pirma gerai pasiteirauti apie mokyto
jus. 1 ' ' •

Apie save galiu tiek pasakyti, kad jau laj 
bai pasiilgau amerikiečių. Bet šį pavasarį 
manau jau grįžti į Ameriką. Tuomet ir vėl 
teks pasimatyti. Taip pat, draugai ir drau
gės, galės spręsti apie mano mokslą. Do- 
bar nėra ko girtis.

Nors aš čia gana toli gyvenu, bet mano 
mintys su jumis. Daug širdingų linkėjimų 
ir energijos visiems draugams. Gal greitai 
pasimatysime. Draugiškai,

Konstancija Menkeliūniūtė.

KOVOS BATAREJA
(Pabaiga)

Išrinko neišmankštindmus ir varė iš eiles 
po vieną per visus pratimus. ' Sučiupo kąž-

Botagas šiipyška'," žirgai pašdka’ ir pasileidžia, 
šuoliais. Bet ‘ padarytos jąd pirmosįos klai- d - ■ 

. .dosjj raitelių tarpe, nėra reikiamo atstumo,- d; I 
i kojų- pieštai „neprispausti :prie arklių pilvų,

• pavadžiai netvarkoj, 1 ■ <
■ * J ■ t : ‘II.Botagas sušvilpia smarkiau, ’ arkliai kilsteli 

ažpakalines kojas—121 rai’tėlių žemėj. Trims 
krintant užsikirto kvapas—juos nunešė į ark
lides. Likusiems vyresnis leitenantas įsako 
sučiupt šėlstančius arklius ir bėgant užšokti 
į balną. 15 minučių jie pliuškinosi purve, 
šimeliai ir veidai purvini, kepurės nukritusios, 
bet ant arklių neįstengia. Mažas žydukas 
pradeda verkti—čiumpąs pilvo ir suklumpa. 
Tada vyresnis leitenantas pakelia šunų bota- 

, gą: lęista manežo vidury sulaikyti ir užsėsti.
Komanda: darytį žirkles, bėgant arkliui ap

sisukti veidu į uodegą—sunkiausias numeris. 
Supyška botagas—37 raiteliai susičiumpa bal
nų ir kojos pakyla oran. Mažesnei daliai pa
siseka, likusieji lieka ankstybesnėj padėty, 
arba nudrimba į purvą. Seržantas surinka 
ir ima kapoji šėlstančius arklius taip, kad 
apvalus baltas arkliukas pašoka ir kartu su 
raiteliu drimba žemutiniam kampe į vandenį.

'Likusieji subėga krūvon ir spardos. Seržan
tas tik atsilošia ir skubiai kerta. Aukščiau! 
Aukščiau! Taip: dabįir puiku: kirčiai kliūva 
daugiau raiteliams nęgu arkliams. Vyresnis 
leitenantas mirkteli akimis ir, šonais pasisu-1 
kęs, apžiūrinėja Paujas geltono “žiomšiaus' ’ 
pirštines. '

šią mankštą ; užbaigus,— 
das. Prigaipiojor purvyne

• riktas sveikinimas..- . Tačiau
drabužius,“ •' nuspiifdiht -sagas, 
ti pentihus? 1 '

IšVarė purvinon aikštėn.

I ' • ii

Bet plauk tu, upeli, nepaisyk, nestok,
Tu laisvas ir laisvę mokėkiė1 brangint, 

.Tu dirbančiai liaudžiai sakykie, pratark,
K, a d kelią į laisvę ir ji eitų skint. 

. > * Buolio

“Plienas”

Sūnus.

Industrijos; darbininko skurdas ; 
perstatant

-atvyko pulko ; va- 
: blogai buvo su- 

įsakė išsivhlyti 
visiems' pffsiri'š-

Puslapis Trečias '**' ' ' __
T—,. I Į 'J'

ko.“ Paties komiteto1 rankos 
buvo surištos bendros konfe
rencijos, kurioje buvo tvarko- ' 
m as vajaus reikalas, ir, kaip 
pasirodo, tai tinkamos agitaci
jos per laikraščius nebuvo iŠ 
tų, kurie vedė tuos dalykus.

, Dabar, kuomet vajaus lai
kas pailgintas, tai kuopos bei • 
kuopų darbuotojai turi panau

doti visas galimybes gavimui 
'naujų narių į A.L.D.L.D. Ant-.
ras Apskritys per paskutinius* 

; keletą metų buvo pirmutinėse 
eilėse konstruktyvio darbo gal 

i todėl, kad buvo visada ir vi
suomet vajaus darbas padary
mas visų bendra sutartimi, tin- 
: karnų prisirengimu, ir pasta- 
! tyti į priešakį tokie žmonės, 
į kurie sužiūrėdavo kiekvieną 
’ kuopą, ką ji veikia, kiek ir 

j kui-is narys gyvumo parodo, 
, bet šiuo tarpu to nebuvo, ir pa- 
jsirodė apsileidimo, ką į pabai- 

. i ,gą vajaus turime tai pataisyti 
!ir dapildyti tuos trūkumus, ku
rie pasireiškė šiame vajuje^'

Metinė konferencija įvykis 
,27 d. gruodžio, Lietuvių Pilie-, 
!čių Kliubo svetainėje, 197;
Avė. E, kampas E. 19th St.,f. 
Bayonne, N. J. Pradžia 10-tą. 
vai. ryte. Kuopų sekr. esate..

i aplaikę pakvietimo laiškus 
imti dalyvumą konferencijoje. 
Apskričio komitetas leido lai-, 
mėjimui kornetą. Laimėjimas 
įvyko 25 d. spalių, Apskričio 
parengime. Serijos No. 91, 1$, 
tas, kuris turite tokį numerį,; 
malonėkite atsiliepti, atvykda
mi jį pasiimti į “Laisvės” of ir,.

isą; klauskite D. M. šolomsko, 
kuris jį jums paduos.

Apskričio finansinis stovis 
su šiuo posėdžiu buvo virš“' 
šimto dolerių, žinoma, šiame 
posėdyje išmokėta virš penkių • 
dešimtų dolerių., . • ••»

Sekr. A. Matulevičius. ><

Red. Pastaba.—Mes nesu- . 
tinkame, kad konferencija, 
kuri įvyko del vajaus reikalų, 

' būk surišo rankas del A.L.D.
L.D. II Apskričio. Konferen-, 

i cija išrinko kapitonus, kurie 
pasileidę darban su didesne 

j energija, bet ji niekam neuž
draudė darbuotis. Ypatingai 

j II Apskr. komiteto nariai ga
lėjo daębuętis ir jų buvo pa
reiga-veikti. Bet kaip gi 
veikSj kad ir A. Matulevičius 
del A.L.D.L.D. ir organo “Lai
svės” bei “Vilnies,” kad jis jau 
turi savo organą “Naują Klam
pynę,” del kurios jis dirba ir 
už kurią agituoja. Jeigu ap
skričio veikimas kenčia, tai ne 
del konferencijos, bet del to, 
kad apsk. sekretorius A. M.' 
nesirūpina A.L.D.L.D. reika
lais ir organizacijos organo 
“Laisvės” platinimu, o rūpina
si oportunistų laikraščio plati- 

i nimu. A.L.D.L.D. II Apskr. 
Į konferencija į tai atkreips aty- 
dą, ir turėtų pastatyti į mūsų 

■ organizacijos priešakį tokius 
j draugus, kurie eina su viso 
pasaulio revoliuciniu judėji
mu ir nuoširdžiai dirba.

šiemet yra gera dirva gauti 
naujų narių į A.L.D.L.D. Vi-- 

i sur darbininkai stoja į organi
zaciją, tveriasi naujos kuopos.; 
Ir II Apskr., kur draugai vei- • 
kia, ten yra pasekmės. Štai į.

’A.L.D.L.D. i-mą kuopą tik 
per du paskutinius susirinki-., 
mus įstojo 15 naujų narių.

Mes gerai žinome, kad A.L. 
D.L.D. kuopos ir kitur veikė ir 
gavo kaip naujų narių, taip ir' 
skaitytojų, nepaisant, kad II 
Apskr. sekretorius nesidarba- 

ivo del A.L.D.L.D.. Mes ragi- ’ 
name 'visas kuopas ' ir nariuš ’ 

: pasidarbuoti laike dar likusios 
ivajaus dalies, gauti naujų na
trių į A.L.D.L.D. ir naujų skai-' 
itytojų.
i . •

Mes skaitome, kad A. Ma
culevičiaus užmetimas kuo-, 
j poms neveiklumo ir tiems 
draugams, kurie dirba, tai yra. 
tiktai bandymas visuomenės 
akyse pasiteisinti del savo ne-, 
veiklumo ir apleidimo ALDLD,., 
organizacijos ir jos organo 
“Laisvės” darbuotės reikalų. -

atsispindi 
net ii* buržujų teatre, perstatant dramą

- “Plienas.” šis veikalas parašytas Jon Wex- 
i ley’o, jauno gabaus rašėjo. Nors jis nėra 
i proletarų dramaturgas, bet John Wexley 

piešia gyvenimą su darbininkišku realumu 
ir teisingai nurodo policijos rolę gynime bur
žuazijos reikalų ir jų brutališką elgesį lin
kui streikuojančių darbininkų.

Didžiausias trukumas šio veikalo yra ta
me, kad autorius neatsiskyrė su senovišku, 
buržujų plečiamu sentimentališkumu. Au- 

; torius sprendžia žmogaus gerumą, sulig jo 
' meilumo linkui savo šeimynos.

Visas veikimas dedasi Ironton, Pa.—cen- 
. tras plieno industrijos. Tenai didžiausios 

dirbtuvės. Miesto gyventojai vien tos in
dustrijos darbininkai.

Veikalas perstato plieno darbininką ir jo 
šeimyną—jų bėdas, neturint reikmenų ir pa
togumų gyvenimui; vaizduoja jų baisų nuo
vargį ir nuolatinį norą pagerint savo bū
vį. Tėvas šęimynos-r-tamsus darbininkas, 
įrokšta išmokinti savo sūnų ant; inžinieriaus. 
Tas suėda jo paskutinius pinigus ir priver
čia jam praleisti vieną apdraudos mokestį, 
kas sunaikina jo apdraudą, už kurią jis mo- 
kėjoi per idešimts nietų“ Neužilgo miršta 
darbininkas tėvas nuo didelio kraujo spau
dimo ir sūnus priverstas mesti mokslą į ša-’ 

!,Iį ‘ir' eiti tom pačiom pėdom, iš kurių tėvas 
taip karštai norėjo sūnų išvesti.

Bet sūnus Juozas pramokę iš tėvo gyveni
mo, idant kantrumas, tylėjimas neneša dar
bininkui naudos, kad darbininkui būti išti
kimam savo bosui, reiškia tik pavertimą to 
darbininko į mašiną. Jis mato, kad vien 
darbininkų kova aįneš geresnį būvį, tik vien 
darbininkų pasiaukavima^ juos ves pirmyn. 
Jis pradeda organizuoti plieno darbininkus. 
Veda juos į streiką.

Skirtumas tarp jo ir nesusipratusi© darbi
ninko gražiai parodyta, kuomet toj pačioj 
stuboj gyvena jo sesuo. Sesers vyras tam
sus, nesusipratęs darbininkas, dirba naudai 
darbdavių ir streiko laiku skebauja. Jis 
Juozą visaip kolioja už jo darbštumą darbi
ninkų organizavime, net grasina išvaryti iš 
namų.

Iš darbininkų atsiranda ir skebų, šnipų, 
kurie po vadovybe streiklaužių, policijos, de
tektyvų ,sumuša, sušaudo ir suareštuoja strei 
kierius ir jų vadus. Taip pagauna ir Juozą, 
kuris, parbėgęs namo, slapstosi. Jo skebinis 
uošvis jam nepadeda, ir kuomet policija su
randa jį, tai Juozo sesers vyras stovi, kaip 
sušalęs, negyvas bailys, bejausmis, nepakelia 
nė rankos ir netaria žodžio užstoti narsiai

. Bet jo mote- • 
ris neiškenčia. Tikrai pamačius bjaurumą 
to visko, pasigriebia revolverį, nušauna

1 streiklaužių vadą ir užsibaigia veikalas strei- 
j ko pralaimėjimu,. 1

Ūpas publikos laike veikalo geras, kyla 
! entuziazmas, žmonėms patinka. Kapitalis- 

tinė spauda peikia šį veikalą ,tas gerai paro
do, jog ji bijo meno,, kuris bent kiek persta
to darbininkų kovas, šiomis dienomis “Plie- 

' nas” lošiamas “Times Square”, teatre, 42 i 
; Street, West of Broadway.

Ant bačkos užši-r
lipo kunigas, pakėlė storą pirštą oran ir per 

s nosį’prakalbėjo ; ,
“Naujokai, dievui ir vyriausybei jūs duo-

’dat iškilmingą pasižadėjimą, todėl giedosim
• kartu su vyturiu ore: viešpats dievas yra mū-} 
šų tvirtybės pilis.”

Po šio įvykio spaudimą pastiprino. Spau
džiamieji juk dabar pilnateisiai kareiviai—su i 
teisėmis pakliūt karo teismui už apsileidimą ir j 
pasipriešinimą.

šeštą mėnesį batarėja buvo sumažėjus 15 j 
vyrų. Tas, kuriam pasmakrėn statė paga- I 
liukus—nusišovė; 3 sužalojo arkliai; 4 užda
rė karo kalėjiman už pabėgimą ir puolimą 
prieš seržantus; 7 gydėsi ligoninėj.

Bet šeši spaudimo mėnesiai reiškė dai
giau negu šie 15 vyrų.

Kareiviai pasidalino į tris grupes.
Vidutinė: buožių vaikai, inteligentai, ku

riuos jau formavo į instruktorių batarėja ka
pralais ir šeržantais. Būsimieji spaudėjai.

Didžioji: neturtingųjų valstiečių vaikai, ne
susipratę laukų darbininkai,—svyruoją, men
ki galvotojai. .Varo—bėk ir šok. Baudžia— 
stovėk po šautuvu ir tylėk. Nusilenkia, gal i' kovojantį, bet sugautą Juozą, 
-būt lengviau išsisuks. O. kai galutinai' spaū- 

j- džia .prie, žemės,—krinta užsispyrima'n ir pri- 
■; Šlėgtai tyli. Slaptai- mėgdžioja ir pašiepia vir

šininkų ir instruktorių judesius. Paskirti
( padieniais ai-ba dėžūrais, gavę .grandinio juos- 

telę-^rėkia kaip pašėriausi- instruktoriai.
' ■ Mažoji grupė: Jalugiaušia’ ‘spaudžiami pa
dienio' ’rusai,' latgaliečiai, miestų darbininkų 
.įaugimas. Kiečiausiąš ' elementas—darbinin
kiškai revoliucinė .srovė,'

'Tįę išaugs. ,
Iš latvių kąlbos vertė A. J.

A.L.D1D. REIKALAI

dau-

Pine

skrięiui išlaidų $32.28. šiame gūs ir nekreipia tinkamos do- 
posėdyje buvo padarytas tari- mgs į konstruktyvį darbą. Spa
rnas, kad Apskritys išlaidas pų mėnesį bendram posėdyje 
padengtų per pusę su tomis ' apskričių komitetų išrinkta ko- 
kuopomis, kurios prakalbas misijos bei kapitonai, kurie tą 
rengė, žinoma, laike prakal- {darbą varytų pirmyn, bet, 
bų buvo renkama aukos dar-jkajp pasirodo, tai jie savo pa- 

ireigų tinkamai nėra atlikę, 
mūsų I Apskritį atstovavo M. Dobinis, 

Apskričio ribose už naujų na- kuris pasižadėjo darbuotis ga- 
reigas, kokias jisai turi atlikti, rių gavimą, kaip pasirodė, šie- Mme naujų narių, bet, kaip pa- 

met silpnas. Pereitais metais sirodo, tai bus be pasekmių; 
gauta virš 60 naujų narių, gi tam pačiam kapitonui pavesta 

vesti agitaciją per spaudą už 
naujų“ narių gavimą, bet jisai 
savo pareigų tinkamai neatli-

Iš 2-ro Apskričio Komiteto 
Posėdžio

Komiteto posėdis įvyko 29 
d. lapkričio. Nedalyvavo Do- 
binis. Iš valdybos raportų pa
sirodė, kad komitetas savo pa-

bininkip reikalams.
Agitacijos mėnesis

NUSINUODIJO MAISTU

gyveniman įvykino.^ Drg. An
drulio prakalbų maršrutas ne
labai buvo sėkmingas, surengė šiemet nėra žinios, kiek jų 
prakalbas tik 7-nįos kuopos, gauta. Kuopos bei. kuopų 
Prakalbų maršrutas davė Ap- darbuotojai pasirodė neran-

KINGSTON, N. Y.—čio
nai du žmonės mirė, o trys * 
sunkiai serga nuo užnuody
tų prezervų. Jie valgė pre- 
zervotus spinačus.
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Drg. Pranaitis pakviečia de

po ko-

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

'yra

Ir taip veik be pertraukos

ir laimėti

smus Viduriuose
viduriuose.

at

tonMMMtfO

eityje.
Šturmas.

Partijos—kūnyt gy- 
konferencijos tari-

duzgia, tai lipame j 
leidžiamės pakalnėn

draugus į 
eita prie

kolonijų 
linkėdami 
pasekmių

N uica-Tonc 
skilvyje ar 
mus skilvyje

už darbininku klasės i . , ...narių skaitosi parapijonais

' ' PHILADELPHIA, PA. , 
, t I , ' . . i

L.D.S.A. 11 kuopos susirinkimas
bus pirmadienį, 7 gruodžio, Rusų Na-

ilvos skaudėj 
įsiės silpnumus ii 
ui s.ilpnus nervu 
Nujja-Toiie išvalo 
(lasys jus s-tipri/
Nujra-Tone. .Jis

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu
PAIN-EXPELLER

ir sklokininkai visi žymią su- 
„ kad aulyauna ir mano,
pruseikiniai, kad!k*dJ« cl0nai bus tvirtove at-

nei žodžio prieš, tolerancija.
Komisija renka 1

pas d. ;Klevinską, 1505

ateikit, bus rinkimas virŠi-

Sekr. J. Norkus.
(287-288)

>*

BROOKLYN, N. Y.
Tel;, Stagg 2-5938

Flushing Russian and Turkish Ballis, Inc.
M. TEITELBAUM, Mąnadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNTNKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu gą- 
rantuotu patarnavimu.

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

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

, . . , Broadway karais—išljpt ant Flushing Ave.

ĮSPŪDŽIAI IŠ ALDLD. ŠEŠTO 
APSKRIČIO KONFERENCIJOS

Rytas, lapkričio 22 d. Tiršta
migla. Šilta ir trošku. Namų legatus pertraukti pasikalbėji- 
stogai ir gatvės atrodė tary- mus, prie vietų užėmimo. Po 
turn aliejum nutepta. Jau biskis trumpos pauzos svetainėj už- 

Mes penki dele- viešpatavo tyla, tik pro atdarus 
mū- langus veržėsi nuo gatvės vi

dun užėsis pravažiuojančių au
tomobilių, gatvekarių, bei at
skiri garsai vaikų šūkavimo.

Drg. Pranaitis, atidarydamas 
konferenciją, paaiškina trum
pai apie ALDLD Vl-to apskr. 
padėtį: Konferencijos atidary
mas formaliai priklauso Senam

tuomet toji 50-50 delegacija 
bus priimta konferencijon. Opo-t 
zicija stojo prieš tokį patvar
kymą ir griežtai pareiškė, kad 
apleis konferenciją.

Leista balsavimui C. Sekreto
riaus patvarkymas. Nurimo 
opozicija, tikėjosi, kad gaus 
didžiuma. Balsavimas darytas 
vardašaukiu. Už patvarkymą 
26, prieš 9. Paskelbus balsavi
mo pasekmes, skloka,
manda Bęndoravičiaus, pakyla 
ir apleidžia konferenciją. Prieš 
išeinant dar Bendoravičius la
bai garsiai pareiškia: “Jus ne
padarysite mane darbininkų 
priešu,” ir mušasi į krutinę! 
Naivi žmonės, patys išeina 
prieš darbininkų organizacijas, 
Komunistų Partiją, apleidžia 
ALDLD konferenciją ir “nepa
darysite!”

po astuonių.
gatai sėdame į mašiną ir 
sų” šoferis pasukina tai vieną, 
tai kitą rankenukę, koja užmi
na ant nemažo knypkio; pasi
girsta užėsis motoro, šoferis 
dar kokią tai rankeną pastū
mė iš vienos vietos kiton, koja 
paspaudė ir mašina pradėjo ju
dėti. Važiuojame.

Visi tyli. Vieni užimti min- Į Vincui, nes jis buvo pirmininkų 
timis apie konferenciją, formų-, apskričio komiteto, bet laike 
luoja raportą iš savo kuopos, apskr. pikniko, birželio mėn., 
kiti šiaip dairosi. Motoras duz- sušauktame komiteto posėdy vi- 

Migla kaskart darėsi vis si, apart manęs, rezignavo iš 
j komiteto, numesdami visas kny- 

. | gas. Pasilikau vienas.
Nupiešęs padėtį, paskiria 

i mandatų peržiūrėjimo komisi- 
Pakyla Bendoravičius ir;

I varde opozicijos reikalauja,'1 mas 
kad į mandatų komisiją įeitų | mas Lietuvos Kompartijos ir 

Niekas i Lt. Ir taip veik be pertraukos 
“ j iki 8 vai. vakaro svarstyta visi 

mandatus,: klasių kovos frontai, kaip pa- 
D. I sėkmingiau dalyvauti 

j M. šolomskas pakalbėti iki j kovą.
‘ mandatai bus sutvarkyti. Į Išrinkus tinkamus 

Drg. šolomskas savo karštoj apskrities komitetą 
prakalboj perbėga šių dienų ko
vas darbininkų klasės; kad vi- 

! sas tas kovas prieš kapitalizmą j 
veda tiktai viena partija-Komu- 
nistų Partija; kad šiandie rei
kalinga bolševistine vienybė taL ypač tolimesnių 1 
daugiau, negu kada pirmiaus,1 skubi, grupuojasi kelionei, 
ir, pagaliaus palietė prieškomu- sų grupė irgi renkamės 
nistinę opoziciją, nurodydamas mašinos. Susėdus ir vėl 

feris” pasukino, užmynė, 
toras suburbė—važiuojame.

—Na, o ką, ar dabar irgi dar 
neaišku sklokerių kelias—kur 
veda?—įkirto d. B.—Nusileidi
mų, progų duota jiems tįek ir 
tiek pasitaisymui, tačiaus ne
paiso nieko, "ardymo darbą va
ro tolyn. Jau senai sakiau, 
kad tai sugedęs elementas ir 
jiems ne nusileidimai i___
daryt, bet griežtą kovą skelbti 
Turiu minty sklokos vadus...

gia.
skystesnė.

—Tai, kažin, ar opozicininkai’ 
bandys ardyt Apskričio konfe
rencijąrenciją—^pertraukė tylą d. A.— , . 
Juk jie visur šūkauja, kad sto-l J^’ 

xją už vienybę ir net vadina sa
ve komunistais?... v . .

—Drauge, kaip matau, tu dar ! . Z5no/zus .evsie^us 
vis abejoji,—pertraukė pirmo- TZ . .. - .i ik j j • r i 1 Komisija renka m<wua jo kalba d. B.—dar esi linkęs . , J . v. ,L, ‘ v ... m-, i tuo tarpu pakviečiamas d.tikėti jų žodžiams. Tik stebe- 1
tis reikia, kad per beveik me- j 
tus laiko dar randasi kokie ne-1 
aiškumai!? Jau tas vienas fak
tas, Pruseikos atsisakymas pa
siduoti Kompartijos patvarky- ' 
mui—važiuoti Maskvon, aiškiai:

' parodė opozicijos tikslą. Kaipgi 
manai, jei kas išstojo prieš Ko
mi nterną, ar jis stos už 
nistų Partiją šioj šaly, 
jos darbą? To nėra ir 
būt.' Įvykiai vienas po 
tą aiškiausiai įrodė.
seka ir palaiko Pruseikos-But- 
kaus-Strazdo prieškomun ištinę 
opoziciją, lygiai yra atsakom i n-J 

<gi už griovimą darbininkų ju
dėjimo . . .

—Gal ir taip,—įterpė d. A.— 
mums gana aišku, kad Prusei- 
ka ir Ko. nuėjo velniop, bet kiti 
buvo gana veiklūs mūsų judėji
me, kai kurie išbuvę tame ju
dėjime po dvidešimt metų, ot, 
aš negaliu įsivaizdinti sau, kaip 
dabar atsisukęs ardytų tą, ką 
per ilgus metus budavojo?

—Nieko stebėtino tame. Juk 
savo laiku Trockis ir visa eilė 
žmonių, net ir Grigaitis, buvo 
skaitomi žymūs “revoliucionie
riai.” Bet kur jie yra šiandie? 
Visi atsidūrė kapitalistų pusėje. 
Mes visi tą matome. Tas pats 
dabar pasikartoja su»priesko- 
munistine opozicija, Pruseikos 
vedama. Kuomet klasių kova 
pasireiškia aštresnėj formoj; 
kuomet klasių susikirtimai pri- į 
ima griežtesnį pavidalą, tai žo
džių revoliucionieriai visuomet 
pereina ten, kur asmens pavo
jus negręsia. Ir aiškus daly-1 
kas, kuomet bėga iš komunisti- j rran Kaa l; 
mo judėjimo, tai tuo pačiu sy-1 dvi delegacijos.

Komu- 
dirbs 
negali 
kitam

Ir kas tik

Valdžios Taryba Reika
lauja Kapoti Algas

OTTAWA, Kanada.— Ka
nados valdžios arbitražo ta
ryba siūlo, kad tuoj aus bū
tų nukapbtps algos visiems 
geležinkelių darbininkams 
ant 10 nuoš. Nukapojimas 
paliečia 26,000 darbininkų.

;mc, ,995:N. 5th St., 8 vai. vakar
i Visos narės ateikit, yra svarbių kuo
pos ir rajono reikalų aptarti.

i B. » Ramanauskienė.
(286-288)

Išmaršavo. Konferencija pa
sinėrė konkrečiame /darbe. 
Klausimas po klausimo buvo mu
šamas bolševistine dvasia ir 
pasiryžimu: Stiprinimas Ko
munistų Partijos. Apgynimas i 
ateivių. Rėmimas ir dalyvavi-'

"Hunger March.” Remi- į

užbaigos. Skirtingų 
draugai atsisveikina, 
vieni kitiems gerų 
veikime
reikalus. Atsisveikinę delega-

kolonijų, 
Mū- 
pric 
“šo- 
Mo-

Algų Kapojimas; Kalba apie 
Sfręiką

KEARNEY, N. Y. — Kaip 
visur, taip pat ir čionai darbi
ninkus kankina bedarbės sun
kenybės. Nieko daugiau nesi
girdi iš tų skurdžių, kaip tik 
dejavihias, kad badas ir kas 
bus toliau. Nors čionai dirb
tuvių randasi nemažai; bet 
tiktai sienos, o viduryj jokio • I
judėjimo nėra. Kiek dar ge
riausios kruta, tai Congoleum 
Nairn. Inc. Taigi čionai tų 
bedarbių ir prisirenka šimtais 
kas dieną. Toj dirbtuvėj ver
giška mokestis ir vis dar maži
nama, o skųbinim'o sistema tai 
tiesiog nežmoniška. Tarpe dar
bininkų girdėtis kalba, kad rei 
kia išeit į ^treiką, bet neorga
nizuotiems ' dąbinihkamš sun
ku tas padaryti. O algų !nū- 
mušimas hera Ant . syk Visoj 
dirbtuvėj ,tiktai skyriais.

Reikėtų čionai agitacijos.
Atsibastė “Nezaležninkas” 

Archivyskupas
Newarke atsibastė kokis tai’ 

lietuvis “Neprigulmingas” ar-! 
chivyskupas. Organizuoja pa-1 
rapiją. Lapkričio 21. d. ture- širinkimas bus 
jo parengęs balių. Publikos bu-' Avc.lH7%o va 
vo gana daug ir pelno padarė. į ateikit, yra < 
Nebūtų nieko tame svarbaus, ;Bus rinkimas Centro Komiteto.

' > %/ •* I /J vr 1

bet, kadangi čionai vietinės ' 
Kearnys ir Newark© A.L.D.L, į 
D. ir L.D.S.A. kuopų tūli na-‘ v 
riai ir narės dalyvavo šitam Pasalina Gaso Skau 
baliuje ir daug minėtų kuopų 

tos 
tai

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Gerąz DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

TORONTO, CANADA .
A.L.D.L.D. 162 kuopos susirinkimas 

bus .sekmadienį, 13 gruodžio, ukrai
niečių svetainėje, 300 Bathurst St., 
2 vai. po pietų. Visi nariai atęikit, 

svarbių reikalų apsvarstyti.
. , Sekr. J. E.

(288-290)

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų S'usivicni'jimo 

kuopos, .susirinkimas bus antradienį, 
8 gruodžio,
Albright Ave., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai 
ninku.

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

s antradieni, 8 gruodžio, 
svetainėje, 6021 St. Clair 

' vai. vakare. Visi nariai 
yra svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.
(287-289)

' '1" ' Scholes Baking, Inc.
. PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES.

, , 10 SCHOLES STREET .
Brooklyn, NY 1 ■ Phone stagg 9645

NUMAŽINTOS J ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL

$179.00

jų žalingą darbą. Perskaitė 
pirmesnių konferencijų priim
tas rezoliucijas, kuriose sude
dama ištikimybė Komunistų 
Partijai ir reikalaujama var
toti aštri disciplina prieš tuos, 
kurie bent kiek prasižengia 
prieš partiją. Po tomis re
zoliucijomis pasirašę Bendora
vičius, Senas Vincas, Jatužie- 
nė, šimanskas ir kiti. O šian
die,—sako kalbėtojas, ką da
ro šie žmonės? Nusispjovę į,1 
tai, už ką porą metų pirmiau ' —Taip, aišku, nusimaskavo, 
sudėjo ištikimybę...

Tos rezoliucijos, tai

neprigulmingos parapijos, 
labai blogai.

Tą pat vakarą Newarke 
sibuvo tarptautinis koncertas.
Programa buvo gana gera, bet 
mūsų organizacijų nariai ten 
nebuvo.: Tai blogas pasielgi
mas.

Jiems geriau apeina kokia 
ten parapija, negu paremt dar
bininkų reikalus. Nekurie ma
no, kad remdami tautišką pa
rapiją daro demoralizaciją tar 
pę Romos, parąpijonų ,bet čio- 

reikia^nai^ nėra jokis pasitarnavimas 
darbininkų klasei. Tai yra rė
mimas savo priešų. Reikia ži
not, kad prie šitos parapijos

m Įfi’Z.o skausmui 
, nugali dyspep- 
>se, nujrali dyspep- 
•ikimus. Jis pasal
ini aprtitij, nugali 
itulius, inkšti) ar 
stipaciji) ir' sustip- 
unenis ir organus.

nuo ligų peri 
ik;j. Būtinai ra 
pardavinėjamas 
liniukas neturi, 
lel jūs iš savo

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
TREČIA KLASE ANT VISJJ MŪSŲ LAIVŲ 

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

Hamburg -American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

oo^oooooooo

NEKENTEKIT NUO SLOGŲ

ROJAUS
RECEPTO TABLETAI

geriau nebereikia,— pėrtraukė susispietė. vi$os( fąšįstų spėkos 
buvo d. A. pirmojo kalbą,—pirma, 1 ... .

skaudus smūgis sklokai, ypač mat, aš vis dar maniau. kad‘m^ aukauna ir mano,
į pasirašiusiems
išvada: 1928
Bendoravičius, 
šimanskas ir 
vartoti aštrią

I visus tuos, kurie tik padaro ko- Į
; kius žingsnius
' tokiu būdu ir prieš 1931 metų
į Bendoravičių, Seną Vincą, Ši- 
manską ir tt.

Drg. šolomsko prakalbą pa
lydėjo karšti aplodismentai. 
Paskui sekė mandatų komisijos 
raportas. Padaro vardošaukį. 
Atsiliepia 35, du nepribuvo.
Praneša, kad iš 10 kp. randasi

kiu negalima tikėtis iš jų, kad ( 
jie gero velytų komunistiniam ! - 
judėjimui ir Komunistų Parti- i 
jai. Ot, dabar ir turime tą i - 
prieškomunistinę opozicija, ku- j ’’• 
n daro susn utę kur tik pasisu-1 žmones j delegatus. 
Ijt NlAtiAHm imrvin Irn 1ka. Neveltui priešai jiems ka 
tutes ploja...

po jomis. Aiški i taip toli neis 
ar 1929 metų j skaldyti organizacijas, bet da- 
Senas Vincas,! bar pasirodo, kad. tą darbą jau 

kiti reikalauja i vykdo ir tuomi puikiai pasitar- 
discipliną prieš nauja buržuazijai. ;

—Nusimaskavo jie jau senai, 
prieš Partiją, [ tik visa bėda yra tame, kad ne

visi darbininkai' pajėgia greit 
pamatyti. Vieniems greičiau 
tas permatoma, kitiems ima il
gesnį laiką iki persitikrina, o 
kai kuriems dar ir dabar tebė- 

! ra neaišku. Vienok, laikui bė- 
Igant ir pastarieji pamatys, kad 
: sklokos * kelias veda į pelkes, 
mes juos ir sugrįš vėl prie ko- 

Viena su man-' munistinio judėjimo, nes kito 
.datų,'kita neturi mandato. Ky- ■ kelio nėra.
Ja sujudimas, aiškinimai. Pa-i 
' sirodė, kad viename 10 kp. su- 
Įsirinkime atėjo sklokininkai su- 
; siorganizavę ir pasiskyrė savo 

. Tame su- į 

sirinkime narių dalyvavo 32. 
Kitame susirinkime, kuriame

Kalba tapo perti aukta kitų dalyvavo 57 nariai, nutate per-
atskirais išsireiškimais: “Jau 
turi būt netoli 
kokiu numeriu 
randasi? Jau 
iki dešimtai.”

Važiavome centraiinėmis gat
vėmis Philadelphijos miesto. 
Migla visai pranyko, saulė pu
sėtinai šildė, atrodė daugiau į 
gegužės mėnesį, kaip į lapkriti.

Štai ir Arch gatvė. Ant ša- 
lygatvio prie svetainės stovi bū
relis draugų, diskusuoja ką tai 
gastikuliuodami rankomis. Ne
mažai pažįstamų veidų. Karš
ti sveikinimai, žodžių apsikeiti
mas tęsiasi per keletą minučių, 
iV pagalinus sueinama svetai
nėn.

Svetainėj tai šen, tai ten su
stoję delegatai dalinasi minti
mis apie veikimą atskirų kolo
nijų, kiti nerimauja, konferen
cija dar neatidaroma, 
liaus svetainėn įeina 
aiškių opozicionierių 
sueina patys “Čyfai” 
phijos sklokos: Bendoravičius 
Šimanskis, Senas Vincas ir ke 
lėtas jiems pataikaujančių. Pa-, 
žvelgus į juos matėsi, kad jie i 
jautėsi ne savo vietoj, pasiren- Į 
gę bėgti, ką ir padarė laike 
konferencijos eigos.

svetainės? Po 
gatvės svetainė 

penkios minutės

Drg. B. paskutinius žodžius 
ištarė su pakeltu tonu ir nutilo. 
Niekas nebandė ginčyti, kad tai 
netiesa. Visų vienodos mintys 
—yiena problema: Stiprinimas 
Komunistu 
veniman 
mus. . .

Motoras 
kalną, lai

rinkti delegatus ir išrenkama
'didelė didžiuma j delegatus tie, I....... ............ ....... . ...... v........ —
kurie tvirtai stovi už Komunis-Į cementiniu keliu per laukus, ži- 
tų Partiją; pastarieji turi man- • būriai šen ir ten švyturiuoja 
datą. Sklokininkai rėkia, kadūkininkų namuose, vietomis pa
su mandatu delegacija būtų at- kalnėse tirštas rūkas apdengęs' 
mesta, kitaip apleis konferenci-■ žemės paviršių, tarytum lenda- 
ją ir laikys savo konferenciją me per debesius. Dar pusva-

i kitoj vietoj. ■ lahdis įr štai mūsų miestas. Vi4
Tuomet d. Šolomskas, A.L.D.

i L.D. Centro sekretorius, pasiū
lė sekamą patvarkymą: kad 10 

j kp. abi delegacijos apleistų sve
tainę ir atskirai sudarytų po 
penkis (abi delegacijos susidė
jo po 10) iš abiejų pusių ir

durnaktis. Gatvės tuščios, kur 
nėkur vienas kitas skubinasi į 
namus poilsiui.

Čia irgi eina grumtynės 'kaip 
ekonominiame, taip politiniame 
lauke tarpe dviejų klasių.

Paga- 
kei etas 

ir vėliau 
Philadel-

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco 

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KIEKVIENĄ SEPTI NT A DIENI 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų 
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles 

Duoda L, DUBROWX& SONS, Ine.
420-422 South Street Philadelphia, Pa.

Telefonuokit, Lombard 1146 
Norėdami išmėginti PHILCO RADIO

TRAUKINIU NELAIMĖ
BRUSSELS, Belgija, -^i 

Gruodžio 2 d. čionai siisidū-, 
re du traukiniai. Nelaimėje i 
žuvo du žmones, o 17 sužei-J 
sta.

Or. Jonas Repfe;
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 878$ !
OFISO VALANDOS;

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir
Nedeliomis: 10-12 vai. ryte.

Tel. Porter 3789

ROJAUS TABLTTAI yra lųbai pageidaujamas 
į pąlįuosav|piąs nuo slogų,, kosuliu, Jkarščio ir gaĮvo$ 
t skaudėjimo; K Jos palittosuoja '.viduriai-j^rąląiižia 
tšajtį ir prašalinu slogų ’bakterijas^
SLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOKIOSE SLOGOSE—NES 

VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO ‘
ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadina vidurių ir nekenki;* 

pervų' sistemai, nes juose, yra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

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

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

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

LETŲ už $_________ kuriuos šiuoini prisiunčiu. '

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

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

Modcrniškiausi Įtaisymai 
38-40 STAGG STREET, 
A. M. Balchunas. Savininkas 

. . .. y.:.': --.' .

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

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

TELEFONAS , ' ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 t ‘ ‘ IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS



.‘štą^ienis, Gruod. 5, 1931 j;

«*r ' •Pt' ■■'•'><<?'■“ >' •'■.■- > -*;4.

Pusląpis, Penktus L ’.

Ar Teisingai Pasielgė Įygięčiąi, Išmesdami 
B. Jokubonį iš Lygos

Papos Patepimas Fašistamsvisa eilė komunistinių dąrb.u.0- čia neva žtodįj yapt/prieš 
Grigaitį ,čia vėl atsiklaupęs 
ant kelių maldauja Grigaičio 
nuodėmių atleidimo ir prašo 
duoti darbo “Naujienose.” 
Kaip tą galima pavadinti ?•—r 
Ar išturėjimas pozicijos, ar 
šunvuodegiavimas ? , 

apčiuopė tuojaus atvykęs V. 1 ■
Kapsukas į Afrieriką, kad L. i Rodos, 1926 metais L. 'Pru- 
Pruseika sėdi ant dviejų ke- seika užima Amalgameitų Uni-

t joje organo “Darbo” redakto
riaus vietą. Komunistų Par
tiją tikėjosi, kad kiek galė
damas L. Pruseiką pagelbės 
komunistams. Tiesa, sunku 
tokioje biurokratinėje unijoje 
kas gera del komunistų judė
jimo padaryti, bet bandyti ga
lima.

O ar jūs manote, kad L. 
Pruseiką nors bandyti ėmėsi? 
Nieko panašaus. Vietoję kai
po “k omų pistas” imtis daybuo-

Bell Phone, Poplar'7545

A K STANKUS
tojų.

O kad pas mumis buvo vi
sokių prisplakėlių, tai mes ga
lime paimti patį L. Pruseiką. 
L. Pruseikos dviveidė politika 
jau ne šiandie apčiuopta.

(Pabaiga)

VATIKANO f MĮESTAS.- 
Popiežiųįs patvarkę, kad ka
talikų universitetų prof ūso
riai gali sudėti prisieką fa-

GRABORUI
I Ir

Tiookių kftį.innj. 
latT.amao ir u?

«a.liie ioton

kuris tik artimai politiniam 
darbininkų judėjime susidės

• 'Bet vėl kaip nusikalba tas su juo> įag save susikompro- 
senas kavalierius, kur jis sako, ' , . T r> •>, j j . t -o • a -mituos, nes labai L. Pruseikąkad dabar J. Buivydas susi-1 ... . ‘J
kompromitavo taip, kad juo . R°mpr°mituoja jo paties pra- ( 
niekas nepasitiki, nei lygiečiai, j eities darbai. Į
nei komunistai, nei kriaučiai I r ! Balandžio 1 d., 1917 metais,Tai jeigu jau juo taip nepasiti-i v eiz 1 ^atsibuvo kairesniųjų socialistų
ki, tai kam jam tamsta prime-i ruseik{h knipo ypatą, kad jo į suvažiavimas Brooklyne. Su- 
ti B. Jokubonio išmetimą iš j ’ ' ' 
Lygos? Vadinas, B. Jokūbo-, toks.
nį išmetė ne J. Buivydas, bet i Pruseikos veikimą nuo jo at- 
lygiečiai sugavę jį tarnaujant -■ - -
Hillmanui ir ratelninkams.

Kad B. Jokubonis turėjo 
gražią praeitį, ka ipo 
veiklus dirbtuvės darbininkas, 
to niekas neginčys. Bet, susibi
čiuliavęs su L. Pruseiką, il
gainiui atsidurs ten, kur šian- 

fdie yra Jankauskas, jeigu ne- 
i susigriebs ir nepasitaisys. 
1 Jeigu J. Buivydas, L. Pru

seikos akimis žiūrint, susi
kompromitavo. tai galima už 

iUi atiduoti didelis kreditas L. 
mseikai. Nes jis buvo deši

nioji ranka L. Pruseikos. Va
dinas, kas būna L. Prusgikos 
pagelbininkas tas save susi
kompromituoja, kad paskui 
juo netiki nei artimiausi drau
gai, nei simpatikai. Aš ma
nau, kad šioje vietoje L. Pru- 
seika tai tikra tiesą pasakė, 
Ir kurie šiandie einate su L. lyti, tai neužsimauna šilkines |kų.

<Pruseiką, tai apsižiūrėkite, nes : 1'"L
L. Pruseiką žino, ką jis kal
ba.
Kaip L. Pruseiką nuo Atvažia
vimo į Šią Šalį Veidmainiavo 
Prisidengęs Darbininkiškumu

Kodėl aš sakau, kad L. garietis, 
Pruseiką tiesą pasakė, kad Abekas, šolomskas

ibūdas negeras, kad jis šioks ir j važiavime klausimas buvo; su 
[toks. Ne! Aš peržvelgiau L. kuo stovėti, ai su Keieriskiu

ar su bolševikų obalsiu, kad 
tęsti revoliuciją iki visa gale 
pereis darbininkų sovietams?

'Toje konferencijoje Bagočius, 
Michelsonas ir Hermanas, sto
jo už Kerenskio valdžią. Kap
sukas, Šukys, 54 kriaučių sky
riaus atstovai—už bolševikų 
obalsius. L.' Pruseiką tyli it 
kiautvarlė, nei už, nei -prieš. 
Kokia čia to vado pozicija? 
Aišku, sėdėjimas ant dviejų i 
kėdžių.

Bolševikai laimėjo spalių re- i gaitis ,tai ne iš kelmo, išspirtas ’ nerasi 
voliuciją. L. Pruseiką per j džentelmonas.
“Laisvę” išėjo prieš bolševi-1 jienas” i 
kus. Vadinas, konferencijoje i 

Bet jis sėdėjo ant dviejų kėdžių, bet i 
teisingas kovoję: po pergalės parodė, kur jis:

i stovėjo.
Toks “Laisvės” nusistaty- 

' mas sukėlė lvoviečius prieš.

j vykimo į šią šalį iki daar. Ir, 
i vyručiai, vaizdas šiurpus. Nei 
žemiausios rūšies politinis pro- 
stitutas blogiau nepasielgtų 
darbininkų kovose,' kaip pa
sielgia L. Pruseiką.

Jis kalba apie Bimbą ir bim- 
bizrną lietuvių darbininkų ju
dėjime, bet jis užtyli dantis 
sukandęs apie pruseikišką šar- 
latanizma Amerikos lietuviu 
darbininkų judėjime. O tas 
itin bjaurus! Veidmainiškas!

Man A Bimbos, kaipo indi- 
'vidualo, taktika, tūluose klau
simuose nepatinka, 
vistiek yra 
prieš dešiniuosius, prieš ištižė
lius, prieš fliugerius. Gali būt 
tie kovos būdai ir peraštrūs, ---------- t------
pei’šiurkštus. Bet jeigu ūki- (L. Pruseiką nusigando, atmai- 
ninkas nori savo trobas apva-' nė biskutį gaires link bolševi- 

. Bet iškilus Amerikos So- 
pirštinaites, bet pasiima šakę, ! cialistų Partijos krizini, tas pa
grėbi} ir gana storą ražą, kad i lietė ir Lietuvių Socialistų Są- 

. išmetus išmatas, išgrandžius j jungą. Kova prieš “Laisvę,” 
nuo išmatų ražu kampus, kad kaipo privatį laikraštį, pasidi- 
nedvoktų pelėsiai, 
Taip ir 
iriaisiais elemetai

puvėsiai.
kovoje su deši- 

clgiasi An- 
Kapsukas, Bimba, 

Bovinas ir

dino. L. Pruseiką nusigando 
netekimu “Laisvės” įstaigoje 
vietos, pasiuntė P. Grigaičiui 
prašymą, kad jam “Naujieno
se” padarytų vietą.
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Darbininkų 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 informacijii 
ir straipsnių iš politikos, ekono
mijos, i medicinos, gamtos moks
lo ir kitais klausimais yra apš- 

į čiai.
PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

katalikų bažnyčios “įstaty
mų.” Vadinasi, kruvinasis 
fašizmas gauna nuo popie
žiaus pilna palaiminimo. •

S-UNPERTAKEK
IrMgj* I in(
Nori, i.b.i p*.lenu, nuliudlMO

l'r • • Hn, M.AO,
Alt ” Anpmhj ko*

Ir ui ♦**»»' V/«|n* —

Sūsįdąro aiškesnis kairiųjų ju- 
dėjinio nusistątymas. , ,Komu-j 
nistų Partija užveda griežtes
nę kovą prieš Amalgameitų 
unijos pardavikiškus vadus. 
Jankauskas metasi visu atkak
lumu prieš Komunistų Parti
jos atakas, apgindamas Hill- 
maną ir jo bernus. Lietuvių 
Centro Biuras išleidžia pareiš
kimą, kad nei jokis komunis
tas nebendradarbiautų Jan
kausko “Darbe.”

Toks Lietuvių Komunistų C. Į — 
Biuro patvarkymas .nepatiko 
L. Pruseikai. Bet L. Pruseiką 
randa būdus, kaip bendradar
biauti Jankausko “Darbe.” |__
Net kartą man pats Jankaus
kas rodė L. Pruseikos straips
nį įr sakė,: “Tu vis tiki į L. 
Pruseiką, kad, jis “komunis
tes.” Va, žiūrėk, jo raštai pas 
irhane. Tik jo tas veidmainia-

. • Siun
čia man savo raštūs ir dreba,'

bę, <aipo geriausias '1 irias;; mall >gerasi h-iKoMunistų ; oficialis org^nas j.ygos d„!ci 
_ • j , Tai didesnio poli- f Qyiirilo Negru!Teisiu '

tinio šarlatano -niekur-sviete . • , .......
i,” užbaigė Jankauskas. (110,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

i Na, 'ir įsivaizdinkite. Mes 
[L. Pruseiką skaitome dideliu 
(žmogumi, bet pažiūrėjus į jo 
j elgesį, kaip jis veikė kaipo va
das, tai pasigailėjimo vertas

[tas žmogus. Visur ir visuomet

. ♦. vi- Iv* *• UrlCVIlU* A JL IV Lelo WAVties del ldejos,; ns s ląuzjoja vimas man> hfepatinka< 
pries Hillmąną ant) kelių ir ro
do jam duosniąūsiąi ištikimy-

tarnas.
Ve kas atsitinka. P. Gri

Jis per “Nau- 
užatakuoja L. Prusei

ką, kad tas ima iš Amalgamei- 
tų algą ir dirba “komunistų” 
naudai. L. Pruseiką nusigan
do; jo kinkos pradėjo drebėti. 
Kad užtikrinti Hillmanui savo : tūpčiojo, stenėjo, aiškios savo 
ištikimumą, pasiperka iš Hill-i pozicijos neužėmė, o kad pri
mano banko už kelis šimtus j sieidavo užimti, tai žiūrėk jau 
dolerių Šerų. Hillmanas džiau-Įmūsų buvęs Pruseiką nuvažia- 
giasi tokiuo “komunistu” ir įjvo į priešo liogeri. Jeigu kas, 

’Grigaičio skundus domės ne-j kas politiniai kliamšioja, tai 
į kreipia, nes L. Pruseiką savas ; vienas iš tų yra L. Pruseiką.

............  1 ’ ' Tiesa, dikčiai ii’ darbininkų
i sako, kad L. Pruseiką labai 
[draugiško būdo žmogus. Ma
inau, kad tie draugai daro klai- 

, kurie sako: kadangi Pru- 
moka susikalbėti ir jo 

nepbasilaikys ’ reiktų pasigailėti, nieko nesa- 
Nevien jie patys save 

Isusiklaidina, bet ir L. Pruseiką 
'■ it kūdikį į pelkes nuveda, kad 
i greičiau prilaktų. Čia ne klau-

I žmogus, tik dirba tarpe ko- '
■ munistų.
; Jankauskas ir L. Pruseiką
j -Kada L. Pruseiką pajuto, Idą 
kad vistiek ilgai Amalgameitų iseika

! Unijos “Darbe”
j (viena ,nariai siaurinasi pačio-Į kyti. 
jje unijoje, kita, viešai būti re
dakcinės unijos organo redakto- 
irium ilgai vuodegą nepaslėpsi, 
o paskum ir nei prie komunis-{simas žmogaus charakteryje, 
tų neprisiplaksi), rezignuoja i bet klausimas, kokią tas žmo- 

i iš redaktoriaus vietos ir savo į gus turi liniją darbininkų ju- 
vietoje palieka Jankauską. 'dėjime, o ypatingai -šiuo mo-

Su Jankausku L. Pruseiką Į ment.u; kada milionai darbinin- 
i pasidaro kontraktą, kad pasta- kų badauja Ameriko,
1 rasis rašys į “Darbą” ir už da naujo > karo pardkas ore 
j straipsnius gaus atlyginti, 'dvokia, kada revoliln inė įsitu-
■ Nors oficialiai iš redaktoriaus acija ne už kalnų,ir tokiam lai
i vietos pasitraukė, bet už ku- kotarpyje remties ‘ ! ptriogaus ’

e?' Ka

rėm ties
i lisais lieka ant toliau redak-. charakteriu, 0* ne jo'idėjomis, i 
i toriauti. Bet čia paaštrėja tai prasta. Pruseikos J 
(kriaučių santikiai su drabu- kūmas apvilktas dėlei 
į žiu fabrikantais, unija parduo- klasių kova.
Sda kriaučių reikalus, kiekvieną aišku kiekvienam, 
r diena drabužiu fabrikantams. '1 - *•

Biznieriai, Gan 
“Laisvėje

IŠLAIMĖKITE
Ekskursijų į Sovietų Sąjun- 

, gą Dykai

Ši dovana bus duodama tam 
darbininkui, kuris gaus dau
giausia prenumeratų.
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas)

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

už 6 menesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c.' už vieną kopiją. 
Specialūs kainos tiems, kurie

pijų.

draugiš- i 
iu,’ o ne į 

Tas tupėtų būti j1

Mykolas Pitzinas.

Karininkę Sukilimas Nu-1 Arm>ia Mobilizuojąs prieš

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

LIETUVIS GRABORIUS^

tės pas:

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už
žemą kainą,

nuliūdimo va
landoje šauki-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
5 62 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALKUSKAS
Lassflitioias Graborius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA.

Tolefėriai: Bell — Oregon 4186 

Keystone — Main 1417

LIETUVJŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

piiną mechanikos kursą mokestis labai

[vtrtė Salvador Valdžią [
i ^MEXICO CITY.— Prane- minįsteris Hurley 
žarna iš Salvador respubli-' Fort Myer stovykl 
kos, kad gruodžio 3 d. riuomenei būti pas 
tarine junta sukilo prties’isiai ant pašaukimo laike pri-į

r o A ,,«114 ’i • ah • „1 . Atdara šiokiomis dienomis nuo y vapieziaenęą Artuio Aiaujo,;j Alkanųjų YJarsavi- ; niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

šinimui
’acijos, 
s.

WASHINGTON.—
įsake

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

ireilgU- | Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-
i cialis važinėjimo kursas $10.00. I.aisnius gvai antuojame.
1 Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sckmadie-

nuvertė io valdžią ir Įsteigė mo j Washington^ 
militarinę diktatūra. Sako-inaį ato-abenfa 
ma, kad buvęs finansų mi-!agarų 'bombų mal 

bedarbių demonst 
jeigu būsiąs reikalo

Taip [

kad buvęs finansų mi-'
■ nisteris likos užmuštas.;, 
i šiaip mažai kraujo pralie ,| 
j jimo tebuvo. Iš visko ma-
i tyt, kad ten įsisteigė' f ašis- 
! tų karininkų valdžia.

Bet prezidento Araujo at
stovas Washingtone užgin-

■ čija šį pranešimą apie suki- 
.[ limo pasisekimą. Sukilimas 
į esąs numalšintas^

Mokės Pinigus už Gimdymą 
99 Nuoš. Šveiku Vaiky

. A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE '

L U i Vlx\AS

Sireiklaužiį Roleje į

d ■ dinasi, Raudonasis. Kryžius,

Dav.’csą.mąinieriūs j badu, v> J

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

Raudonais Kryžius

į VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
S25 E..14th ŠTRĖET, ’ Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viską k:u* link AIITOMO 
B1L1V MECHANIZMO 
Praktika ant vieton.

*AI W W W W W WM i/W VW kOi W WMVIN W KM UM w mi

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

I.’
I

i KURIE KARTU SU UŽSAKYMAIS PRISIŲSIT 
IR UŽMOKESTĮ, TIEM BUS APMOKĖTA PER

SIUNTIMO LĖŠOS
i

Be jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 
paduotu antrašu:

I- • “LAISVĖ”
■ 4G TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

IiAMILTON, Kapada.
i Turęius Wal.ton,paliko;$200,- 
000 štai kokiam < reikalui: 
Vaikiniai ir merginos/kurie 

f^ra sveiki fiziškai ant ; 99 
įr uoš., : turi užsiręgistHUoti 
j: as komisiją, paskui susi
vokti ir gimdyti kūdikius.

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gr.usi 
šilumos j v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve- . 
stuvėms, sporto pa- 

' rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

ATi - i (Meile nesvarbu. Už kiek-i 
inEW YORK. Adelaide į Yįena SVeika.kūdikį bus mo-I J. T J v f X V1VXX* X iaavacajml

i Walker, .narė/Dreiserio ra- qqq

i šytojų grupes, kuri tyrinę-!'1 '■ ’1 > 
į jo Kentucky mainierių pa- 
i dėtį, štai ką sako apie Rau- ■ 
! donąjį Kryžių.' Ta buržujų j * 
i labdarybės įstaiga griežtai'' 
■ atsisako teikti mainieriams 
I pašalpą, jeigu tie mainiė- 
p'riai atsisako grįžti ; į darbą 
{nukapotomis algomis. Va-

' ' -'i
Repųbiilionai Perša Dawesą į 

i i Prezidentus
Republikonų partija.prie-, 

einanti prie įsitikinimo, jog 
Hooveris jau nebus išrink
tas į- prezidentus 1932 me
tais. Todėl, tos partijos 
grupė vadų pradėjo j kan- 

nlėrių streiką ir.. marinti didatus piršti reakcionierių

sako Walker, padeda ang
lies baronams laužyti mai-

I

I linrdym*.*. (utnlv'mw*. nn»tn;y«n», isprast elektriku ir ir vaitavimą,
i ir plonu nutoaoobilip : m'.lcirmw dienom:* ir pakurai* lietuvių ir anglų knlbo*a.
1 Mokytojai* n* iymfl* Awn hi— L. TICHNIAVICIUS. B. J. VAITE UNAS ir kiti
[• Leidimu (Licenser ir Diplomu gvarantuojamo wž 'užmoke»t|. Uoi padeda* 

kiekvienam prie pirkinio karo. ŪžtiraSymae | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryt*
I Iki 9-iad valandai lakavo. NAdMIojo noo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
I , COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
j B2i E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITJ 

' 1 ’ Telephone, Algonquin 4-404$



1 • . '
Puslapis šeštas ’ ’ ' ’LAISVI! šeštadienis,

VIETINES ŽINIOS
Geltonasis Vadas Reikalau
ja Teismo Indžionkšino 
prieš Streikierius

SMULKMENOS LIETUVIS FOTOGRAFAS
LIETUVIAMS KOMUNIS-i rikoniškus krutamuosius pa- 
TŲ PARTIJOS NARIAMS veikslus ir sceną kalbės Wal- 

BROOKLYNE Frank, plačiai žinomas an-
______ x i gliškų apysakų rašytojas. Pir- 

, mininkaus Samuel Ornitz, apy- 
I irmadienio v akai ą, gi uod- :Sakininkas. įžanga $1; bet 
žio 7 d., “Laisvės” svet., 'visas pelnas eis Tarptautiniam 
bus labai svarbus Brookly-I Darbininkų Apsigynimui išleist 
no lietuviu Komunistų Par- naują knygelę labai svarbiu 
tijos nariu susirinkimas, plausimu—apie darbininkų ap 
r/’ i •___________________ sigvnima teismuose.Kiekvienas narys privalo 
būtinai dalyvauti.

Frakcijos Sekretorius.

Padirbėkime Finansavimui
Alkanąją Maršavimo

Raportai apie Mainierių 
Terorizavimą

Šiandie ir rytoj yra su dė
žutėmis renkama aukos gat
vėse, naudai alkanųjų mar
guoto jų ; visi darbininkai ir 
darbininkės yra šaukiami gau
ti įgaliojimus ir paimti dėžu
tes iš sekamų vietų, ir eiti pa- 
kolektuoti aukų finansavimui 
alkanųjų maršavimo:

Brooklyne: “Laisvės” rašti
nėje, 46 Ten Eyck St.; kom. 
sekcijos centre, 61 Graham 
Ave. ir 653 Stone Avė.

New Yorke: 134 E. 7th St.; 
301 W. 29th St.; 2072 Fifth 
Ave.; 196 East Broadway.

Bronxe; 493 East 135th St.; 
1622 Bathgate Ave.

NEW YORK.—Nacionalis
Komitetas Gynimui Politinių 
Kalinių, gruodžio 6 d., 2:30 
vai. po pietų šaukia darbinin
kus ir darbininkes į labai įdo
mų susirinkimą. To komiteto 
nariai - tyrinėtojai išduos ra- 

{portus, kaip “labdaringas” 
i Amerikos Raudonasis Kryžius 
tarnauja kasyklų savininkams 

i Kentucky valstijoj prieš mai- 
’ nierius; jis padeda bosams ba
du marinti angliakasius ir jų 

i žmonas su kūdikiais. Komite
to nariai nupieš įvairias baise
nybes, kuriomis kapitalistai 
stengiasi priversti kovojančius 

i darbininkus pasiduoti.
rinkimas įvyks Star 
svetainėje, 107th St.

> Ave., New Yorke.

NEW YORK.—Morris Kauf
man, prezidentas “socialisti
nės” kailiasiuvių unijos, atsi
kreipė į teismą prieš kairiąją 
Siuvėjų Industrinę Uniją; rei
kalauja, kad teismas išduotų 
prieš ją indžionkšiną ii/ už
draustų vesti streiką I. J. Fox ! 
Kompanijos darbininkų - kai
liasiuvių. Nors eiliniai kai- 
liasiuviai per savo mitingą, 

įkur dalyvavo 1,230 narių, iš
rinko savo Bendrąją Tarybą, 
tačiaus Kaufmanas, sklisda
mas kairiąją uniją teismui, sa
ko, kad jis tik vienas esąs “ti-: 
kras” jų vadas. Jis reikalau-1 
ja, kad streikieriams teismas 
uždraustų pikietuoti ir nešio
ti plakatus su parašu Bendro
sios1 Tarybos. Savo prašyme 
teismui prieš streikierius jis 
taipgi primena, jog jis pada
ręs sutartį su kompanija, už
tikrindamas, kad nestreikuos I korms^a 
tos kompanijos darbininkai, i 
Puikiai tas ponas pats save nu-1 
simaskuoja, kaipo kompani
jos šunelis.

NEW YORK. — Nacionalės 
Industrinės Konferencijos Ta
ryba praneša, kad dabar daug I 
daugiau ateivių iškeliauja iš j 
Amerikos, nekaip atvyksta į j 
šią šalį. Bėga nuo amerikinės 
“gerovės.” ;

BROOKLYN. — Areštuotas 
ir po $1,000 parankos laiko-i 
mas kumštininkas “Eddie Ben- į 
son,” arba kaip jis padavė sa
vo vardą, Edward Johnson,— 
už pinigų išiminėjimą iš darbi
ninkų kišenių dirbtuvėje po 
num. 9 Sterling Place. Trys 
darbininkai pasirašė prieš jį 
skundus.

NEW YORK. — Turčius G.
F. Hendrie, 74 metų' amžiaus, I 
apsivedė 24 metų merginą Be-' 
iatrice Wood’aitę. — “Meilė” 
del pinigų, kas liečia tą mergi
ną.

NEW YORK. — Seabury i 
kaltina, kad pirmi- j 

įninkąs miesto valdžios trans-1 
portacijos tarybos, J. II. Dela-1 
ney gavęs kyšių už suteikimą 
teisės varyti biznį Equitable 
“ b u s ų ” ko m p a n i j a i.

Susi- 
Casino 

ir Park

Daily Workerio Rėmimas- 
Visų Darbininku Reikalas

Svarbesnės Prakal 
bos, Mitingai, 

Pramogos
Fosterio Prakala Lygos 
Bankiete

ir

kuomet alkanųjų bedarbių 
maršuotojai iš visu šalies kam
pu traukia į Washingtona pa
reikalaut bedarbių apdraudos 
įstatymo ir tuojautinio bedar
biams sušelpimo iš valdžios 
iždo.

NEW YORK. — Vienijasi I 
Manufacturers Trust Kompa- , 
nijos Bankas su Chatham and ■ 

i Phoenix National Bank and | 
Daily Worker, Kom. Par-^rust Kompanija. Bendras j.j J

tijos centro organas, ruošiasi j kaPltaIas bl,sli’s ?550_<>00,0()0. | 
prie paminėjimo savo, kaipo I J d
dienraščio, 8 metų sukaktuvių, (Daugiau -vietos žinių 5-tam 
kurios bus apvaikščiojamos puslapyje), 
masiniame mitinge, su puikia'- .......... —..........  —
koncertine programa, sausio 3 į 
d., 1932 m., Bronx Coliseum j 
svetainėje.

Dabartiniu laiku eina vajus i 
Už 5,000 naujų metinių skai- į 
tytojų Daily Workeriui. 
reikalas turi būti svarstomas ; s;°l„na?'5s,„a1t„e,ik/e.’ rin.^Lv,a.!" 
visose lietuvių darbininkų or- į 
ganizacijose. Paremti Daily 
Workerj reiškia sudrūdinti 
svarbiausią revoliucinės span- ■ 
dos organą ir sustiprinti įran- i - - • . •. -v t « • t

8 metų sukaktuvių, (Daugiau vietos žinių 5-tam

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

L.D.S.A. 91 kuopos susirinkimas 
jbus pirmadienį, 7 gruodžio, po num. 

TftS i 5407 69th Lane, 8 vai. vakare. Vi- 

jdybą ir delegates į rajono konferen
ciją.

kį visų Amerikos darbininkų vS’ svete^nėje1; 
kovos UŽ bedarbių apdraudą, nariai ateikit, ’ 
prieš uždarbių kapojimus ir aptarti, 
prieš imperialistinį karą, kuris | Į 
gręsia Sovietų Sąjungai. j------

Atsiveskit naujų narių.
Org. N. Kauliniene. j 

(288-289) I

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas

' 7 gruodžio, “Lais-
svetainėje, 8 vai. vakare. Visi 

, yra svarbių reikalų 
Aatsiveskit ir naujų narių.

A. Baltaitis. >
(287-288)

Bedarbių Apdrauda 
Kapitalistinė Valstybė

NEW YORK. — “Kapitalis
tinė valstybė ir Badarbių Ap
drauda”—šiuo klausimu duos 
pamatinę prelekciją Robert 
Dunn, sekretorius Darbo Tyri
nėjimo Sąj., rytoj, 8 v. vaka- 

! re, Workers Centre, 35 East 
jl2th St., New Yorke. Bus ir

NEW YORK.—Wm. Z. Fos-į diskusijos. Tai yra ypač svar- 
ter, vienas iš pačių didžiausių i bus klausimas šiuo momentu, 
vadų revoliucinio darbininkų 
judėjimo Amerikoje, sakys 
prakalbą bankiete, kuris ren
giamas pažymėjimui įsteigimo 
naujo Labor Unity, 32 pusla
pių mėnesinio* žurnalo, orga
no Darbo Unijų Vien. Lygbš
Bankietas su muzikale progra- ______
ma įvyks šiandie vakare, Man-' 
hattan Lyceum svetainėje, 66 Williamsburgo Darbininkų 
East 4th St., New Yorke. Mar- Kliubo Balius 
garet Ląrkin dainuos Ameri
kos liaudies dainas, ‘akompa
nuodama sau gitara. Bus ma
siniai dainuojama nauja daina 
“Alkanųjų Maršavimas, 
rią ką tik parašė 
bininkų Muzikos 
Jžanga 50 centų, o 
ne $1 išviso.

i IŠRANDA VOJIM AI

Williams-

Metalistai Laimėjo Kovą 
i Tris Dienas

ku- 
narys Dar- 

Sąjungos. 
su vakarie-

BROOKLYN.
burgho Darbininkų Kliubas tu
ri ketvirtą metinį savo balių 
šiandie vakare, Amalgamated 
Temple svetainėje, 21 Arion 
Place, arti Myrtle Ave. Vi
sai patogu lietuviams darbinin- 

i kams atvažiuoti. Reikia pa
remti tą Darbininkų Kliubą, 

jau-

i PASIRANDAVOJA basementas
i parlor floras.

SCHMELZLE,
j 428 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Konferencija Mobilizavimui susidedantį daugiausia iš 
Prieškarinių Spėkų nuolių.

NEW YORK.—Jaunųjų Ko- 
munistų Lyga šaukia priren- Am. Lietuvių .Piliečių 
giamąją konferenciją, per ku- i Namo “Krikštynos” 
rią būtų jungiama visos darbi- i 
ninkiško judėjimo spėkos ko
vai prieš pavojų karo, :

Amerikos Lietuvių Piliečių 
kurį Kliubas ruošia savo namo įkur 

imperialistai planuoja . prieš | tuvių vakarienę su koncertu, 
Sovietų Sąjungą. Konferenci- ateinantį sekmadienį, gruod- 
ja įvyks šiandie, 5 vai. vakare, j žio (Dec.) 6 d., vakare, sava- 
Workers Centre, 35 East 12th me name, 80 Union Avė. Tai 
St., New Yorke. T ai bus prisi- j būsią namo “krikštynos.” 
rengimas prie kitos didžiulės 
prieškarinės konferencijos, ku
ri bus laikoma sausio 3 die
ną, 1932 m. Savo atsišauki
me Jaunųjų Komunistų Lyga 
nurodo įvairius nuotikius, ku
rie liudija, kaip sparčiai arti
nasi kapitalistinio pasaulio 
ginkluotas žygis prieš. Sovie
tus. Visi darbininkai yra kvie
čiami dalyvauti.

NEW YORK. — Darbinin
kai Durable Tool Co., 254 Ca
nal St., sutreikavę pereitą an- : 
tradienį, laimėjo streiką iki i REIKALINGA moteris, 
penktadienio. Jiems vadova-! 
vavo kairioji Metalistų Sąj u n- * n.” Y. 
ga. E|arbininkams liko pridė- -------------------------
ta nuo $1.26 iki 2.40 uždarbio. 
Bosai buvo priversti panaikinti 
viršlaikius -’ir pripažinti dar
bininkų komitetą.

Streikas laimėtas ,nežiūrint, 
kad Amerikos Darbo Federa
cijos vadai rėkė, jog šiuo kri- 
zio laiku visai nereikia strei
kų šaukti, nes vis tiek negali
ma esą nieko laimėti.

REIKALAVIMAI
, kuri netūri I

I prieglaudos. Atsišaukit po No. 
| 123-15 Suthpin Bouleward, Jamaica, 

” (286-288)

PARDAVIMAI

Šokiai prasidės 3 vai.; vaka
rienė bus 7 vai.; po vakarie-1 
nes vėl šokiai.

Kocertinėj programoj da
lyvaus A. Velička, S. B. Ma- 
ruliutė, E. Ramoškiutė, V. 
Tamkiutė, F. Stankūnas, M. 
česnavičiutė ir K. B. Kriaučiū
nas. ]

Streikas Prieš Duonos 
Brangumą Laimimas

CONEY ISLAND. — Eina 
' streikas prieš duonos brangu
ma: darbininkės ir darbininkai 
ptikietuoja septynias kepyklas. 
Reikalauja numušt duonos sva
ro kainą iki 5 centu ir nupi-1 
ginti pyragaičius. Viėnoj. ke-! 
pykloj streikas jau laimėtas.

PARSIDUODA lietuviška užeiga ar
ba reikalingas partneris. Geras 

biųnis. Atsišaukite po No. 116 N. 
4th St., kampas Berry St., Brook
lyn, N. Y.

(288-289)
PARSIDUODA valgykla, geroj vie

toj, prie dirbtuvių. Galima randa- 
voti ir kambarius. Galima pasida
ryti gerą pragyvenimą. Pardavimo 
priežastį sužinosit ant vietos. Kreip
kitės po No. 63 York St. kampas 
Adams St., C. Brooklyn, N. Y, 

(287-290)
PARSIDUODA kendžių storas, vis

kas puikiai įtaisyta, prie štoro 
yra vienas kambarys. Gera proga. 
Kreipkitės po No. 429 Broadway, arti 

i Hewes St., Brooklyn, N. Y.
(286-288)

Amalgameitų Koncertas su 
Bankietu

NEW YORK.—8 vai. vaka
re šiandie įvyksta bankietas 
ir koncertas, kurį rengia 
Amalgameitų Unijos Eilinių 
Narių Komitetas po num. 83 
East 10th St., New York. Pra
kalbą pasakys Ben Gold

Apie Sovietų ir Amerikos 
Judžius

NEW YORK.—Rytoj, 8 vai. 
sekmadienio vakare, po num. 
66 W. ,12th St., duos prelekci- 
ją apie Sovietų teatrą ir juda
muosius paveikslus profesorius 
H. W. L. Dana, nesenai sugrį
žęs iš Sovietų šalies. Jis yra 
žymus amerikinis dramos ir li
teratūros kritikas. Apie ame-

Federaciniai Kriaušiai 
Išrinko Delegatus j 
Alkanąją Maršavimą

Svarbus Pranešimas

13-

S® w *>1|| fuojam vc- 
w-Ha stuvių, šei-

% $ ,nYnU h’ ki-
t 40 tokias gru-

@8%.. pcs; atnau-glyli jinamo se-
Mbl vus ir kra-' J javus; ant

p a reikala- 
vimo eina- 

MjagL m 1 namus
fotografuot 

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

499 Grand St., 
BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų !i|jas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room 

New York, N.-Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156 302

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nanjoky Ggary

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
l()c ir 15e

Tai
. LIETUVIŲ
IšDIRBYSTfiS

CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAV: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, papvastamos dienomis nuo 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuv 5 iki 
S vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294

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.

Telephone, Greenpoint *-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAJDOTUVIU DIRKKTORIIJB

Ilialsarnuoja ir laidoja numlruafua 
ant visokių kapiniu; parxamdo au
tomobilius ir karieta# veselijoms, 
krikčtynoms ir pasivažinėjimam*.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

-4-—"^  -7—-
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JONAS STOKES
Fotografas

Šiųomi pranešu savo kostume- 
riams, kad nerkėliaii ęavo studiją 

naujon vietorĄ' 
po numeriu 
512 Marion StH 
kam p. Broad- 
Way> Chauncey 

I In*.''street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Telefhone, Itagg 1-4499

A

402

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue 
(Arti Marey Avenue) 
BROOKLYN, N. T.
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Geriausia Studija liruoklunc. Ateikit Petsitikunti

NEW YORK. — Kriaučių- 
mokinių lokalas 1-mas, pri
klausantis prie Amerikos Dar
bo Federacijos, savo mitinge 
Irving Plaza svetainėje, išrin
ko du bedarbius į alkanųjų 
maršavimą į Washingtoną. 
Nepaiso, kad Darbo Federaci
jos vadai griežtai uždraudžia 
savo nariams dėtis prie to mar 
šavimo. Tie vadai net siundo 
valdžią ginklais ištaškyti al
kanųjų eisenas; bet vis dau
giau eilinių narių pradeda ne
siskaityti su uždraudimais ir 
grasinimais sav(> buržuazinių 
vadų. ! ; J < ♦

Lietuvių D. Susivienijimo 
tos kuopos susirinkimas įvyks 
7 d. gruodžio ,pirmadienį, 7 :- 
30 vai. vakare, 218 Van Siclen 
Avė.

Visi nariai ir narės dalyvau- 
kit susirinkime ir atsiveskit 
naujų narių prirašyti į Susivie
nijimą.

Taipgi nepamirškit, kad ren
gia prakalbas L.D.S. ir A.L.D. 
L.D. kuopos, 8 d. gruodžio, 
antradienį, 8 vai. vakare, A. 
Berg. svetainėje, 933 Glenmo- 
re Ave., East New Yorke.

■Kalbės, Dr. J. J. Kaškiaučius 
ir A. Bimba. Visi dalyvaukite 
prakalbose ir kitus1 raginkite.

Komitetas.
! . i ' • . : ' ■ '

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St. 
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nekėliom nuo 10 iki 2 

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

MATTHEW L BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(NOTARY PUBLIC)

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais raistais 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
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .........................................................60c., per paštą 65c.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2860-8514

Itkirpkit tj skelbimų Ir prioiųskit karta su ažsakyma.




