
rių išrinktų, spėka išmėtė 
laukan, kad tie nariai. ktP

išvaryti iš SLA. ir kurie ne- 
! g . savo pinigų, ^su- 

L.A. ponai bjauriai laužė tnokėtų į seną susivieniji- 
ir konstituciją, nesiskaitė su, mą, “Laisvei” prisieis 

narių teisėmis, policijos pa- giau pakalbėti.
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Lova Prieš Alki irmyn
5

gelba suskaldė Chicagos

i
istorijoj

po užgirtas ir priimtas maslingai nebuvo

mus draugus ir pripažįsta
pradžia—puiki ir didele pra-

ŽINIOS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS •apykantos banga nuūžia per įarvpas i 
miia fnin nni* iv - * ,

A. Bimba.IŠ LIETUVOS
Linkui Kongreso Rūmų

w.

mą, prieš Chicagos seimą. 
Tai baisi nosis Bagočiui ir į 
SLA ponams, kurie krūvas

maršuotojus, taip pat ir 
per tuos tūkstančius susi
rinkusiu žmonių. C- V

Pasirodo ir delegacija. Ją džia. Kova dabar eis phmyn Įjems šimtams narių, kurie 
apspinta laikraščių reporte- padidintu tempu pries alkį, kuopą sudarė prieš skili-

Bet ar apsaugo- 
gi tie penkio- 
beginklių bedar- 

revoliuciją

frontą parazitų! mus jaugus ir pripažįsta,
K?y.os PriJ;s. alkį dar tik vįsas Seno SLA. 79 kį).

už pašalpą ir apdraudą. Be
darbių tarybos plėsis. Tai 
svarbiausias darbas—orga-

Ml

turtas tiesotai priklauso

rance! We demand imme
diate winter relief!” ‘
po vadovybe “Raudonojo 
Fronto” beno dainuojamos 
revoliucinės dainos.

Priešdarbininkiška opozicija 
■teskelbia melus. A.L.D.L.D. VI 
Apskričio konferenciją apleido 
keletas j ij elementų su tikslu, 
kad užgrobimo būdu perduoti 
jo iždą o n tr-revoliucinei 
“Klampynei”. Bet jie sako, 
kad ne jie, o “Šolomskas sus
kaldė”. Matote, jie nepasidavė 
konferencijoj milžiniškai did-, 
žiumai, nepaisant, kad ne de
legatams davėme privilegijas,! 
jie pabėgo, o aš tame “kaltas”, j

logikos nei gėdos nei senso, pa- nėmis. 
tys pabėgo, o dabar nori išsi
ginti..

(Tąsa 5-tam pusi.)

nizuoti bedarbių tarybas ir dolerių išeikvojo^ iš seno su- mę naujam susivienijimui ir 
išjudinti tas milžiniškas be- sivienijimo vedimui tos by- tiems nariams, kurie tapo 
darbių mases kovai už be- |os prįe^ mūsų draugus. ■---- .

į Teismas pripažino, kadifS. atsižadi

i

KRISLAI
Štai Kiek Pas Juos 

“Tiesos”.
A.L.D.L.D. Kuopų

Augimas.
Vasario 4 Diena.
Vajus už Komunistų

Partiją.
Drg. Mizaros Prakalbų

Reikalu.
Rašo D. M. šolomskas.

Pirmai Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

lie»*»a Kasdien, Apart 
Nedėldieniu

Darbininkai Visų SaliG 
Vienykitės! JūsNiek< 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Treciadien is, Gruodžio (Dec.) 9, 1931 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XU£

Antra, jie stengiasi paslėpti 
savo bjaurų sabotažą, sakosi, 
Ufik Senas Vincas, Jutužienė ir 
kiti kaip buvo taip ir pasilikę 
iki konferencijos VI Apskr. 
komitete. Tai bjaurus melas!

A. Laurinavičius, kuris buvo 
apskričio sekretorius, birželio 
8 d. prisiuntė man laišką, ku
riame sakė: “Mano yra nuos- 

‘prendis tokis: aš taria rezig
nuoti iš apskričio komiteto. . . 
ir mano bus paskutinis susirin
kimas. kuri aš šaukiu 21 d. bir- f v
želio A.L.D.L.D. VI Apskr. pik-, 
nike, Laurel Spring, N. J., iri 
jeigu kas atsitiks su apskričiu,

* tai drauge manęs nekaltink."
Ir jis tame piknike su kitais 
“rezignavo”, patys prieš save, 
numesdami knygas apskr. pir
mininkui d. Pranaičiui.

O buvusi iždininkė, kuri da
bar nusinešė apskričio iždą ir Į 
bjauriai nuskriaudė A.L.D.L.D. 
organizaciją A. G. Yatužienė, 
15 d. birželio prisiuntė ilgą 
laišką ir sekamai pareiškė: 
“L.” rašai A.L.D.L.D. reikalais

• tai kodėl nepažymite, kad aš 
rezignavau iš 6 Apskr. iždinin
kės vietos.. .Rezignaciją tai tu
rėjai pranešt... Aš griežtai pa
sakau, kad posėdžių nelankysiu. 
Ir Iždą'kė 'priduosiu 'titf tam, 
kani bus nurodyta paties Cent
ro Komiteto, žinoma, po kny
gų peržiūrėjimo, kad nesakyki
te, kad kaip biznierka nusu
kau.” Ir turiu dar keletą laiš
kų, kuriais jie bombardavo ma
ne. Jiems atsakiau, kad jų 
vietoje pavesta d. Pranaičiui 
sudaryti laikiną komitetą. O 
dabar žmoniii apgavimui jie 
skelbiasi, būk buvę savo vieto
se. Tik jau žmoniij ir nupuo
limas iki žemiausio laipsnio, nei

GINKLUOTAS WASHINGTON PRIEŠ BEGINKLIUS BEDARB.; ALKANŲ MARŠA- VIMAS SUPURTĖ KAPITALO SOSTINE
Wall Stryto Valdžia Atsisakė Išgirsti Balsą Dvylikos Milio- 

ną Bedarbių; Alkanųjų Maršavimas Išjudins Bedarbius 
Kovon; Tverkite Bedarbių Tarybas; Stokite į Bedarbių 
Kuopas

:ų' lydi maršuoto- i WORCESTERIO DRAUGAI GALUTINAILAIMĖJO TEISMĄ PRIEŠ FORTŪNATĄBAGOČIU IR VISA S.L.A. PONŲ , ‘FAŠISTU KUKA
visas Washingtonas čionai j vimas.
suplaukė! j darbininkų ly

Čionai bedarbiai sutarti-1 jus. . Bedarbiai, čionai pa- 
demand1 reiškė protestą,- prieš Fede

racijos pardavjkiškus lyde
rius, kurie prakeikė alka
nųjų Maršavimą ir kurie 
kovoja prieš bedarbių ap
draudą. Čionai bedarbiai 
šaukė: “Down with the 
American labor fakers!”

.v|Tai Kovos Dar Tik Pradžia
is!

i Šis Alkanųjų Maršavimas 
ta," o kita, taip pat iš dvyli-1 į Washingtona buvo gran- 
kos, eina į senato "butą. Vi- j^ozis Amerikos istorijoj 
sų akys nukreiptos tenai. įvykis. Niekados pirmiau___ _ _______ ____
Bedarbiai šaukia: “We de- nebuvo.,. Niekados, pir- mas atsB)uvo 5 gruod. ii’ ta- 
mand unemployment insu- miau.taip rimtai ir taip ga- p0 užgirtas ir priimtas mas-

 • ^n£’ai nebuvo pastatytas ^erįo Garrity raportas. O tas 
Paskui | Proletariato . frontas pries raportas išteisina skundžia- 

1 • Itrnnfa nara7ihi 1 .

nai šaukia: ^We 
unemployment insurance!” 
Jų balsas atsįfhuša į kong
reso rūmų baltas sienas ir 
girdis viso aikštėj.
Bedarbių Delegacijos Plu- 

tokratų Kongresas Neį
sileidžia

Bedarbių delegacija 
dvylikos eina į atstovų bu- i

“Washingtonas visoj savo 
j nebuvo pamatęs 

nieko lygaus tam, kas šian
dien čionai dedasi”, sakė 
vienas žmogus, kuris visą 
savo gyvenimą praleidęs šioj 
kapitalizmo sostinėje. Tai 
buvo užvakar, gruodžio 7 
d., atidarant 72-rą Jungti
nių Valstijų kongresą. “Wa- 

r j shingtoną užkariavo bedar- 
* i biai”, žmonės visur tarpe 

savęs kalbėjosi. Tūkstan
tis penki šimtai delegatų, 
suplaukusių iš visų Ameri
kos kampų, kariniai sudary
ta kolumna, po keturis 
darbininkus eilėje, maršavo 
Washington© gatvėmis, dai
nuodami proletarines revo
liucines dainas, garsiai mes
dami šūkius: “Mes reika
laujame bedarbiams ap-» 
draudos! Mes reikalaujamą 
bedarbiams pašalpos! Meš 
r e i k a 1 a u j ame duonos!’’ 
(“We demand unemployį 
ment insurance! We de
mand relief! We demand 
bread!”) 

Šaligatviai apgulti žmo- 
Tie žmonės ne vie

nos klasės. Čia matai bur
žujus ir darbininkus. Dar
bininkų akyse gali įskaityti,; 
jog jie su alkanais maršuo-1 
tojais. Desėtkai tūkstančių! Vienuoliktą valandą mar- 
darbininkų būtų stoję irjšuotojai pradeda eiti linkui 
maršavę sykiu, bet buvo pa-1 kongreso rūmų, linkui “Ca- 

itvarkyta, kad tiktai delega-1pitol.” O policijos! Mar- manes 
Berlynas^—Plačiai pas-i tai maršuotų. Lai nebus: šuotojų kolumna iš abiejų 

klydo žinios, kad Vokietijos į progos buržuazinei spaudai' pusių geležine policijos sic 
fašistai rengiasi padaryti iš, sakyti, jog tai tik dar viena na aptverta, 
visos Vokietijos maršavimą’“] ’ ‘ ” ,v 1

Gavome pranešimą iš Wor
cester, Mass., kad tenykščiai seimą, o šimtus delegatų, na- 
darbininkai, nariai 79 kuo
pos, pilnai ir galutinai lai
mėjo bylą prieš Fortūnatą į rie prisidėjo prie Lietuvių 
įBagočių ir visą nelemtą fa
šistų kliką. Paskutinis teis-

Vokietijos Fašistai 
Ruošiasi Pagriebti Galią

saugotas.” 
tas? Ar 
lika šimtų 
bių atmaršavo
įvykinti? Ne. Bet valdžia ap
siginklavo ... Kapitalizmas 
savo sostinę, pavertė į karo 
stovyklą. Kur tik neužmesi 
akimis, ginkluoti būriai! 
Washingtonas ginkluotas, 
bet dreba. Kapitalistų ir 
valdininkų baimę jauti ore! 
Kam kitam tie ginklai, tie 
ginkluoti būriai kapitalistų 
sargų!

Washingtonas dreba ne 
delei to, kad alkanųjų mar
šavimas yra, bet ką jis at? 
vaizdiną ir ką jis parodo. 
Šitie maršuotojai atstovau
ja dvyliką milionų bedarbių, 
milionus alkanų vyrų, mote
rų ir vaikų turtingiausioj 
pasaulio šalyje. Jie parodo, 
kad bedarbiai rengiasi mū
šiams prieš alkį. Jie paro
do bedarbių pasiryžimą ba
du nemirti. Jie atvaizdina 
augimą revoliucinių spėkų 
Amerikoj. Štai ko bijo 
Washingtonas. Štai prieš 
ką dreba Amerikos pluto-

riai—tuzinai jų. Praneša, | 
kad policija neįleidžia de
legacijos. Sako, kad reika
lauja išrinkti tik tris, tai 
įleis. Išrenkama trys. Ir 
vėl delegatai eina priduoti 
kongresui bedarbių reikala
vimus. Vėl kelios minutės 
įtempto laukimo. Bet ir 
vėl praneša, kad kongresas 
griežtai atsisakė išklausyti 
bedarbių reikalavimus. Ne

darbių apdraudą ir už tuo- 
jautihę pašalpą!

‘ Lietuviai darbininkai 
darbininkės! Šis darbas 
yra darbas mūsų visų! Ko-! 
va prieš alkį turi išjudinti 
visus. Tverkite bedarbių

! Stokite į bedar
bių kuopas!

“masinė demonstracija iš priešakyje policijos armija! 
ant'Berlyno, taip, kaip savo margo svietelio.” Girdėjo iMaršuotojų kolumną seka 

ir matė visa Amerika ir vi
sas pasaulis, kad bedarbiai 
traukia į Washingtoną. Tai 
šitie bedarbių atstovai iš 
miestų ir miestelių, nuo pat 
Pacifiko ir iš Maine valsti
jos, demonstruoja, maršuo-

laiku Italijos fašistai mar- 
šavo ant Romos ir ją paė
mė, pabūti Berlyną ir įkur- 

* ti griežtą fašistinį režimą:
Pajutę, :kad da'rbinihkūi 

rengiasi stoti į kovą, dabar 
fašistai bando užginčyti 
tuos savų žygius, bet kiek
vienas supras, kad už jų 
žodžių slepiasi pasigrobimo 
visiškos galios į jų rankas 
tikslai.

Washingtonas Ginkluotas
Bet Washirigtonas gink

luotas—ginkluotas nuo kojų 
iki galvos. Ginkluotos poli-

Bedarbiai Gyvena Urvuose / cii°s visur tirštai. Net du 
armijos regimentai priruoš- 

__ jau į ti puolimui ant bedarbių! 
'Valdžia, nė spauda neslepia

Fayetteville, Ark. 
virš 100 bedarbių apsigyve
no girioje žemės 1
Juos ten įsuvarė bedarbė ir 
“kapitalistinis civilizuotas 
pasaulis.” Jie rengiasi su
traukti ten iki 600 bedar
bių, iškirsti krūmynus ir 
įsisteigti savo “neprigul- 
mingą valstybę”, kad tokiu, 
būdu išsigelbėti nūo bedar-

urvuose fakto! Didžiuojas, kad
, . . * „ •i— •___Washingtonas pilnai ap-

bes ir vargo. Kaip atrodo 
iš pranešimų, kokis tai dak
taras juos suvedžiojo ra
mindamas, kad jis jiems pa
gelbės įsįgytį po sklypelį 
žemės.

Darbininkų SusivienijifltO 
ir kurie pervedė senas kilo 
pas į naują susi vieni j imą, 
buvo tiesoti.

Bagočius ir fašistų klika 
reikalavo iš 79-tos kuopos 
draugų viršininkų tuojau? 
atiduoti jiems visą kuopos 
turtą ir archyvą, taip pat 
knygyną. Įniršusiai jie 
puolė mūsų draugus, het 
nieko nepešė.

Apie šią bylą ir jos reiks-

Linkui Baltojo Namo
Vėl susidaro linija, dar 

kiečiau iš abiejų pusių ap
supta policijos, ir nuo kon
greso rūmų traukia linkui 
Baltojo Namo, 
čiam Hooveriui 
dvvlikos milionų 
reikalavimus.

Vėl incidentas, 
vienas 

maršuo to jas apalpsta ir
sukrinta. Sugriebia jį drau- 

,, v . . J aai ir išneša ant šalygatvio. 
M“^ĮGal jis mirs, nešinau . .Bet 

kolumna traukia pirmyn. 
Viena gyvybė! Vienas žmo
gus! Svarbu, tiesa, bet šita 
proletarinė armija čionai 
demonstruoja už. gyvybę 
milionų! Ji eina prie tikslo. 
Ji eina parodyti, visam pa
sauliui, jog Amerikos, pluto- 
kratijos vyriausias agentas 
yra priešas badaujančių be
darbių^ priešas visos darbi
ninkų klasės!

Prie Baltojo 
išrenkama ir pasiunčiama 
delegacija pas Hooverį. 
Bet Baltajai Namas pa
verstas į ginkluotą tvrtovę. 
Bedarbių delegacijos ir čia 
neįsileidžia. Beginkliai de
legatai dvylikos milionų be
darbių ginkluota spėka su
laikomi nuo pridavimo 
Wall Stryto prezidentui be
darbių reikalavimų.

Tuomet maršuotojai pasi- 
linkui Amerikos

GUTMANO SPAUSTUVĖ
Gutma'no spaustuvėj dir-| 

bam 10 darbininkų. Darbo 
sąlygos labai blogos: Dar
bas sunkus, tenka dirbti 
drėgnam rūsyj, kur grindys 
cementuotos ir nuo sienų 

iuodveidis vanduo byra, kas pakerta

Maskva.—Lapkričio 17 d., I binato atsieis 63 milionai 
Sovietų Sąjungoje prikrau-! rublių.
ta jau 59,101 vagonas įvai-1 
rių prekių ir žaliadaikčių. 
Transnorto kiekis kasdien 
auga.

idant pa- 
priduoti 

bedarbiu

Netoli nuo

Maskva.—-Sverdlovo uni
versitetas nusistatė, kad į 
metus laiko išlavint iki 
1,000 propagandistų iš pa
čių darbininkų tarpo. Dai

Samara.—Nuo Gurevo iki 
Orsko pradėta vesti žibalo 
perlaidų rynos. Jų ilgis bus 
740 kilometrų. Tai ilgiau
sias visame pasaulyje žiba
lo perlaidas, nes nuo jo eis 
dar 7 perladai, per kuriuos 
bus varomas žibalas į 
Orenburgą ir kitur. Šių

vėl policijos armija! Gatvėse, 
kuriomis maršuoja bedar
biai, sustabdomas gatvelū 
rių judėjimas. Prmyn eina 
kolumna, proletariato armi
ja! Šiandien jai priklauso 
šitos gatvės. Metapii oran 
šūkiai aidė j a tarpe šių mū
rų! Svieto visur tiršta!

Bet štai senyvai juodvei- 
dei moteriškei, maršuotojai, 
iškrinta krepšelis. Ji sku
biai lenkiasi pasiimti, bet 
tuo tarpu susižeidžia kojos 
riešą. Trys draugai paima 
ją ant rankų ir išneša iš 
kolumnos. Gi bedarbių ar
mija maršuoja pirmyn!

Pagaliaus prie kongreso 
rūmų! čionai, prieš pat 
kongreso rūmus, ant ple- 
ciaus, virve apvesta vieta ir 
čia maršuotojus suleidžia. O 
aplinkui policijos siena! O įleidžia 
už policijos, tūkstančiai, ir Darbo Federacijos buvei- 
tūkstančiai svieto—tartum nės. Pusėtinai ilgas marša-

mūsų sveikatą. Į lig. kasas 
mūs neįregistruoja. Dau
giausiai dirba akordinį dar-i 
bą. ; Mums prisieina dirbti j Leningradas.-— Manoma, 

kad visą šią žiemą prieplau
ka bus atdara laivams. Nu
matoma, kad žiema bus ne
sunki, o del ledo laužymo ir 
laivų pravedimo jau pri
ruošti milžinai ledlaužiai: 
“Krasinas”, “Ermak”, “Ok- 
tiabr”, “Truvor”, “Silač” ir 
kiti, jie galės pravesti šim
tus laivų tarpe ledų.

ke mokinimosi jie bus pil- P.g1^ JS*“ at’ 
nai aprūpinti valdžios lėšo- slels 111 80.000,000 rublių.,
mis.

12—15 vai. į dieną, už ką 
mes gaunam 5—7 lit. Kar
tais mums ištisas dienas vi
sai neduoda darbo. Prof
sąjungoj mes neįregistruoti

✓ /B-****^« > * ‘ 11 ’ • /» V •^profsąjunga randasi fašis
tų ir socialfašistų rankose), 
tarp savęs irgi negerai gy
venam. Tuo mūsų neorga- 
nizuotumu savininkas nau
dojasi dar didesniam išnau
dojimui. Draugai, mes tu- 

Namo vėl (rime pagaliau organizuotis 
ir reikalaut pakeist akordi
nį darbą savaitiniu, geres
nių. higieniškų darbo sąly
gų, įrašyt į lig. kasą ir t.- p.

Taganrog.— Pradėta bu- 
davoti naujas skyrius ’del 
gaminimo elektros turbinų; • 
Fabrikas bus 620 metrų . 
gio ir 120 metrų pločio. ,Le- 
šuos jo išbūdavo j imąs; JJd 
•15 milionų rublių* ;Rugpjfi-f:: 
čio mėnesį 1932 metais bus- 
paleistas darban. ?, ,,i

Dnepropetrovsk.— Paleis
ta darban trys milžinai pe
čiai koksų gaminimui. Kok
sai skiriami del “Petrovs- 
kio” plieno fabriko. Ne tik-j 
tai. baigiamas darbas prie di-: 
džiausios pasaulyje elektros

Maskva.—Sovietų popie- 
ros fabrikai 21 d. lapkričio 
suteikė šaliai virš 989 tonus 
popieros. Bet vis dar jau
čiama popieros stoka. _

Hull, Anglija.— Čionai 
pribuvo Anglijos laivas “St 
Gatien”, jo- kapitonas pra
nešė, kad šis laivas susikū
lė su ispanų laivu “Arnote- 
gi Mendi,” Šiaurinėse juro
se. Taipgi gautas šaukima
sis pagelbos nuo ispanų kito 
laivo, būtent “Manu”, nes ir 
jį patiko nelaimė.

SPECIALIS PRANEŠI
MAS

j Gauta telegrama, kad Al-'
kanieji Maršuotojai, gi’įž-gaminimo stoties “Dnepros- dami at ) pasieks’ Ne^ 

trojo , bet baigiama gyveni- Yorko miest g. vaka
Winn 1W Iž'TKi f-i in Iznwi ki 4-nn *■man įvykinti ir kombinatas, 
kuriam ji teiks pajėgą. gruodžio 9 d. New Yorkų 

jbedarbų taryba rengia va-
Orsfcas.- Orsko mieste ’karienę Pasitikimui unrar- 

pradėtas budavoti naujas duotojų. Parengimas įvykis ? 
žibalo kombinatas. , Į metus 8 vat vakare, 142 Second 
laiko jis duos 3,000,000 to-i Avė., N. Y. C. Visi darbi- ‘ 
nų žibalo. Įrengimas kom-,ninkai kviečiami dalyvautL

ii L- *•>*—****.....
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;Bropklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

JEMIMAS LIETUVOS REVOLIUCINIO 
VEIKIMO TURI BŪT PASKUBINTAS

nė ir i’ei|l<jajaųja daug daugiauš 
išlaidui rįasjaukojimo.

Pašiaukojimo ir revoliucinės
drąsos- pas Lietuvos pasiryžo-,skaitytojų skaičių ir padary- 

1 ihi dienraštį 8-nių puslapių.
’ tuomet nereikės bėdavoti, 

___ -c ____  _ja. 
Kuomet mes- savo dienraštį 
padarysim didesnį, daugiau ir 

; įvairių raštų 
įtilps. Ar tai
Taip, galima, ir visai , nėsun- 
kiai, jei tik

Padvigubinkim ‘‘Laisvės

sius kovotojus prieš fašistinį ki
terorą yra gana daug, bet fi-iTM tuomet nereikės bėdavo 
nansavimui tos kovos išteklius: Mid mūsų raštai suvėluoj 
labai aprubežiuotas. Kuomet ne 
tik lauko ūkio darbininkai, bet 
ir pramonėje dirbantieji darbi
ninkai taip mažai uždirba, kad 
galą su galu vos tegali sudurti,

pasiskaitymui 
galima atsiekti?

dailiu
darbininkai turėtų ateiti į šį 
p’ai'epgirtią^ ne tik kad paremti 
labdaringą organizacijų, kuri, 
ištikus bent kokiai nelaimei su-

paskufinėmis šiomis dienomis! 
Visi turim persiimti ta energi
ja, kad čia ir kažinkas, mėsiško ir išlydėjo Mass, valsti- šelpia darbininką ar dąrbinin- 
turim (Įasikasti iki 1,000 bal- į jos bedarbių delegatus į Wa-ikę, bet jr taip veda prie d ar
šų, dasikasę iki 1,000, tuomet ! shingtoną. 1 d. gruodžio jie, bininkiško supratimo tuos lie- 
ne tik patys sau, bet ir visam vadovaujami Komunistų Par- tuvius darbininkus, kurie yra 
svietui galėsim pasisakyti, kad fįjos, surengė pasitikimą ir dar atsilikę nuo mūsų judėji- 
mes esame bolševikai ne žo- išlydėjimą bedarbių maršuoto- . mo, nuo klasių kovos, kuri ve- 
džiais, bet darbais, žodžiais jų delegacijai nuo Massachu- dama prieš kapitalistus. Susi- 
girtis apie “bolševizmą” pali- ĮseĮįs bedarbių. „ _ ............................................... .
kim Prūgeikai, Butkui, o mes Norwooda bedarbiai i.___ _
eikim prie darbų, kurie įrody- x gruodžio, 2:15 vai. po 
tų, kad mes ištikro esame bol- 
ševikai-leninistai.

NORWOOD, Mass. — Nor-; 
woodo darbininkai puikiai pa- '

surengė pasitikimą ir dar atsilikę nuo mūsų judėji-
džiais, bet darbais.

i. . .. • 4-1-4.- i j •• ni<u’ visi sąmoningi
j tai negalima nei tikėtis, kad jie i “laisvės” skaitytojai stosim į 
'galėtų daug finansiniai pagel- bendrą komunistinį darbą. Tik 
beti. šita pareiga puola, bent biskį reikia pasiaukojimo ir

j dalinai, ir ant mūsų, Jungtinė- daugiauš noro, ir mes visi gau-(
|se Valstijose gyvenančių lietu- jtume po vieną naują skaityto-j 

i . ; vw ucixMiimuYu. Nes Lietuvos j ją. Juk desėtkai draugų ir;
bar artinantis žiemos sezonui, darbininkų kova prieš, fašistinį draugių'gauna net po desėtką 
jųjų. pądėti|; dar zy.miai pablo- terorą yra kartu ir mūsų ko-i skaitytojų. Ar šiemet yra sun- . . ,

T-? i ;~ ’ | va. Kas gali užtikrinti, kadlkiaų gauti mūsų dienraščiams Vienbalsiai ^nusitarėm darbuo- 
kio darbo i y prisieis, badhųti. ir ug metų kitų ir mums patiems į skaitytoj ų ? Ne, ne sunkiau!
’ ■" " • Tos yis i neprisieis nešdintis iš šios ša-l Aš pats dalyvavau per kele-
blogėjąnčįos darbininkų ir ma- lies ir atsidurti to.se pačiose j tą metų mūsų dienraščių va- 

. .. . . žažernių sąlygos vers . kovose Lietuvoj, žinoma, jeigu'juose ,ir šiemet "man, su kitų
tamtiRrus, specialiai pagamin-- verę juos stoti į kovotojų ei- fašizmas i dar. nebus nuverstas, draugų pagelbėjimu, pavyko

Pastaruoju laiku mes varome, vos 'kalą su galu suduria, o da- 
kampaniją už sukėlimą;finansi
nės paramos Lietuvos kovojant; 
tiems darbininkams prieš fašiz-r Daugelis iš jų neteks jo- 
mą. Praeitą savaitę Priešfašist - • > ■ •• ! •;•••
tinio Susivienijimo* centras iš- didžinusį skurdą ,kęsti. 
siuntinėjo visiems (priešfašisti- .p -• -•
niainš lokaliniams’ kamitetams, 'žiemiu valstiečių sąlygos vers- ’ kovose Lietuvoj farrt LalLviTR «rtf>r»jvlini ihaėTimin-. .. ’ . i ~ • I _ ...; ' r • * lc wię> Hius f nuvytųjų ui- , įasizmasi ciar. neuus nuverstas.

^tinuos® •r?x'g’in^BPta les, jeigu .nJndreš ‘jie nuo baito j Draugai, turime stengtis,; kad 
pasidžū’bubtb del parėmimo Lie-., Kova' prieš' fašistinę vai- Lietuvos darbininkų ” ’ 
tuvos retohucinyo- veikimo. : -.j > fe^/dės iV plėsis, ‘ ’ [ųis veikimas neturėt

Dratigai, ajplaikę tuos laiškus, > T01pg vadovaują Lie- del stokos pinigų.
tur?n —- * - sau.kf1 komitetų įuVOs ■ K. P. - Kad sekmingiaus-šias penkmetines
susirinkimus* ir pradėti darbuo-

beti. šita pareiga puola, bent biskį reikia pasiaukojimo ir 

jse Valstijose gyvenančių lietu- jtume po vieną naują skaityto-j 
Ivių darbininkų. Nes Lietuvos j ją. Juk desėtkai draugų ir

uui uiuuuu x^u „Ko ,pr}es fąšlštmę vai- Lietuvos darbininkių .revoliuci-
tuvos i-evoliucinto' veikimo, m hi? plėsis, ' ' Jųis veikimas nuturėtu nukentėti

Ihaūgai, aplaikę1 tuos laiškus, > (kqvonji§ (vadovauja Lie- del stokos pinigų. Minėdami 
turite greit sušaukt? komitetų- įuVpS. Į\ • Ęad sekpiingįaus-šias penkmetines sukaktuves 
sysjDjjhifnvs’ir pradėti darbuo- .^esti, reikalingą . tinkamo mūsų žuvusių kovotojų, dėkime 
tis. .KUi .kdmitetai panę, tuihte prisirengimo., ( Tąs prisirengi- visas pastangas, kad sukelti 
juos vėl suorganizuoti. Mušu 
načionalių organizacijų kuopoš.

visas
mas įgalimas (skleidime agitaci-, kuodaugiausiai finansinės para

mos Lietuvos revoliuciniam vei
kimui ir prisidėkime prie užda
vinio 
niam

UGUAVlUUių ILČIAI 14.CIVI I U IXUVITVO ... w . •

turėtų tuomi įAsiTūpinti.: Mū- l v 5 • . • ? _. JI 1
sų (įienrasčių “Laisvės” ir “Vii-1; 
nies” ir ĄLDLD. vajus jau bai
giasi, tai turėsime daugiau liu
ko pasidarbuoti sukėlimui fi
nansinės paramos ' Lietuvos j 
draugam. Reikia žiūrėti,' kad 1 
kiekvienoj kolonijoj būtų su
rengta, prakalbos bei šiaip ko-j 
kios pramogos, sutraukiant kuo i 
daugiausia lietuvių darbininkui 
ir išaiškinant jiems Lietuvos 
darbininkų b e i ' m a žį a- 
žemiųt ūkininkų padėtį. Jeigu 

viams darbininkams Lietuvos i kovingas audėjas stieįkie- 
varguolių bėdas ir kaip jiems, rys . Lawrencę buvusiame; 
yra Sunku 'kovoti prieš Smeto- ‘ audėjų streike, jau apie sa- 
nos kruvinąją fašistinę. Valdžią-, • vaife laiko serga U; S. Ma
tai daugelis sutiks .kiek tiek pat. rl-np li<rnnir>Pi Rbsfonp •Aukoti.. -... Į - .;. i/.ine *i«fonincj, _«ostone. mas rodo jog MacDonaldas

Rengdami/masinius susirin-į i Draugas i Donigen buvo Ine kaip žiūri į tai. Mat, d. 
kimus ’bei ■, šiaip kokias: pramp-r^p^^ng^gy^iy SUid. Edith- Murdock yra Škotijoj gerai 
vSt iSU laiT Berlynan,1 jaunk*. energinga- žihomas tarpe unijistū tfar-
klausiftiu.- Daugelis i mūsą^jdrau-; ^'jęjnųga:. yą^ove ^ij. oi ga-(| įninku ir^ kareivių is pei- 
l. .'7 _ ,7- 7 J ”5 '77
o jeP jų 'negauna, tai in puika^;.Lawrence audėjų streiko, 
bų suvis nenori. rengti. .Taip i Lawrence1 miesto marša- 
netųr^tų bąti.; Prakalbų, reika-; las O’Brien teisme pasakė, 
linga .suąrengti desėtkai, .o kai-į .bėtoių,. kurių; labiausia draū- jDo«^n, jo . supratimu, 
gai pageidauja, yra tik apie:’y*a ne pilno proto,. , Tuo- 
trejetas, reiškia, visų pageida-f jaus buvo; pašaukta, .dakta- 
vimų negalima išpildyti. Bet > rai, kurie be jokio tyrinėji^ 
negavimas pageidaujamo kalbė- liepė pasiųsti j beprot- 
tojo,.neturėtų draugus sulaiky-1 namį Danvers. Beprotna- 
ti nuo surengimo masinių susi- .£ , A
rinkimų. Mes turime visą ei- mYJ d. Donigen buvo pile
lę g*abių draugų veik kiekvieno- varta išlaikytas lovoje tris 
je -kolonijoje, kurie gali paša- paras ir kitaip persekioja- 
kytr neblogas prakalbas; ypa- mas. Išlaikiuš 10 dienų ta- 
tingai Lietuvos klausimu nėra, 
jau taip sunku duoti apčiuopia
mas paaiškinimas. Pagaliau.s '

simės, rengsime prakalbas tik Tada policija nuvežė jį at- 
partnktiem'/kalbėtojams? , Mes gal į Lawrence, kur, išlai- 
tu^imę. jšaųklėtį daugiau kaibė-: k'įus vieną dieną kalėjime,

t •; suparahzuotą nuyęze į East ^arįuį būtinai reikalinga 
■„ ; Bostoną, Mass., į^atėivybčs organjzuot bendras frontas 

įvairių organizacijų, unijų, 
pašąlpinių, apšvietos drau-

bančiųjų masių ir dalyvavimas 
visose jųjų kovose prieš išnau- 
dotdjus.- O kuomet Ki P. ir jos 
spauda nugrūsta požemin ir vi- i 
sos revoliucinės . organizacijos I

mirtino smūgio fašisti- 
režimui.

J. Weiss.

gaut daugiauš naujų skaityto
jų “Laisvei”, negu kitais me
tais kad gaudavom. Nors šiais 
metais darbininkai mažiau dir
ba ir mažiau uždirba, betgi 
pakalbinus ir nurodžius gyve
nimo momento svarbą, už pa
skutinius centus užsiprenume
ruoja darbininkišką dienraštį. 
Bet bėda yra su mūsų neku
rtais draugais, kad jie pirm, 
negu pradeda darbuotis, patys 
sau įsikalba, kad negalima bū
sią gauti naujų skaitytojų ir

Išlaikykime Žodį
A.L.D.L.D. 7-to Apskričio 

metinėj konferencijoj visi

tis už A.L.D.L.D. 7-to Apskri
čio garbę; bet, prasidėjus va
jui, pas mus pasidarė išsidali- 
nimas. Geroka dalis vajinin- 
kų iš sykio pradėjo dirbti ap
skričio vardu, o kiti < atskirai, 
ypatingai draugė Dovidonienė, 
worcesteriete. Ji bandė vi
siems šposą iškirsti, norėdama 
viena visus sukirsti. Nors ga-

KAIP VALDŽIA ‘VAIŠINA’ LAWRENCE 
AUDĖJŲ STREIKO DARBUOTOJUS

Draugas Biedro Donigen, į tas Ramsay MacDonaldas, 
■ pirma ranka karaliaus Jur- 
] gio, stovi priešaky grobikiš- 

,r kos valdžios. Drg Murdo- 
ck’o išdeportavimo užvilki-

gų riori tik geriausių galbūtQj^dfriz^tore sulauzytortapkrityj j eitįį pasąulinįo(i simLepaĮisti- 
nio; karo, mešjp|ts ^alyvavo 
jų į'tarpe. Drg. Murdock at
rodo ir jaučiasi ne kaip.

Drį-gės Berkman- byla tu
rėtų būt apduota. Tam rei
kalui reikalinga ne mažai 
pinigų. Darbininkiškos or- 
ganizacios privalėtų mobili- 
zuot spėkas kaip del apgy7 
nimo klasinių kovotojų, taip 
ir prieš deportavimą abel
nai darbininkų. • Kiekvie
nas darbininkas turėtų at
minti, kad jeigu valdžiai pa
siseks išdeportuoti mus be 
kovos, be jokio pasiprieši
nimo iš darbininkų pusės, 
tai ryt ateis kitų, gal būt 
jūsų pačių, kaleina. Tam

rinkimų. Mes turime visą ei-

me beprotnąmyj, Donige- 
Įnui į kraują įleista vaistų; mao nulieto. x ugnuciiLS, . . ir ?

kaa^įiiĮę, Jeigu thęs vis v taip; elg- į Buo J1! ?U.Y° suP^J^kzavę.

tojų, o galėsime išauklėti .tik 
ta/_ jeigu duosime tiem pradi-: 
r:ims kalbėtojams progą. ;

27 d. šio mėnesio sukanka stotį. Per 25 dienas d. Do- 
.peiįki. mėfat; ’liai Šmetotia kru- i nigen ■ buvo supa raližuotas, 
virtasis,južųdš .ifiifiĮ, bĮ-angįųs,! negalėjo 
draugus čiornj, ~ v~’

""’F n 1 į. ,,e K- tas ir abelnai prastos šaiy-1
vadai, kurie kovojo ištikimai uz; v . i-

lus 
mą 
riti ą darbo žmonių - vSldžids. f 
Jie>rx -- J.... --

d: 
už 
Li

Iš Bostono į pratę darbininkai, prigulėdami 
i pribuvo i Prie A.P.L.A. 47 kp., bendrai 

įsu kitomis organizacijomis dir
ba naudingą darbą Prie virš- 

; minėtos organizacijos reiktų > 
: kiekvienam susipratusiam lie- 
jtuviui 'darbininkui prigulėti, 
■ypač šio krizio laike. Bedar- . 
!biai yra paliuosuojami nuo ne-' . 
j išgalimų užsimokėt mokesčių'į . 
i centrą. Ištikus ligai darbinin
kas. , yra sušelpiamas, nenū- 
skriaudžiapias,. net bile kokiai, . 
nelaimei ištikus. Įvesti yęa 

Komitetas > ap- du skyriai pašalpos , ligojp.
’ • Mokestis, į mėnesį, labai prtei-r i

rinkta vertės $20, taipgi ir ne- namas. Kam neaiškų apie, 
šią organizaciją, ateikite. į jos . 
parengimą 13 d. gruodžio; ten • , 
bus bendras komitetas, Įjūris 
duos paaiškinimus, nurodys.*; 
taisykles, kaip galima prisira-, 
šyti ir 'kaip tapti darbininkų 
laikraščių skaitytoju: “Lais
vės,” “Vilnies” ir kitų, darbi- 
ninku leidžiamų gerų raštų. 
Viršminėtos organizacijos na- 

Iriai gauna dienraštį “Laisvę” 
Norwoodo darbininkai ruo- už daug pigesnę kainą, negu 

šias bedarbių delegaciją pasi
tikti, kaip ji grįš atgal.

Šis bedarbių delegacijos ant 
skvero pasitikimas, tai buvo 
pirmas Norwoodo darbininkų 
atvirame ore masinis susirin
kimas. Visados būdavo lai
kom įvairius masinius paren- Į 
gimus, bet tik svetainėse ir į 
tuos susirinkimus būdavo suei
na beveik -tik finų ir lietuvių 
darbininkai, šį sykį ant skve
ro susirinko nemažai ir ame
rikonų, kurie gal pirmą sykį 
išgirdo darbininkišką teisybės 
žodį apie darbo klasės reika-

pietų. Skaitlingas būrys Nor
woodo darbininkų susirinko 
ant Norwood skvero, čia be
darbių delegacijos nariai pa
sakė prakalbėles, nurodydami 
kelionės tikslą ir ko bedarbiai 
reikalaus iš valdžios ir t. t. 
Taipgi Norwoodo darbininkai 
įteikė keletą skrynių įvairių 
valgių, kuriuos suaukojo Nor
woodo darbininkai ir pažange
sni biznieriai. ; F
skaitliavo, kad valgių buvo su-

mažai drabužių.
Po prakalbų miesto aikštė

je visi delegatai atvažiavo į Į
na ilgai laikės, betgi, paga- Finų Darbininkų svetainę, kur
liaus, pasidavė ir prisidėjo prie 
apskričio vajininkų.

Apskričio vajaus kapitonai 
reikalaujame pasiduoti apskri
čio kapitonų disciplinai iš šių 
draugų: F. Grybas iš Hudson, 
Mass.; J. M. Karsonas iš Low
ell, Mass.; Pinkauskas ir čiu- 
lada iš > Lawrence, Mass.; J. 
Šimaitis iš Nashua, N. H., ir 
A. Vinckevičia iš Stoughton, 
Mass. Tiem draugam pasida
vus į Apskričio sąrašą, mes 
turėsim virš jau <600 balsų. 
Bet dar ne tūkstantis. Todėl 
suvienykįm A.L.D.L.D. 7-to 
Apskričio spėkas ir padaugin- 
kim savo energiją, kad dasi- 
varius iki pilno tūkstančio bal
sų. Tuomet vienas daugiau
siai gavęs balsų su garbe ga
lės važiuoti į darbininkų tėvy
nę, Sovietų Sąjungą; o sugrį
žęs pervažiuos per lietuvių 
kolonijas ir nupieš, atpasakos 1UST; 
savo patyrimus iš Sovietų ša
lies.

Todel,: draugai ir draugės, 
užbaigkim šį vajų garbingai.

Varde A.L.D.L.D. 7-to Ap- 
spaųsl<im;’dyh(|jgės k7draugai, (skričio kapitonų J. Grybas.

 7- >•. ■1>  -y- -- j-'-L r- ■ ■■ .Į-....................................<   ' —■ -J»| fA hįĮ , ■ jt,.... ..............■

DRAUGU ŽINIAI

Imkim iš dalyvaujančių va
juj draugų ir draugių pavyz
dį. Jeigu vajininkai gauna 
desėtkais, tai “Laisvės” kiek
vienas skaitytojas, jei tik mė
gins, tai po vieną užtikrintai 
gausit ir tuomet prisidėsit prie 
savo dienraščio sutvirtinimo, 
padidinimo ir tuom padarysi
me jį dar įvairesniu ir galin
gesniu ginklu prieš valdančią 
klasę.
Žodis į A.L.D.L.D. 7-to Apsk
ričio Vajininkus ir Vajininkes 

ir Visus A.L.D.L.D. 7-to
Apskričio N artus

Nors mes stovirp,pirmoj vie
toj- šio vajaus’eigoj,* betgi mes 
negalim pasitenkinti, jei nesu
rinksim 1,000 balsą, Palši-,

Nepaisant blogų laikų, 
klasiniai apsišvietę darbi
ninkai remia i savo, dienraš
tį. Aukų gauname iš visur, 
kur tik denraštis pasiekia 
darbininkus.

Skaitytojų Laiškai
Gerbiama mūsų dienraš

čio “Laisvės” administraci-
. įja! Asiprasau uz ilgai uz- 

vilkinimą užsimokėti savo 
prenumeratą už “Laisvę”. 
Šiuomi prisiunčiu $14, tai 
yra $6 prenumerata už 
Frank Yankin ir $6 prenu
merata už Juozą Steponavi
čių. Ov po vieną dolerį au
kojame kovai prieš skloką.

s po; $7
^pų^bnųi^ Po net tikinti darbininkai .rr£t nrisiunčiaftie
Požėla, Grei- tąm, Žrhoifia, pradėjo atsi- naraniiu Teikia nritraiik- v- i PrisluncĮanąe >arįr JUos.nu-^įi^-^et mąiJ^^a?aPGVWa kiekvienas. .
....... ................. ■ tas ir abelnai prastos saly-1

Ppmgepo rengi O Tah&feftjl tuWM 
'• nis. Darbi®

•’kądf jiei koYPjo .už nuverti- me pakirto d.
buržuazinės Saldžios ir įkū-1 sveikatą.
a darbo žmonifi - vžldžids. ,4 h L. A H . . .v ■» joj ii
:žuvo, bet jum 1d«o^ju-4.Ddniąe,nas,yra ateivis is mas priySMjl 
rbaid^žwl;afJįarbaįlk<jva, po^efųjA^^enijos, npię 30 mas pinigiita

;ti prie to dąibd. Masįniai
° kovojantį I&ięĮ opor

Sveikiname dieĄraštį “Lai
.'i . ' . į . i .. <• •■' . u

delegatai gavo karštos kavos 
įsigerti, ir tuojaus vėl tęsė ke
lionę iš Norwoodo į Provid
ence. šį sykį Norwoodo po
licija pasirodė mandagesnė ir 
nesmagumų nedarė.

Po prakalbų tarpe ameriko
nų kilo diskusijos, ir vienur ir 
kitu-r bareliais < susiėję .kalba-: 
si, kad kalbėtojai delegatai 
ląbąi teisingai kalbėjo, žino
ma,? bjūvo ir tokių, kurie prie
šingi kalbėtojų išreikštom min-

dienraštis yra nustatęs pašali
niams skaitytojams, todėl, kad 
“Laisvė” yra Augščiausios Prie 
glaudos organas.

Pati to vakaro programa 
bus gera. Bus sulošta naujai 

i parašyta viena iš juokingiausių 
komedijų, tai komedija “Pas 
Daktarą.” Ją loš sugabūs lo
šėjai, Meno Sąjungos Dramos 
4 kp. nariai. . Atsilankiusieji i . 
pamatys, kaip yra dar tokių 
žmonių, kurie savo tautos “di- > 
dvyriškumą” nori iškelti į pa; , , 
dangės, bei kuomet pamatysi
te’jų “mokslą,” tai tik. juoko . 
turėsite skanaus. Po lošimui : 
bus ir dainų, nes A.P.L.A. 47 
kp. Komitetas yrą užkvietęs iš 
Aido'Choro .gerus dainįnmk.usL‘ 
tai bus dainų solo ir duetų.į | 
Bendrai proletarininlįai ^ada-H 
ryskuri bus .‘links-ft 
■“~s sąįyROs ir .dainų vakaras. 
Įžanga tik 25 ceiitai? Pftrem-Utim, bet tai tie nėra Marbinin-

užkė- 'kime darbininkišką organiza 
ciją geram tikslui-.

A. Kalvis.

,», , .... ?ččh po $l,(5()0 kaucįį'-
mApasiryžimi^J žmfaiį 4rąu^ ; bftM’.sWSltfam < IMtf 
gu’Vietas užėmė kiti darbinių-1 . - .v j r r ± -ikų klasei pasišventę kovotoji1?1*?-18 vadų kelių streikų 
ir jx>. vadovyste K. P. revolt ’ taipgi ^pasUroj.Q , Lawrence i 12-7-1931 
cinjs darbfi’Š Lietuvoj varomas■< audėjų Mi'fiiko įvadas ir dar- ‘ 
pirmyn.VfyT v r., .r,-.-/’ ‘ ....... ’

DabaOnis'ekonominis krizfs,
Jkęufcj/jMĮyma'
pasaulį*jaučiamas ir Liėlūvąj'.
Daigelis fabrikų in kitų; c nors į 
ir inažos*, pn
leidĮinėją vis

po JI,(JUO kaucijos. tinai 
kg J» iflZVSllfatl i iMMrdock, verti.

iūt sppnha-
| i $Ė|štųosę,> 

kur nėra Įropos, bū
tinai reikėtų tuojaus su t-

K y ; ' ' * ; j

XįĮKraŲcevičius. *,

buotojasrt’Paskutinius -ke-1 f Mi > . » , 
.............................. turiblika ‘ Genėsiu išbuvęs hikrasciŲ f Platintojas 
iaZ'................................................................. - Nušovė Oponentą • ‘

.. nors paimaš 1 iWii^aQijps, na-;
‘ pramonės, įstaigų ąt-1 1^Q to,lkai4šėJęsiiš’Dan-1

L didesnį skaičių, ville kalėjjmėi^^Išbuvb’lafevas 
.^kŲvnųp darbo-. Pasku-Jdvi sąyįj/^^^irYpJ^r^tuo- 

tin^m -kelic^ savaitėm veik vi-: tas pradžioj 'pereito>streiko 
^^spąustuyės aįleido daąg i L ay/ųeųce, tep BČdėjp. kąlėji- 
daiimihW Gžiemo^Mku^ma-V rtRi. t . C n. 
noria, .dar. daugiausd datbinin- 
kų neteks ♦darjbp. p kąip sų < ' aepprįavjmųi. ,,. Suomis
* fh ūkus AriTitiHkftife-Ar ^dienomis. ?bu,s^ išdeporruotas 

Nieko pa- * į Ahghj^W j^frf ypatiškai

■■ V‘ ’

laujį 
j id.
na&f

... -

Fąrmington| |Gohn. 
r jfht4—

| Gerbiami.: Draugai! . Aš 
prisiunčiu ijums i$8 ^vertęs 
money įk/rtferį/ir tĮids pini
gus draugai malonėsite še- 
kančįaį paskirstytiL $6 už 
“Laisvės” į prenumeratą, $1 
ąūka T.D.A. if ūž - dolerį 
perku “L.” koncerto,ti'kietą.

> Draugiškai,\ ■;
J J. J. <Plandunis,

< i Millbury, Mass.

Su pagarba,
W. Dicksney, 
Stamford, Conn.

(Iš tų $4, du dolerius pa
skyrom dienraščio reikalam 
ir du dolerius Agitacijos 
Fondui.)

Draugas K. Lakickas, iš 
Freeland, Pa., prisiuntė $12. 
Jis škyrą $6 už “L.” prenu
meratą ir šešis dolerius au
kavo. Aukos padalintos 
šiaip: $3 dienraščio reika
lam ir $3 Agitacijos Fondui. 
Taip pat d. J. Andriulionis, 
iš Philadelphia, Pa., atsi
naujino metam prenumera
tą ir paaukavo $5 “Laisvei”.

< Daugiau aukų gavome 
nuo:

ĄLDLD. 184 kuopa, Danbu
ry, Conn. $10. F

ĄLDLD. 225 kuopa, South- 
bury, Con.n, $8.

AI/DLD.s 118 kuopa, White 
Plaihs,’W -Y. $5.
HA.! ■ Pajaujis, Shenandoah, 
Pa: $2. '•
‘ :.Ą. Sinkevičius, Brooklyn, N.

Detroit,yMięh;-—Joe Pažy
stas 16 metų; berniukas ■ li
kosi nušautas^.pter kitus lai
kraščių platintojus. Jo su
dėjime prisipažįsta Stanley 
Orlenski. Kaip matyti vai
kai susi vaidino už laikraš- ratą $6, o likusius $4 pa-

Gerb. “Laisvės”Adui.! - 
Atsiprašau, kad taip užtru
kau su atnaujinimu prenu
meratos. Dabar prisiunčiu 
$10: už ‘/Laisvės” prenuipe-

Čių pardavinėjimų ir nušovė 
savo oį)bfientą/ r '? l "" *

skilkite, kun reį^ahngiąusįa 
pinigtj;' " ‘

‘ J. Sasnauskas, Toronto, Ca
nada $1.

A. šaltienė, W. Frankfort,
Ill. $1.'

E. Yumplot, Brooklyn, $1.
. J. Albauskis, Chicago H.’ghts, 

III. $1.
M. Rašlauskas, Norwood,

Mass. $1.
V G. Rindzevičia, Montello,
Mass., $1.

A. Graželis, Shenandoah, 
Pa. $1.

S. Astrauskas, Cambridge, 
N. J. $1.

J. Navalinskienė, Forest City, 
Pa. $1.

j. Vaitkus, Philadelphia, Pa.
$1.

Atvykęs į giminaičio šer
menis 4š ^henandoah, Pa.,

kai. Vienas fašistinis legionie
rius ateina per žmones, i___
lęs galvą augštyn ir pajuo
kiančiai klausia kitų: ‘Ką gi 
tie žmonės čia parduoda?” i 
Tuojaus vienas šalia manęs! . lf v. . . o •-i* 
stovintis darbininkas davė tin-1 Socialfasistai ir Social- 
kama atsakymą; sako: “Čia • • • • ir •
jie parduoda smegenų tokiems rGV011UC10niCnai? Kaipo 
vyrams kaip tau.” Legionie- i Skundikąj-Provokatoriai 
nūs nuleido galvą ir daugiauš , 
nieko neatsakė. i ~---------

Visi pripažįsta, kad šis be-' t 
darbių delegatų maršavimas ■ MONTREAL, Canada, 
su sustojimais ir sakymais pra- j Dirbau keliose vietose, 
kalbų labai daug darbininkiš
kos propagandos paskleis, ir 
net atsilikę darbininkai tuomi 
labai domisi.

Lietuvių darbininkiškos or
ganizacijos būtinai turėtų su- 
siinteresuoti, net ir pašalpinės , kuoja ir skundžia bosams ko- 
draugijos ir stoti į pagelbą be-1 vingesnius darbininkus, kad 
darbių organizavime ir rėmime j prašalinus iš darbo. Ta viską 
tų kovų, kad bedarbiam įsko-Ijj prisidengę’darbi’-

........... j ninku draugais ir kovingais 
jobalsiais, ir tuo būdu tankiai 
j būna sunku pažinti ir . atskirti1 „ 
juos nuo tikrai kovingų darbi- į 
ninku, šie soęialrevoiiucionie- ;‘ 
riai jų ^ąkyse keikia bosus, ' 
dsirbo sąJyįas, raginą neva. * 
kovoti prieš /viską blofcįi ir tt.,> 
stengiasi išgauti n©p| į žodelįj 
kąd darbiiiįn^as Įkalboms \ 
p^itaįtųį o;Išgavę pajt^s arba’J

I ^įpuą.Į. rapdrtipbja boJ * 
sįarns. Be to,; JifeVplihia pla** 
>čiaš informacija^' apie draugų 
elgėsį už sienų darbavietes; ■ 
Jie išsiuntinėja ir revoliucinių : 
darbininkų paveikslų po tam 
tikras vietas. 'L ;

| Paskutiniu laiku bandymai 
Išdavė faktus, kuomet, . grįžus 
pdarban iš dviejų tyrimui J 
vietų, po 30 minučių, buvau

kur, 
apart kitko, prisiėjo susidurti 
ir su socialfašistais bei “social- ‘ 
revoliucionieriais,” matyt, gi
liai permirkusiais prieškomuni- 
stiniais nuodais. Jie provo- *

darbdavių ir valdžios iždų.
Darbininkas.

DETROIT, MICH
Linksmas Satyros ir Dainų 

Vakaras'
Nedėlioję, 13' d. gruodžio, 

Draugiją svetainėje. 7 :30 vai, 
vakare, 3$b£ Junctipi^ Avė., 
Aųgščiądsičs PriegĮąud0s Lie- ■ 
tuvių Amerikoje, 4/į ►kuopa

■s ’ ’ • Y v i

kė dienraščio įstaigą' ir pa
aukavo sąvo dienraščio pa
laikymui $2 J -5

Pruseikinią renegatų zau- : 
nos apie “L.” banUrutą tiek iu 
reiškia “Laisvei/’,; Hek m-ė-

drg. V.’ Vasiliauskas apian- raswui’ik'i 15 d?gruodžio.

. V . 4 .. T-\ 1 pu O V U11UUU1U, u u v a u
nuliui suns lojimas. Darbi- perspėtas darbavietėj apie tai. 
ninkai neduos'save klasės Pažinkime tuos judošius, be- 
priešams “tiešytis” “Lais- si dangstančius-d raugų kailiais, 
vės” mirčia. Jie pasirūpins,!- -
kad “Laisvė” dar stipriau 
gyvuotų, apsivalius nuo 
oportunistinių gaivalų.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
yra prašomi gauti po vieną 
naują> skaitytoją; savo ,dien-

Tie elementai taipgi lenda 
jį darbininkiškas organizacijas 
j ir, persimainę kailius, iš vi
daus stengiasi smaugti ten re
voliucinį judėjimą, einantį į 
mases. Darbininkų centrai tu
ri imtis atatinkamų priemonių, 
kad apsivalyt nuo tų apgaudi- 
nęjąjičiiį elęnxentų417 ;~7 .» - 3



rečiadięnis, (Gpuod., 9, 1931,; Puslapis m.* » ' • i J •

Oevelande 5,000 Darbininky Pasitiko 
Baduoulius Maršuotojus

/liesto Valdžia buvo priversta ir miesto ponams apie šitą ren- 
icms Duoti Maistą, Nakvynę giamą maršavimą ir kas jį or- 
ir Vietą Bedarbių Masiniam 

Susirinkimui

Pirmu kartu 
istorijoj darbinin- 
salėje turėjo toki 

masinį mitingą ir 
Tvarka buvo pa- 

Mat, darbinin- 
Tūkstan- 

jau antru 
kad be-

ganizuoja. Kaip laikraščiai 
taip ir miesto ponai bandė ši' 

I tą visą prisirengimą ignoruoti 
I Ir dabar po to viso išlendi 
■ “garsūs” agentai iš teisių sky 
; l iaus su “nauju” suradimu 
’Toliau pabrėžė, kaip kapitalis
tų spauda nieko nerašė ir

i norėjo rašyti apie badarbių rei 
kalavimus, 
kongresui, 
jis atsidarys.
ną

, r{b 
jos: 
Pro

kuriuos jie priduos 
7 gruodžio, kada 

Ragino kiekvie- 
darbininką įsigyti brošiu- 
išleistą Komunistų Parti- 

“The Communist Party 
?ram Against The Capita- 

Program of Starvation.”
kur yra aiškiai išcįėta bedar
biams pagelba—tai socialė ąp- 
drauda. Kartu nurodyta be 
jokios slaptybės, kad tėra vie
na partija, kuri šitą programą 
įvykdins gyvenimai! ir toji par
tija yra niekas kitas, kaip Ko
munistų Partija, šitą pasaky-

■apie 7 gruodžio į Washingto- ‘joj. 
ną pribus 1,144 dideli trokai, 
prikrauti akmenų. Iš Cleve
lando 50 tokių trokų bus pa
siųsta ...”

Kam tokis provokatiškas
pranešimas buvo reikalingas ? 1 reikalauti i« Jungtinių Valstijų į 
Vėliau pamatysime, kam jo i kongreso išleisti Įstatymą be-j 
reikėjo. Darbininkai labai ge- [ darbių aperaudos, šalimais pri-1 
rai atsimena, kaip Sovietų Ru-' 

(sijos bolševikai buvo piešiami, 
kad sukėlus tamsiu žmonių ne
apykantą, prieš juos. Taip ly- 

įgiai ir čionai, kad išgązdinus 
! darbininkus : žiūrėkit, kokie 
'baisūnai tie maršuotojai, ak- 
rųenų prisikrovę ir jų galybes

1 nusivęžę į Washingtona, su 
[jais “Baltąjį Namą” sudau- 
į žys. Kita, tai, kad neitų dar
bininkai pažiūrėti tų bedarbių 

; delegatų, kitą syk gali dar 
galvą perskelt. Tur būt, žio- 
plesnio būdo niekur valdančios

; klasės agentai ir spauda ne
naudoja, kaip šioje šalyje. Tai 
; į ką yra paversta prostitutė, 
I kapitalistinė spauda. Ji nau- 
[dojama ne švietimui, bet mul-1 
jkinimui darbininkų masių.

Kad 5 — 6. tūkstan- 
: čiai darbininkų dembnstravo ir 
1 reikaiavo Garbo ir duonos; kad' 
: toji minia entuziastiškai sveiki-! 
i no savo delegatus (50), ku-i 
riuos .siunčia Washingtonan ■

MIRUS PAVYZDINGAM DRAUGUI
JONUI VINGIUI

; BICKNELL, Ind. — Nema-iją; iš Californijos ji atgabe-[ 
Joni žinia pasiekė mus, darbi-j ua į North Dakota.
i ninkus ; netekome gero agita- Į 
tyviškol draugo Jono Vingio

i (Vienažindžio), kuris stovėjo sus išnaudojimas ir
į už darbininkų reikalus savo mas, d. J. Vingiui pasisekė pa- 
[darbais ir Įsitikinimais iki pat bėgt, ir atvažiavo, Į Silvelle 
'mirties. Lid. Gavo darbą'anglių ka-

Drg J. V. paėjo iš Lietuvos, 
įBudrionių kaimo, Panevėžio 

Raguvėlės filijos.

V ■— > 1

[buvusių 150 delegatų svečių; 
I kad toji minia po vadovyste 
! Bedarbių Tarybų, kuriom vado- 
' vauja J. V. Komunistų Partija, 
[ pažadėjo dirbti, kol iškovos be- 
įdarbiams apdraudą, tai to viso 
[kapitalistų spauda nematė rei- 
[ kalo paskelbti; bet dėjo di- 
I džiausiu pastangų, kad mažiau- - apskričio, 
[šiai būtų parašyta arba nieko. (Gimė 15 d. liepos (July), 1883 

Jim. >r 
naudinga.tų amžiaus, skurdžiai jo tė- 

j tokia plati ir didelė Amerikos ; vams gyvenant, apleidžia Lie- 
[ kapitalistine spauda, kuri ma-Jtuvą, 
[no pašerti a" .............. '____ _______  __ iz
[kokių išdykėlių mergų praloši-I Įima tinkamiau gyventi ir sa-! 
m u pinigų, 
spaudai yra daug svarbiau but- esančius. 

[ lagerio, prasilakusio kozirninko

’ ■■ Dabar gal daugeliui darbininkų
1 j bus aišku, kam yra

Iš pastarosios valstijos ir iš 
po agentūros letenos, kur bai- 

pavergi-

Gavo darbą' anglių ka
sykloje. čia kasykloms mažai 
dirbant, apleidžia ir apsistoja 
Hazelkirke, Pa.; stoja dirbt 
anglių kasykloje. Begyvenda
mas toj apielinkėj susipažino ir

man nepirkit brangaus; nepri- 
leiskit prie manęs kunigo. Lai 
pasakys kelis žodžius prie ma
no karsto Komunistų Partijos 

(narys. Lai gyvuoja Sovietų 
darbininkų valdžia!” Su tuo- 

[mi ir užmerkė akis amžinai.
Kaip tik visus bicknelliškius 

pasiekė žinia, kad jau draugo 
J. V. nebėra, tai bematant ir 
pribuvo atbulkalnierius erdvių , 

; agentas aprūpinti velionies sie
ja, bet nabagas apsivylė, nes 
velionio moteris Joanna pasa
kė tiesiog: “Aš jūsų nereikhwi 
lauju; bus.kam rūpintis ir be 
jūsų.” Tai tas makliorius už
klausė: “Tai kas čia kalbės 
bei patarnaus laidotuvių lai
ke?” Draugė Joanna Vingie
nė drąsiai atsakė: “Jūs eikit 

[sau. o čia kalbės Komunistų* 
Partijos narys.” Ir makliorius, 
kaip muselę kandęs, išsineš
dino.

Velionį J. V. išleidžiant iš 
namų, paskutini 
sveikinant susirinko 
tarptautinė. Kom.

Sulaukęs d. 22 me- |apsivedė su Joanna čepulaite, 
Donoroj, Pa., 1910 m., 18 d. 

. balandžio. Vėliau su moteria 
. . . , | ir atvažiuoja j šią va(b-!savo grįžo atgal i St. Clairs-

jjkanus darbininkus. namą aukso šalį, kad būtų ga-;ville> Ohio. Paskui apsigyve- 
TZ- .. .t - . . _ i v - - T. , . 'no Blaine, Ohio. Dirbo augliu

Kapitalistų klasesjvo brolius sušelpt Lietuvoje ,kasykloje iki 1914 m.
. j Išėjus angliakasiams 1914 

r . n,a.- i i - • . u-i- i . į šaĮb pirrmau-1 m< : streiką, d., J. V. buvo
i’1 aio y tuno l pm e 10 gy-'sia dirbo1 labai sunkiai Brook- vejk]us kovos lauke prieš savo 
Ivemmas, kaip tuKštancių be- Ivne. N.Y.. cukernėj ir laivų išnaudotojus. Streikų laike d. 

per tris metus.yingįs turėjo panešt daug 
(vargo, nes jo šeimyna tuo lai
ku buvo jau iš keturių narių. 
Negalėdamas atsilaikyt prieš 

"(juodą skurdą, apleidžia Ohio 
■; valstiją ir apsistoja Bicknell, 

Ind., su savo mylima gyveni
mo drauge ir pora vaikučių.! ..... ......... ..........
Tuom laiku nors ir pasaulinis |jonio karstas buvo apkrautas 
karas pradėjo siaust (pa- gyVų gėlių vainikais: nuo šei- 
baigoje 1914 m.), bet darbas my110S) brolio, pusbrolio, pa
buvo sunku gaut. Po ;žįstamų, gerų draugų ir nuo".

County Miners’ 
Kapinėse, leid-

kartą; atsi- 
publika 
Partijos 

nariai, N.M.U. nariai, draugai, 
kaimynai, giminės, pažįątamį. 
Taipgi iš W. Frankfort,\ III., 
pribuvo Andy Baranauskas, A, 
Vaičikonis ir P. A. Dev/ikis^ , 

Vežant iš namų, pasakė pra- [ 
kalbą anglų kalboje, Komunis
tų Partijos narys d. Dan Wi- 
negar, kuris savo gabia kalba 
virkdė visus susirinkusius. Ve-

, kaip tūkstančių be- lyne, N.Y., cukernėj i
Dabai1, kada tūkstančiai dar- [darbių šeimynų ir jų mažų k ii-1 prieplaukoj

dikiu skurdas ir badas. To pa-i Neapkęsdamas Brooklyne bai 
delei tiek mažai arba r .................

bin. pasitiko bedarbių delega
ciją, tai šioji kapitalistinė pro-1 tie

mą minia sutiko didžiausiu del (stitutč spauda sumažino tų dar , kiek nerašoma apie darbininkų [ 
nų plojimu.

Kalbėjo bedarbių maršuoto-1 
vadai-atstovai: Detroito, 

Chicagos, Seattle ir kitų vietų. 
Taipgi atstojai nuo vietos dar
bininkiškų organizacijų ; nuo 
Tarptautinio Darb. Apsigyni- 
mo-d. Sophija Čenkus ir Tarp
tautinės Darbininkų Pagelbos- 
Hazel Strong. Aukų surinkta 
bedarbių delegacijai $119. Bu- , nJzuotis ir Kas y 
vo daug ir lietuviu darbininkų, ūžavimo darbą. 

__ 0_ 1 tų didlapiai
nematė ir negirdėjo, kartu ne- 

žodis apie vietos kapitalisti- rnatė reikalo pranešti apie Ko
ne spaudą. Necleldienio lai- [ munistu partijos tas visas 
doj, 29 d. lapkričio, vietos ka- “konspiraciias’' m’ieš Amerikos 
pitalistiniai lapai, ypač “Plain (bosus ir išnauuotoju klase. 
Dealer,” patalpino “antį,” ku
rią sugavę teisių skyriaus agen 

[tai. Tenai provokaciniai bu-

CLEVELAND. OHIO. — 2 
d. gruodžio, 5,000 Clevelando 

\ daTbininkių ir darbininkų pasi- 
’ tiko 3 kolumną baduolių mar- 

šuotojų, 150 delegatų. Nuly
dėjo į miesto rotužę, kur mies
tas jiems davė vakarienę. Mi
nia darbininkų susirinko į Au
ditoriją Annex ir čia vėliau po 
vakarienės juos su didžiausiu 
entuziazmu priėmė. Clevelan
do Bedarbių Taryba privertė 
miešto ponus bedarbių delega
ciją, laike jos apsistojimo ke
lyje į Washingtona, aprūpinti 
maistu, nakvyne ir kartu vie
tą susirinkimui. 
Clevelando 
kai miesto 
milžinišką 
prakalbas,
vyzdingiausia. 
kai patys ją darė, 
čiams darbininkų 
kartu buvo įrodyta, 
tvarkę kelia niekas kitas, kaip jų 
policija ir jos pasamdyti šni- 
pai-provokatoriai.

Parduota daug literatūros, 
ypač bedarbių apdraudos klaii 
simu ir apie Lavalo su Hoove- 
riu salptą suokalbį prieš Sovie
tų Sąjungą; taipgi šimtai ko
pijų “Daily Workerio.”

Sekretorius Bedarbių Tary
bos, d. Sandburg, atidaryda
mas susirinkimą, pereiškė. 

‘"kaip Amerikos valdžios pa
samdyti šnipai iš justicijos sky
riaus sakosi suradę maršuojan- 
Čių bedarbių trekuose “tūlas1 
slaptybes” ir kas vadovauja 
organizuoja bedarbius bei “pu 
šina” šitą maršavimą. Tolinus vo pasakyta: “Teisių Depart- raščiai išskambino, kaip Clara’ 
nurodė, kaip vietos Bedarbių rnentui pavyko susekti, kad tą Bow yra ti 
Taryba per šešias savaites i baduolių maršą organizuoja ir ; skolintus 
prieš šį‘maršavimą kas savai- veda komunistai, turinti ryšius 
tę siuntė vietos laikraščiams su Maskva. Planas yra tokis:

bininkų skaičių dviem trečda- 
Kita tylėjo, kaip klem- 

sas, kada buvo pasakyta, kas 
organizuoja ir vadovauja be
darbių kovą šioje šalyje ir vi- 
sjm pasaulyj. Kada darbinin
kų komunistų kalbėtojai vie
nas po kito nurodė, kam yra 
reikalinga darbininkams, be-

udi i saus išnaudojimo, Jonas Vin- 
. įgis 1908 m. spalio mėnesi at-

: kovas : baduolių maršą, strei-' važiavo į anglių .kasyklas, Pro-, 
( kus ir kitus darbininkų kovos [vident Goal Čo. No. 1, St. 
[žingsnius su savo išnaudotojais. |Ciairsville, Ohio, ir įstojo į U.

(M.W. of Am., senąją angliaka- 
[sių uniją./ Čia kasykloms dir- 
(bant tik Spo vieną ar dvi die- 
inas i saViįtę, d. J. V. išvažiuo
ja Į W. Va., kur suranda tą1 
j patį darbininkų vargą. Iš W. 
[Va., po agentais pasidavęs, lie- 
j ka išvežtas Į Utah valstiją, o 

’iiš ten pb agentūra į Californi-

Darbininkai turi suprasti tą; 
tiesą, tai kad kapitalistų span-1 
da ir yra tam sutverta, kad pa-■ 
slėpus darbininku klasės skur- ( 
|( Z1ą padėti nuo jų pačių. 1 J '; patį darbininkų vargą. Iš W.

Idaioiams ir dirbantiems orga- d?ibininkų spauda, vedama pd-.Va p0 a„-entais pasidavęs, lie- 
la tikrą orga-: no.) įtakoj ir kontrolėj Komu-! k išvežtas j Utah valstija, o 

. Tai kapitalis- mstų Partijos yra tas Įrąnkis, lep 6 a entūra j Californi- 
apžabalo ir to viso j kuris iškelia darbininku skurdą;________ . ______

i ir jų kovas pilnon šviesumom [:' ——
[ Komunistinė spauda, be to, yra I jam padėti išsiplatinti kuo pla- 
1 darbininkų vadas ir organiza-[ čiausjai tarpe angliškai kalban- 
torius, kuris mokina darbiniu-; čių darbininkų, žinokime ge- 
kų klasę, kaip pasekmingiau rai, kad be tvirtos darbininkų 

įvesti kovą su i 
klase. ” ; ganizavimas nėra galimas, kar-

, i i . tu dar mažiau iDabar, kada prasidėjo ir eina , , __• „ i ant kapitalistų klases.
ūkiama teisman už ' lenintėlio anglų kalba komu- Tad vigais galimais 

pinigus, kuriuos per- ( nistų dienraščio “Daily-Worke- budavokinie darbininkų 
; nai prakazyriavo. Ir kur gi? rio” vajus, tai mūsų visų yra • nistinę spaudą 
Ogi galai žmo, kur Californi- pareiga visais galimais būdais

Vieton \p, ant rytojaus did- 
uisiais antgalviais tie laik-

karas pradėjo siaust

buvo sunku gaut.
mėnesių laiko gavo darbą ang-, j^alo *Nox 

Jių kasykloje, kur dirbo ir gy- Association.

pusbrolio, pa

veno iki paskutinių savo dienų, jžiant į duobę, grabas pusiau 
Dn n o Ir 11 V'/T n O /Y /T O f O — i - 1 • _ ± _ V - - - . . 1 ,4 nBedarbės, skurdas, nedate- - įleistas buvo sulaikytas lyg, 

klius, ypač žiūrint į kūdikius ; 
verkiančius, alkanus, i 
vertė nueiti į kapus d. J. V 
be laiko. Draugas J. V. .pra-- [ kalbėlę d. D. Winegar. 
dėjo jaustis prastai vasario

j kad norėtų draugas Jonas ką 
*to P™-[sakyti. Tuom tarpu pradėjo' 

TT- vėl kalbėti atsisveikinimo pra-"
• Pa

lydėjo d. J. V. į kapines Bick
nell draugų apie 30 automo- 

Bandė pas įvairius gydytojus bilių; buvo labai puiki diena, 
i., 4 :30 vai. 

[pervėlu, ir d. Jonas Vingis per-|vak., kas labai darė įspūdį, 
būdais | siskyrė su mumis, darbininkais, net ir gamta, tartum, mūsų 
komu-1 amžinai, spalio 24 d. 1931 m. draugą apgailestauja.

(Paliko didžiausiam varge ir Velionis buvo linksmais bū- 
Darbietis. ■ .ašarose savo gyvenimo draugę (do vjsacia, visų mylimas. Agi-

išnaudotojų spaudos 'pasinis darbininkų or- ;mėnesį,_1931 .m. 
. a ' _ - • - ! t i? z-1 O ri 1XTH

a įįciiimcio, i\«r- j z * - —- - - ,

galima" pergalė pataisyti sveikatą, bet jau buvo 26 spalio, 1931 m 
. . _ ! .TO i, i vi T a o T71 n r v* i a TiOV—   1- 1  1 «K«i a

{Joanną, 6 sūnus: Kazimierą, [taciją varydavo, argumentuo 
. i Bronį, Stasį, Vaclovą, Liudvi- i(javo daugiausia su amerikie

irasčio ” Koncertas
tų.). Taipgi paliko brolį Juozą,lnin^y -Masės reikalų, prg. J. 
kuris gyvena Bicknell, Ind., ,b‘'V. ’ n’enugązdindlavo jokia apię- 
brolį Jurgį ir seserį Opą Lie-Hkjftčių ' bauginamas kuklutei 
tuvoj; du pusbrolius AmęrjRę^^aife; [ uy/elionU .yartojo puaėtir 
je, Wm. Vingį ir And. Vingį [hai gerai anglų kalbą.

Sek. Nedelioje, 13 d. Gruodžio-Dec., 1931 
BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 Willoughby Ave

9SB
...

(vienažindžius). '. ■ U; ’ v'.t
Drg. velionis J. V. priklaus 

prie revoliucinės National,MiD 
ners Unijos ir buvo agitaljll^® 
jos veiklus narys, kadangi'iS; 
L.A. sęimą išdauži fašistai 
Chicagoje, birž. 17, 1930 lp!, 
nuo to laiko velionis Jonas' gri^ 
besi darbo, kaip .galint, su, pa
gelba savo brolio Juozo ir dar 
poros draugų'. Ig. Kun'cevičiAus 
ir Chas. Vasiliausko, suorga- [ ritĮ, ŠaVo. programą įvyki- 
nizavo 36 kuopą Lietuyių Dav-1 /gyvenimaii SU 25 llUO- 
bininkų Susivienijimo Bicknėll, ši čju priedu. 
Ind., ir velionis J(. V. mirė j.ds . . m1.,
nariu. Taipgi Jonas Vingis,! --r-*—r,—---- • ~

(BROOKLYN LABOR LYCEUM

. ’ <■ , • .M . • i

Drauge Jonai, ilsėkis šaltoj 
žemelėj! Bet mes vesim ko- 
vą neatlaidžiai prieš savo žiau
rios klasinius, priešus, išnaudo
tojus. ’ • . t < \ "to

' Pasaulio Pilietis.

f Stalingradas.— Fabrikąš 
“Krdsiiy Oktiabr,” kulis 
gahilną plieną del trakto-

Prisirengęs su naujom dainom atidaryti šio koncerto programą

B Komunistų Partijos iki mirties. I 
Abelnai. velionis J. V. rėmė 

Q : visais galimais būdais darbinin- ■ 
Oi kų klasės judėjimą kaip darbu,

I taip ir aukomis sulig savo iš-' 
U Į galės. i

j Drg. J. V. pakirto nelaboji 
liga vėžys ir sausligė. Pas- 

į’ i kutinėse valandose grumiantis 
fa [jau su mirčia, d. J. V. pareiš- 
ĮJ kė savo gyvenimo draugei ir 

vaikams ir broliui: “Grabo

darbininkų įstaiga
Salčs del Balių, Koncertų, Ban- 
btietų, Vestuvių, Suki rinkimu ir 
tt. Puikus steiČius su naujau 
<ųai» įtaisymai. Kpturins bo 
lių alleys

KAINOti PRIEINAMO^.

949-959 Willoughby Avė.
Tel. Stagg

TELEFONAS ATDARA DIEN^
Pulaski 5-1090 , IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris

Įžanga Dieną ir Naktj 50c 
Subatos vakare 75 centai

Antroj kląsęj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c_w

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia jtaisyta didelis plaukimui Prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfcLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare.. Trys giriniai 
kambariai delei j&sipčriijio: Rusifikąs, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotų 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 Avė. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.



i

;c virtas

MASKVA, MASKVA, TU UGNINE!
= R. MIZARA

Trečiadienis, Gruočl 9, 1931

vas.

Trade

I
i • • KdlU. VJbUb IicllUb clLVJKlU, y L <1 bVdl“

mat, SUSll’a-|bių reikalų aptarti, nes šis susirinki- 
’ jis drįsta Į mas bus metinis.
eiias šaukti i °“'*- K- žuI‘“"±\cn<Š.,,

KIT “LAISVE

A.L.P.M.S.
1 1 vi « a IM1 a . a

Bedarbių maršavi-

Visa publika

smer.ke.

buvo suruoš- 
maršavimas. 

bedarbių žy-

tą vietą, kurioj miestas žadėjo
_____  ____  Delegatai išal-

atstaty<Jį Apskr. komiteto.
Baud. Bizūnas

votojus už visos darbininkų

dalyvaukit.
valdyba ir svarstoma 
reikalai. Atsiveskit ir

Sekr. V.

Bus renkama kuo- 
kiti svar- 
naujų na- 
Norkus. 
(291-293)

10 d.
315 

Visi 
' nariai ateikit, yra svarbių reikalų 
I aptarti. Bus renkama kuopos val- 
| dyba. Yra narių 

i
I neatsiėmė knygų.
j savo

Štai Yra Jūsų Darbas, 
; Moterys!

■ t’*' . ■* • **■•>.<»
Tvh’ū vyrai labai.nemyli prisipažinti, kad 

jiems reikalinga beht kokia pągelba nęsvfcK 
kumeJ Todėl' priguli nuo jus, MOTERYS, 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų 
sveikais.

Visuomet turėkite po ranka bonką’to gar
saus linimento .

McADOO, PA.
A.P.L.A. 5-fos kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 13 gruodęio, papras
toj vietoj ir paprastu laiku. Visi na
riai ateikit, bus renkama valdyba.

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki

mas bus penktadieni, 11 gruodžio, 
Lais- 1)0 No. 79 Jackson St., 8-tą vai. va- 

' kare. Visos narės ateikit, yra svar-

kurie dar neužsi- 
už šiuos metus ir 

Draugai, atlikite 
pareigas, ateikit ir užsimokč- 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. O. Š. Girnienė.

(291-292)

phIlapelphiaT PA.
Lietuvių bedarbių susirinkimas bus 

I ketvirtadienį, 10 gruodžio, po No.

re. Visi bedarbiai, kurie dar nepri
klauso!, ateikit ir prisirašykit, jokios 
mokesties nėra. ‘ .... .
draugai iš alkanųjų demonstracijos iš 
Washingtono ir 
ten

(Tąsa) Aikštes, ties Lenino Mauzolėjum, o drau-
O iš kitos pusės į Raudonąją Aikštę lie-i ^a^ sau numaršu°ja.
nt YAAfi i n i vi Ir n i IV* 1/O 1 i n D n 11 r) a v> nn 'jasi pėstininkai, ir kavalerija Raudonosios , 

Armijos. Jai pradėjus—seka artilerija, 
tankininkai, etc., etc.

Įdomu! Nepaprasta! Džiaugsminga!

Ypatingas reginys! Minios maršuoja ir 
; maršuoja—valandas—nuo ankstaus ryto 
’ iki keturių vai. po pietų. Raudonoji Aikš- 

Matai štai žmogus prieš savo akis armi- j tė ypatingai žavėja! Čia orkestrą be per- 
jQ, ginklus, šarvus, pabūklus, kurie.gamin-; stojimo griežia! Ten atmaršuojančių dar- 

ii* bus naudojami ne pavergimui tautų,; bininkų orkestrai tą patį daro. Pasieniu 
darbminkų^ bet gjmimui jų reikalų! Kovai .Kremliaus, vienoj ir kitoj pusėj Lenino 

Mauzolėjaus nusėdę tūkstančiai darbinin- 
Ant 

Kremliaus Sienos milžiniškomis raidėmis 
šūkis: “Lai gyvuoja 14-metinės Spalio Su
kaktuvės! Lai gyvuoja besiartinąs pasau
linis Spalis!”

Kitoj pusėj Aikštes, ties Mauzolėjum, 
ant budinko kabo milžiniškas Lenino—va
do ir mokytojo—atvaizdas, kuris tarsi gy
vas žiūri į niaršuojaučius leninistus!

Biskelį toliau, ant akmeninės platformos, 
ant kurios carai žudydavo savo priešus—

prieš pūvančią kapitalizmo sistemą. . 
vai už proletarato tėvynės apgynimą nuOj^ų organizacijų ir įstaigų atstovu, 
kapitalistinių žvėrių!.. ' c

Raudonosios Armijos paradas perėjo per 
Raudonąją Aikštę! Perėjo tarpe iš šalyse 
stovinčių būrių darbininkų krūtinių besi
veržiančių šauksmų: “Lai gyvuoja Raudo
noji Armija, gynėja darbininkų šalies! Lai 
gyyuoja Sovietų Sąjunga! Lai gyvuoja 
Spalio Keturioliktos Metinės Sukaktuvės! 
Lai gyvuoja besiartinąs pasaulinis Spalis!” 

i Milžiniškas dūdų orkestras griežia “In
ternacionalą.” Jis čia stovi Raudonosios 
Aikštės gale ir griežia ir griežia ir griežia, į kur žuvo nužudytas Stenka Razin, Puga- 
jei ne “Internacionalą”, tai kitas revoliuci- čiovas ir daugelis jkitų—stovi keletas dai
nes dainas! fbininkų gigantiškųNrgurų, savo pečiais

Atmaršuoja paskui raudonarmiečius laikančių plevėsuojančias raudonas vėlia- 
darbininkų kolonos.

Apie jų sutvarkymą reikia pasakyti ke
li žodžiai.

Į Raudonąją, Aikštę, nuo istorinio mu
ziejaus pusės, įeina trys gatvės. Visos 
trys užpildytos maršuotojais. Po kelioli
ka žmonių vienoj glytoje. Priėjus prie 
Raudonosios Aikštės, visose trijose gatvė
se maršuotojai staptelėja. Susitvarko ir. . _. . ,
paskui liejasi visi drauge. Raudonojoj Aik-I vau ^^pusko sėdėtų bet neoficialiai jį ga- 
štėj, kuri yra nepaprastai plati—visų tri-Į Yau. vai^scioti, dalyvauti su marsuotojais 
jų gatvių maršuotojai susijungia į vieną D1’ matyti! 
milžinišką minią ir žygiuoja pirmyn. Per- i V.
žygavę pro Lcnmo Mauzolėjų—ten vėl ' 14-tosios Spalio sukaktuves įvyksta la- 
skirtosi ir nueina trim gatvėm kas sau. j bai įdomiu laikotarpiu. Kas jis?
Tai ypatingai gera tvarka ir ji sudaro la- į vienos puses kapitalistinis pasaulis 
b^i didelį įspūdį. v . . "į skęsta krizyj. Iki šiol “pavyzdingiausios”

O ten aukštai ant Kremliaus budinko vis i 
vilniuoja raudona vėliava.

Kremliaus bokšte varpai sugaudžia. 
Laikrodis išmuša dvi. Mes einame. Plau
kiame per tą beribę minią, kad pamatyti 
daugiau jos.

Kaip gerai, pamislinau sau, kad nega-

Nikolskaja gatve atžygiuoja su orkest- buržuazines valstybes, kaip Amerika, Ang- 
daugybe vėliavų ir iškabų Zamoskvo- lija, Vokietija apimtos tokio didelio ekono- 
10 Kompartijos Raikomas. Pirmutinis b, lai-™"™ rin,.

Norisi ir mums kaip B^darbiųpiilionai“

ru, < 
piečio Kompartijos Raikomas, 
po raudonarmiečių, 
nors prilipti prie jo?

Vėl mūs draugas prašo:

Demonstratyvia Išvykimas 
Washingtonan

Ryte, gruodžio 5 apie 125 
trokai ir automobiliai, pilni 
delegatų, didelėmis iškabomis 
aprišti, traukė per patį miesto | 
vidurį. Revoliucinės dainos 
skambėjo per visą Pittsbur- 
ghą. Obalsiai metėsi į visas 
puses. Taipgi pasmerkimai 
vietinės valdžias.

šaligatviuose sustoję darbi
ninkai sveikina savo brolius 
kovotojus. Buržujai paniuru
siais veidais stovi, užsimąstę. 
Vienas kitas bando ironiškai 
pasišaipyti, bet greit ir tas su
sičiaupia išgirdęs Internaciono- 
lo ir “Solidarity” aidus. Prisi-

• Visi na- 
ateikit, bus renkama valdyba.

M. P.
(291-292)

BAYONTfErNŪJ.
L.D.S. 26-tos kuopos susirinkimas 

bus ketvirtadienį, 10 gruodžio, po 
No. 197 Avė. E, kampas 19th St. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Visi na
riai ateikit ir naujų narių atsiveskit.

Sekr. A. Lukaitis.
(291-292)

DETROiY~mTČH.
A.P.L.A. 47-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 13-tą gruodžio, 
Draugijų svetainėj, 3302 Junction 
Ave., 10-tą vai. ryte. Šis susirinki
mas bus labai svarbus, tat visi na
riai 
pos 

mena tada jiems senosios Ru- 'L^S
sijos priešrevoliucinis laikotar
pis, kuomet ir ten panašiai 
darbininkai kovodavo už duo
ną ir druską. Dabar ten jau 
laisvi darbininkai. Ponų ne
bėra. Kada nors nebebus po
nų ir Jungtinėse Valstijose.

Ir taip sustiprindami dat- 
bininkų karingumą ir įvaryda
mi buržuazijai baimės mūsų 
kovotojai traukė per Plieno 
Miestą linkui Washingtono. 
Jie ten traukia kovon už mūsų 
visų reikalus. Mes turime tuos 
kovotojus paremti savo veiki
mu. Kuomet jie kovoja Wash
ingtone, mes kovokime Pitts
burghe. Visi bendrai darbuo
kimės.

Bedarbių Kuopos Visur 
Organizuojasi

Šiuo laiku Pittsburghe ir 
ielink’ej bedarbių veikimas 
kart didėja. Suorganizuota

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir D.D. Nariams

Liet. Sūnų ir Dukterų Draugijos, 
metinis susirinkimas bus ketvirta
dieni, 10 gruodžio, Labor Lyceum 
svetainėje, 29 Lawrence St., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai būtinai da
lyvaukit. Kurie nedalyvaus, tie tu
rės užsimokėti $1.00 bausmės. (Bus 
renkama valdyba sekantiem metam.

L.S. ir D.D. Sekr. J. Kazlauskas.
(291.-292)

! HAMTRAMCK, MICH.
T-D.A. Kazio Giedrio kuopoj susi- ! 

rinkimas bus ketvirtadienį, 10 gruo- | iv ivajunu pusu
dzio, Rusų svetainėj, 3014 Yeamans. I ferencija bus sekmadienį, 
Visi nariai ateikit, bus renkama vai- . 
dyba.

; Org.
(290-291)

TORONTO,CANADA
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P. Drau

gijos mėnesinis susirinkimas bus sek
madienį, 20 gruodžio, Lenkų Kliube, 
583 Adelaide St. Kurių mokestis už
vilkta j pašalpos ir pomirtinės fon
dą, pasistengkit užsimokėti šiame su
sirinkime, kad sekamame susirinki
me galėtumėt balsuoti, nes bus ren
kamą valdyba. Tat rūpinkitės, kad 
galėtumėt paduoti savo balsą už tin
kamus draugus.

Sekr. J. Įeveza.

STEUBENVILLE,OHIO
A.L.D.L.t). 101 kuopos yra rengia* 

mos prakalbos sekmadienį, 13 gruo
džio, L.B.K. svetainėj, 428—7th St. 
Pradžia 7:30 vai v.akare. Kalbės 
J. Gasiūnąs. Visi vietos ir apielin- 
kės lietuviai atsilankyk it į šias pra
kalbas, išgirsit daug naujo ir svar
baus. t Komitetas.

L.D.S.A. JV RAJQNO 
KUOPOMS

L.D.S.A. IV Rajono pusmetinė kon- 
u 27 gruo

džio, International Hali, 427 Lacka- 
: wanna Ave., Scranton, Pa. Prasį- 
i dės 12-tą. vai. dieną. Visos kuopos 
■ išrinkit delegates, kurios gali kalbė- 
jti, nes iki šiol konferencijos būdavo 
! be gyvumo. pereitą konferenciją 
ne visos kuopos prisiuntė delegates, 

I tat nors j dabar šaukiamą konferen
ciją pasirūpinkit išrinkti ir prisiųsti.

Rajono Sekr. 
(290-292);

Padaro Silpnus Or
ganus Stipriais

I Nutra-Tone priduoda nauji} ir KY$1-
Į inij rilninesiema. i&i-idėvėjusiems oi’Kanams, 
: Jis pasalina iš kūno litrų perus, sustiprina 
| silpnus inkstus, nugali skilvio pakrikimus, 

galvos skaudėjimi) ir kvaitulius. Nuga-Tonc 
atgaivina silpnus nervus ir raumenis ir pa- 

, daro jūsų miegi} poilsingų ir atgaivinanti. 
Jeigu jūs stokuojate spėkų ir gyvumo, būti
nai gaukite Nuga-Tone ir pasigerėkite i^era 
sveikata ir veikliais organais. Nuga-Tone 
yra pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu 
aptiekininkas neturi jo. išprašykite jj už-

i sakyti del jūs iš savo urmininko.

ap- 
kas Riečių 
ne

mažai bedarbių kuopų ir orga
nizuojąs naujos. Sudaryta 
miesto bedarbių taryba, kuri 
laiko susirinkimus Darbininkų 
Centre, 21.57 Center Ave. Ten 
yra ir bedarbių tarybos rašti
nė.

Lietuviai bedarbiai taipgi , 
turėtų dėtis p bedarbių tary-j 
bas. Reikia į tą darbą įtrauk-Į . . ______ _
ti ir įvairios darbininkų orga*- j mokėjo mokesčių 
nizacijos, kad jos išrinktų at-1 „ 
stovus dalyvauti miesto bedar-1 Lt. 
bių tarybų susirinkimuose.

Bedarbis.

PASTABA
! Matulis visai apleido A.L.D.
: L.D. organizacijos reikalus. An
tras Apskritys, kurio raštinin- 

!ku mes jį palikome pastaraja- 
|ine suvąžiavime, apmirė. O ko- 
•del? Ve kodėl. Jis agituoja: 
i “lošti veikalus ir likusį pelną 

į “Klampynės” naudai.

minio krizio, kokio jų istorijoj dar nebuvo.
. Jie badauja arba pus- 

badžiauja. Dirbančiųjų darbininkų algos
• .v.- - .. . v. . kapojamos, darbo valandos ilginamos, pa-

. Diaugai, čia va yra amerikiečiai, ku-^ skubos sistema (kapitalistinė racionalizaci
nę norėtų* drauge su jumis perzygiuoti per j kerta darbininku sveikatą. Fabrikai, 1VkJvl Ranrinnaui Ailrcfa Ap navolvc-ii-n ? i v. - i • v i tz . , . 1 , .masinos— rudyja, genda. Kuomet krautu-iškirti

i vės ir- sandėliai užversti daiktais—tai mi- Jam tik nusispjauti ant strei 
! lioninės masės skęsta skurdo jūroj.

Iš kitos pusės Sovietų Sąjunga—šalis Partijos rūkalų ir 
i proletarų diktatūros—žygiuoja nepapras-

Raudonąją Aikštę. Ar pavelysite?
—Kas jūs per vieni?—klausia vadas.
—Darbininkai, aišku!
—Partijinis?
—Žinoma!
—Kodėl nemaršavai su savo fabriku? __ c ________ __v___ i _
Paaiškina, kad todėl, jog norėjęs su mu-itu smarkumu pirmyn, statydama socializ-1 

------. — t i—: ----- £ia vįsos dirbtuvės dirba!
; be pertraukos ir nauji gigantai, milžiniš
ki fabrikai, baigiama statyti. Penkerių

; metų plano tretieji, sprendžiamieji, metai 
' baigiami didžiausiais laimėjimais. Čia ne 
. tik kad nėra bedarbių, bet didelė stoka

p. i . darbininkų. 60 nuoš. valstiečių sukolekty- 
pei u onąjų vįzuo^a> Milžiniški valstybiniai—duonos SKAITYKIT IR PLATTN-

1 fabrikai—ūkiai dygsta vienas paskui kitą.
> Visas šalies ūkis plečiasi tokiu smarkumu, l 
;kokio istorija iki šiol dar nėra mačiusi!

(Bus Daugiau) į

mis pavaikščioti ir. mums parodyti para-1 mui pagrindus, 
dą. K

—Kas jie toki?—vėl jo klausia.
Išsitraukiu savo dokumentus.
Linksmai ir draugiškai vadas paima mus 

ir pastato pirmose eilėse.
Šitaip peržygiavome

Aikštę.
Praeinam ties tribūna, ant kurios stovi 

Sovietų Sąjungos vadai—Stalinas, Moloto
vas, Kalininas, ir kiti ir Idti.

Mes pasiliekam kitoj pusėj Raudonosios:

PITTSBlIRCHO VALDŽIA bandė pasityčiot Pasitikimui Trys Masiniai ' 
e Mitingai
l IŠ BEDARBIU DELEGACIJOS Delegatų pasitikimui suruo

šta trys dideli masihiai mitin- 
------  gal. Nors vakare lietus smar- 

_ . kiai lijo, darbininkų betgi 
V • • • .V velkino ko-

C.oj.mą is Bedarbių ! votojus už visos darbininkų 
Gruodžio 4 jau pradėjo be-1 klasės reikalus. Pas darbinin- 

darbiu delegacijos rinktis Pitts ’ kus matosi pasiryžimas, vesti 
: burghe. Apie 5-tą vai. vaka- 'kovą už bedarbių apdiaudą.

Tuose mitinguose delegatai 
; aiškino savo kelionės įspū- 
: džius. Aiškino, kaip daugely 
; vietų teko kietai susiremti su

PITTSBURGH, Pa. — Lap
kričio 25 d. Čia 
ta badaujančiu 
Keli tūkstančiai 
giayo gatvėmis reikalaudami
socialės apdraudos.

Iš demonstrancijos pasiųsta 
skaitlinga delegacija su bedar
bių reikalavimais taip nugąz- 
dino pavieto viršininkus, jogei
jie dar nesulaukę delegacijos į 
visais kampais kai žiurkės iš
sislapstė. Delegacija tada at
lankė miesto tarybą ir padavė maisto duoti. “ * ............
savo reikalavimus, tarp kurių fcę, vjsį tuojaus ten patraukė, 
buvo ir reikalavimas pakan-1 
karnai maisto ir vietos pernak- j 
voti baduolių maršuotojams į 
Washingtoną.

Anie 5-ta vai. vaka-
i ” " ' v i

; re jau buvo pilna didelė kroa- 
įtu svetainė ant Canal St. Sve I ‘
i Čiai taipgi iš visur rinkosi.

Apie 6-tą vai. pirmininkas i reakcinėmiš spėkomis. Tačiaus 
praneša, kad delegatai eitų į | visur bedarbių pusėj buvo lai- 

--------  (įmėjimas. Bedarbių maršavi- 
mo į Washingtona jokios spė
kos negali sulaikyti. Jie pa
sisakė, jogei yra pasiryžę iš 

Už kiek laiko vėl sugrįžta ir j pačiame Washingtone kautis 
„i___ --------y_ ,_j j_ galo.

• Dabar Pittsburghe ruošia
masi pasitikimui sugrįžtančių 
delegatų. Vėl bus sušaukta 
dideli masiniai mitingai. Kvie
čiama darbininkai skaitlingai 
dalyvauti ir išgirsti raportus, 
ką delegacija nuveikė Wash
ingtone.

pirmininkas praneša, kad de
legatai negali ,valgyti tokio 
maisto, kuris ir šunims netin- 

Iš karto miesto viršininkai ka. Atsinešė vieną surūdiju- 
bandė ignoruoti tuos reikalavi-• sią blekinukę, iš kurios jiems 
mus, bet paskiau, visai prispir- !siūle valgyti.
ti prie sienos, turėjo prižadėti pasipiktino iš tokio viršininkų 
viskuo aprūpinti atvykstančias elgesio ir juos ant vietos pa- 
bedarbių delegacijas.

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 13 gruodžio, 
Winkclstein svetainėj, 110 W. Mar
ket St., 2-rą vai. po pietų. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti. Bus renkama kuopos valdy
ba. Sekr. K. Kubilius.

(291-292)

jeršey^TtyTn. j.
A.L.D.L.D. 16 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 13 gruodžio, Ukrai- 
svetainej, po pietų, tuojau 

po Laisves Draugijos susirinkimui. 
Visi nariai dalyvaukit, yra svarbių 
reikalų . Bus apkalbama rąportas 
iš buvusios konferencijos.

Sekr. J. Augutis.
(291-292)

BINGHAMTON’ 'n. Y. •
| A.L.D.L.D. 20 kuopos metinis su- 
i sirinkimas bus ketvirtadienį, 
■ gruodžio, Kliubo kambariuose, 

vai. vakare, 
a svarbių

CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Spaudos Reikalu 

Susi rinkim a
14 d. gruodžio, Liet. Darbininkų 

Svetainėje, 920 E. 79th St., j vyks la
bai svarbus susirinkimas darbinin
kų spaudos reikalu "Daily. Workerio,”. 
“Laisvės,” /Vilnies” vajaus! reikalu.( 
Visi mūsų dienraščių skaitytoja'i, da-’ 
Ivvaųkite šiame susirinkime. Dabar
tiniu momentu, klesų kovai aštrėjant, 
bedarbei didėjant, darbininkiška spau
da lošia labai svarbią rolę. BūkiT 
me visi ir visos.

Vajaus Komisija.

kierių, politinių kalinių, bedar-! 
bių kovų, Lietuvos Komunistų 

pagaliaus
ant A.L.D.L.D. organo

’ reikalų. Jis, i 
naują “organą.” 

net mūsų organizacijas 
remti kontr-revoliucinį šlanAštą. j 
A.L.D.L.D. Centro Kom., pasi- i 
remiant organizacijos taisyklė-1

. , .i . .... ... | neivinudiciii, .iv uiuwz.iv, |,v iw.mis, kuo veikiausiai JJ privalo j 10n Fairmount Ave., 8-tą vai. vaka-

PAIN-EXPELLER*^^
Įreg. J. V. Pat. Biure.

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokių rūšių gėlimai iu 
skaudėjimai greitai pasiduoda Šiam lininientui. PAIN-EXPEL/ 
LERIS* yra pigiausia “darbo apsaugos” forma. /
Kaina 35c. ir 70c. ..... Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnklL

t

PRANEŠIMAI'
Iš KITUR

WILKES-BARRE, PA.
A.P.L.A. 51-mos kuopos metinis 

susirinkimas bus sekmadieni, 13 d. 
gruodžio, J. Zdanio name, 350 Lyn
wood Ąve., 2-rą vai. po pietų. Bus 
renkama kuopus valdyba ir svarsto
ma kiti labai svarbūs reikalai, tat 
visi nariai dalyvaukit. Pasistęngkit 

! ir .mokesčius užsimpkėti,. kad nelik- 
tumėt skolingi už šiuos metus. Taip
gi meldžiu pribūti J. Stanislovąitj ir' 
tuos draugus, ką išpįldėt- aplikacijas 
įstojimui į šią kuopą..

Sfekr. P. Maslaveskas.
(291-292)

Jau bus sugrįžę 
išduos raportą,, ką 

patyrė. Tat visi dalyvaukit.
Bedarbių Taryba.

(290-291) 
DETROlT^MfČH.

. 4-tos kuopos susirinki
mas bus .šeštadienį, 12 gruodžio, 

I Draugijų svetainėj, 3302 Junction 
| Avė., 7:30 vai. vakare. Bus renka
ma valdyba, tat visi nariai daly
vaukit.

Sekr. N. Astrauskiene., 
(290-291)

GREAT NEČK,~N? Y.
L.D.S.A. 64-tos kuopos susirinki

mas bus trečiadienį, 9 gruodžio, pas 
d. C. Kasmauskienę, 3 Morris Lane, 
7:30 vhl. vakare, 
kit, ;

EASTON, PA.
A.P.L.A. 32-ros kopos metinis su

sirinkimas bus sekmadienį, 13 gruo
džio, Eastbn, Baking Co. svetainėj, 
34-36 N. 7th St., 1-mą vai. po pietų. 
Visi nariai ateikit, yra. svarbių rei
kalų iš centro. Senoji valdyba iš
duos raportą už šiuos metus, tat iš
girdę raportą lengviau galėsime už
sibrėžti planus ateičiai, kad- galėtu
me sėkmingiau veikti ir sustiprinti 
kuopą finansiniai.

Sekr. K. Bakanauskas.
(291-292)

BRIDGEPORT, CONN.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mas šaukia visų organizacijų narių 
masinį susirinkimą sekmadienį, 13 
gruodžio, po No. 407 Lafayette St., 
1 vai. po pietų. Bus svarstoma apie 
sukėlimą finansų del paliuosavimo 
Mooney ir Billing, Harlano mainic- 
rių ir Scottsboro jaunuolių. Visų or
ganizacijų ir kuopų nariai dalyvau
kit. Komitetas.

(291-292)

A J. .„’.„..v. Visos narės- ateį- 
yra svarbių reikalų aptarti.

Org. A. Bečienė. i 
(290-291)

DETROifrMlČH.
LINKSMAS VAKARAS

P.L.A. 47-ta kuopa rengia šaunų 
teatra ir koncertą sekmadienį, 13 d. 
gruodžio Draugijų svetainėj, 3302 
Junction Ave. I3us suloštas vieno 
veiksmo veikalėlis “Pas Daktarą.” 
Po teatrui bus koncertinė progra
ma, o vėliau smagūs šokiai prie ge
ros muzikos. .Įžanga tik 25c Kvie
čiame visus atsilankyti. Pradžia 7- 
tą vai. vakare. Rengėjai.

(290-292)

CLIFFSIDEN.J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos susirin

kimas bus penktadienį, 11 gruodžio, 
L.P.N. Kliubo svetainėje, 8-tą vai. 
vakare. Visi nariai ateikit laiku, 
bus renkama kuopos valdyba. Už
baigus šį susirinkimą, bus T.D.A. 
kuopos susirinkimas. V. K.

(290-291)
L.D.S. 115 kp. susirinkimas įvyks 

seredoj, 9 d. gruodžio, 8 vai. vaka- 
fe, Lietuvių N. P. Kliubo salėj, 257 
.Walker St. Visi nariai malonėkite 
susirinkiti laiku, nes bus metinis su
sirinkimas, tai reikės aptarti daug 
svarbių reikalų.

Komitetas.

Moderniškiausi įtaisymai
38—40 STAGG STREET,
A. M, Balchunas, Savinipkąs

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

v
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Kairus.

I Koncertas Great Necke

Pir-

au-

ūdai

1

prole-

ig^UilU

M-ka.

■ Ne Banditai, bet M

Chimjos Liaudis \ matamm

MUKDEN. —

programa 
turtinga,

Japoni 
“bandi

NEW MASSES
63 W. 15th Street' 

Nev/ York City

Jo kaina 15c kopija 
Prenumerata Metama $1.50

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos nuo 10 ikj 1
Nuo 4 iki 8

Nedelioin nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su pGray ir 

paginusias gyslas jčirškinimais

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

BIZNIERIAI GARSINKIT
ĖS “LAISVĖJE”

i <

vadovaujant F. Pakalniškiui, I pianu akompanavo H. Retike- 
įsudainavo pagirtinai. Bangos 
Choras iš Elizabeth, N. J., va
dovaujant V. Žukui, sudaina
vo labai puikiai. Aido-Lyros 
Choras, kaip visuomet, taip ir 
šį sykį, jiasirodė, kad lygaus 
kito choro dainavime šioj 
apielinkėj nesiranda, nes savo 
tarpe turi gerai išlavintų dai
nininkų, o ir choro mokytojos 
H. Retikevičiūtės .gabumai pri
sideda prie choro išsilavinimo 
dainavime. Pagirtinai sudai
navo Bangos Choro merginų 
grupė Ufa ir Aido Choro mer
ginų kvartetas, tai tikrai ža
vinčiai papuošė .mūsų progra
mą ne tiktai savo gražiomis 
melodingomis dainelėmis, bet 
taipgi tinkamu apsirengimu 
baltai-raudonai, kas padarė 
puikų įspūdį. Ir reikia palin
kėti, kad šios mūsų jaunos ko
vingos dainininkės dar smar
kiau darbuotųsi proletarinėje 
dailės—meno srityje.

Labai gražiai sudainavo A. 
Velička solo ir duetus su drau
gu F. Pakalniškiu, kas publi
kai labai patiko. Draugė L. 
Kavaliauskaitė sudainavo 3 
daineles, vieną iš jų rusišką, 
kuri labai melodinga. L. Ka
valiauskaitė labai gera daini
ninkė ir greatneckiečiai ją pa- 

įšokejų, nesulaukdami progra-. mylėjo. Draugas A. Višniaus-; 
mos pabaigos, grįžo atgal savo! kas iš Bayonnės, N. J 
keliais. Negerai, kad taip i navo labai šauniai. 
Įvyko. Bet, nežiūrint to visko, 
rengėjai užsiganėdinę, nes jų- 

šalininkus , aiškindami darbi- jų pastangos turėti puikų kon- 
ninkiškai visuomenei tos 
zicijos 
ir josios žalingą darbą klasių;ir 
kovos lauke.

Praeitame A.L.D.L.D. 16-tos 
kuopos susirinkime, lapkričio 
8 d., kuris iš eilės buvo šiais 
metais ketvirtas, visi susirin
kime buvę nariai vienbalsiai 
pasmerkė “opozicijos” oportu-

Atsakymas į Sklokinio 
Korespondento Pasakas

mistišką darbą ir užgyrė da
bartinę “Laisvės” ir “Vilnies” 
poziciją ir jų kovos būdus 
su oportunistais; tuo pačiu sy
kiu nutarė ir paaukot iš kuo
pos iždo $2.00 dienraščiui 
“Laisvei,” kaipo solidarumo iš
reiškimą su josios komunisti
ne politika.

JERSEY CITY, N. J. — Tū
las Kuopietisj per Naująją 
Klampynę korespondencijoj iš 
šio miesto stengiasi klaidingai 
įtikint visuomenę, kad vietinė 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 16-ta 
kuopa nupuolus narių skai- i Pavykęs Choro Pirmyn 
čium del neveiklumo kairiųjų, Į 
tai yra, komunistų bei komu-!------------- --------- - ----
nistams pritariančių. Bet pats 
Kuopietis pamiršo, ką augš- 
čiaus pats rašė apie Laisvės 
Draugiją, kad jinai per šiuos 
metus negavo naujų narių ir 
kad kiekviename jos susirinki
me sekretorius išskaito visą li
taniją neužšimokėjusių narių, 
kur kiekvienas nusiskupdžia 
bedarbe, čia jau ne kairiųjų 
kaičia, kurie šioj organizacijoj 
jokio veikimo sudaryt negali.

Taipgi Kuopietis sužiniai iš
kraipo dalykus, rašydamas, 
kad A.L.D.L.D. 16-tai kuopai 
užtenką poros susirinkimų į 
metus. Taip buvo praeityj; 
bet atsiradus prieškomunisti- 
nei sklokai, ir Jersey City 
kuopiečiai sujudo ir stojo į ak
tyvų veikimą prieš tą oportu- 
nistinę “opoziciją” ir prieš jos

Lapkričio 28 d. įvyko 
myn Choro metinis koncertas 
ir balius ir,galima sakyti, bu
vo vienas iš puikiausių, kokio 
greatneckiečiai iki šiol dar ne
turėjo. .Jeigu ne blogas oras 
ir lietus, būtų buvęs dar daug 
sėkmingesnis, ką liudija tas, 
kad daugelis turėjo nusipirkę 
tikietus išanksto, bet koncerte 
nedalyvavo. Gal būti, ir be
darbė pakenkė ir ne laiku pra
dėta programa, nes Aido-Ly- 
ros Choras pavėlavo; delei tos 
priežasties programa buvo 

| pradėta pervėlai, ir daugelis

opo- certą išsipildė, ypatingai iš 
veidmainingą politiką (dailės atžvilgio. Nors pelno 

nedaugiausiai liko, apie 
$60.00, bet užtai publika pa
tenkinta programos gerumu. 
Visi tie, kurie matė ir girdėjo, 
pasakys, kad programa buvo 
žavinti ir turininga.

Programos išpildyme daly
vavo vietinis choras Pirmyn ir, šokius.

5

S

5

5 
5

žodžiu sakant, 
buvo nepaprastai 
kurią išpildė mūsų darbininkiš- 
,kos dailės mylėtojai. ' Todėl 
Choras Pirmyn ačiuoja visiem, 
kurie prisidėjo prie išpildymo 
programos, o publikai už skai
tlinga atsilankymą.

Po programai tęsėsi šokiai, 
•smagiai griežiant Norris orkes
trai angliškus ir lietuviškus 

Visiems dainininkams

vičiutė. • <
žodis kitas reikia pasakyti 

apie Choro Pirmyn gyvavimą. 
Išlaikyti choras tokioje mažo
je kolonijoje yra .gana sun
ku delei šių priežasčių. Pir
ma, kad mes neturiipe užtek
tinai pasišventusių dailės my
lėtojų, kurie paaukautų savo 
energiją ir prisidėtų medžia
giškai prie choro palaikymo 
ir budavojimo. Antra, tai ne
turime prieinama kaina sve
tainių, kad būtų galima daryti 
šiokius tokius parengimus pa
laikymui choro. Trečia, tai 
bedarbė, kuri dikČiai atsilie
pia, ypatingai į darbininkišką 
chorą. Tiktai aciu choriečių 
ir chorisčių susiklausymui, vie
nybei ir pasišventimui tos kliū
tys liekasi apgalėtos. Ir per 

; vienus metus gyvavimo laiko 
| choras pusėtinai pažengė pir- 
jmyn proletarinėj meno srityj, 
į išsimokindamas apsčiai revo
liucinių. darbininkiškų dainelių, 
I kuriomis jau daug sykių patąr- 
' navo darbininkiškoms organi- 
izacijoms. Reikia atiduoti, kre- 
'ditas ir mūsų jaunam ir ener- 

! gingam choro mokytojui, F. 
'Pakalniškiui, kuris daug ener- 
I gijos padėjo, kol chorą iš- 
j mokino dainuoti, pastate ant 
'kojų, ant geros papėdės.

Taigi Choras Pirmyn, pradė- 
: damas antrus metus savo dar- 
; bininkiškos dailūs srityje, ,tu- 
' retu dar smarkiau, dar vienin-

(Tąsa nuo 1-rmo pūsi.)
Nesenai mūsų priešai paskel

bė, kad Chicago j e A.L.D.L.D. 
kuopos baigia “krikti”. Atsa
kiau faktais ir įrodžiau, kad 
yra priešingai. Apsivalymas 
nuo oportunistų tai dar nėra 
krikimas, bet eina ant sveika
tos organizacijai. Kuo darbi
ninkų organizacija geriau apsi
valo nuo buržuazijos agentų— 
Pruseikų, tuo jai sveikiau. Ir 
štai patvirtinimas: A.L.D.L.D. 
19 .kuopos sekretore drg. P. 
Klastauskienė, tos pačios kuo- 

i pos veikėja, kuri išspyrė Pru- 
seiką ir Strazdą iš mūsų revo
liucinių eilių, prisiuntė 14 nau
jų narių į A.L.D.L.D. Du re
negatai laukan iš mūsų revo
liucinių eilių, o 14. naujų kovo
tojų į mūsų 19 kuopą. Tai jau 
ne “krikimas” o geriausias 
girnas (revoliucinių eilių.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54 th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

Bel) Phone, Poplar 7545

■ A. F. STANKUS
GRABO RI US-UNDERTAKER

lAbftl»t.muoja ir Ie.i<i.>j» i.iir* iruaiua *ul 
yiookių kepinių. Nori..ti«;i H«r«»nio xx- 
tatutvlMo ir už kruną nuli&d>M0
ralundoje laukit** pa* ownue Ko* ■*»»/• 
galite gauti lotu* nnt kepinių
rfirlkukioaa Tlr»tn»» ii a>
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IŠLAIMEKITE
Ekskursiją j Sovietų Sajų 

gą Dykai 1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia. Pa..

Darbininku Kalendorius
Jau Atspausdintas, Reikalaukite Jo

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

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

KAIP ŠIAIS METAIS /

Knyga iš 205 Puslapių
Kaina 25 centai

Turime džiaugsmo paskelbti, 
jog šisai metraštis kalendo
rius yra labai turiningas. Įvai
rių informacijų ir straipsnių iš 
politikos, ekonomijos, m^diJinos, 
gamtos mokslo ir kitais klau
simais yra apsčiai.

PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

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

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

SIUNTIMO LĖŠOS
Bo jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 

paduotu antrašu:

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

3

Washingtono ponai atsisakė 
skaitytis 'su bedarbių delegaci
ja, kuri, atstovavo 12 milionų 
bedarbių ir jų šeimynų reika
lus. Washington© viešpačiai 
eina caro pėdomis. Proletaria
tas savo kovas nenusilpnins, bet 
dar daugiau paaštrins. Vasa- 

i rio 4 d. bus masinių demons- 
traciju diena už bedarbių rei- 

! giau pasidarbuoti, kad išsiauk- j kaltis. ^Organizacijos jau dabar 
! lėti į daug didesnį, dar daug ! rengkitės.
■ geresnį, kurisį tarnautų darbi-i 
įninku menui,jo per jį ir abel-i 
Inai darbininkų klasei!

Choristis.

i' 
i

Oficialia organas Lygos delei ' 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duodama tam 

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

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

už 6 menesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialūs kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200»ko
piją*

LIETUVIS ' GRABOR1US
Norintieji 
riausio

ge- 
patar- 

ir už 
kainą,

į Mooney-Harlan-'Scottsboro 
■ Konferencijos Raporas ir 
!T.DA. Parengimas

Dabar eina vajus už naujus i 
I narius į Komunistų Partijos 
eiles. Lietuvių komunistu eilės 

! per pastaruosius kelis mėnesius 
Į keleriopai paaugo. Dvasinis na- 
i rių ir abelnai darbininkų sto- 
i vis žymiai pagerėjo. Simpati
jos linkui K. P. išsiplėtė gilyn 
' ir platyn, kaip abelnose prole- i 
i tarų miniose, taip ir lietuviuo- 
i se.

Taigi, draugės ir draugai, pa-

THE LIBERATOR
50 E. 13th Street

naviino
žemų

nuliūdinta va*
landoj? šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

TeL: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS
CLEVELAND, OHIO. — 20 i 

I gruodžio, 2 vai. : po pietų, Lie-' 
tuvių Darbininkų svetainėje, ' 

: 920 E. 79th St., yra šaukia-' verskite savo revoliucines sim- 
; mas platus mašinis viso Cle- ■ pati jas į revoliucinį organiza- 
jvelando darbininkų susirinki-j cinį, bolševistinį veikimą. Jūsų 
'mas, kuriame Mooney-Harlan—i stojimas į partiją, bus geriau-
1 Scottsboro konferencijos, kuri sias atsakymas visiems 

i buvo 21-22 dd. lapkričio, Youn-1 tariato neprieteliams. 
į gstowne, Ohio, delegatai išduos ' ■ .• .*. m-
! platų* raportą. jPo' raporto bus i ' v 
į plačiai išaiškinta tos konferen- Nuo dvaųgų: 
! i-v... irtt + n r< 1 O <-> O C ' * 1 Q { Č V 1 1 Vii I* I O 1 O 11
I j*..— — — — - — -j — ' J j r

j vai už paliuosavimą Tom Moo-1 d. Mizara 
ney ir visų darbininkų klasės į kolonijas, 
kovotojų iš Amerikos kapita- 

ilistų bastilijų. Kadangi iš Cle- 
velando lietuvįų darbininkų 
draugijų dalyvavo apsti delega
cija, tai visiems (darbininkams 
yra svarbu būti ir kitiems pra
nešti apie šį taip svarbų susi
rinkimą. Lietuvių darbininkų

daug 
i cijos priimtas darbo planas, ko-• laiškų. kurie jau dabar kviečia 

l su prakalbomis i jų 
" . Tas liudija, kaip ge-; 

rai padarė mūsų organizacijų , 
centrai pasiųsdami d. R. M. ii 
Sovietų Sąjungą, kad patirti 
ant vietos dalykus, ir ant kiek 
yra didelis lietuvių darbininkų 
susidomėjimas Sovietų Sąjun
ga. Bet draligai nerašinėkite 

, , .daugiau atskirų užkvietimų,
draugijų atstovai, turės apsčiai!kada d. Mizara parvažiuos, mes 
ko raportuoti, nes konferencija! jam rengsime planingus marš

rutus ir, aiškus dalykas, nebus 
aplenktos ir jūsų kolonijos.

buvo didele. Delegatai dalyva- 
i vo iš 22 skirtingų Ohio vals
tijos miestų. Jų skaičius 472 
atstovavo tūkstančius darbinin
kų iš sunkiosios industrijos ir 
pašalpinių draugijų..

Po raporto bus patiekta pla- 
j nas perorganizavimui Tarptau- 
itinio Darbininkų Apsigynimo, Lapkričio Laidos Į 
kuris yra vienintele organizaci-! NEW MASSES Jau Gatavas;

i ja, kuri gina darbininkų klasės;
kovotojus. Abiejų kuopų nariai j Tai specialis leidinys apie 
yra kviečiami iki vienam daly- Sovietų 'Sąjungą

į Daug straipsnių yra žymių 
rašytojų, kaip tai :

Laisniuotas Graborius '■
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkami ausi as ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu 
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA, 
.ti<> <1

Telefonai} Bell — Oregon ,8136 

Keystone — Main 1417

antrašu
STREET
PA.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ. MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. IS- , 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Autom0- 
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lėkei- ' 
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo- 
kiname generaliai visiško perstaty
mo, ęarburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai 'liaus. Ekspertai instruktoriai. Už 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialus važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

“ri''YTl*YT*ri~rTTYT 1 Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 
. niais io vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

! NEW YORK AUTOMOBILE
' 228—2nd AVENUE, Kampas 14th StreetSEfflHI ŽURNALAS b*

yra kviečiami iki 
va uti.

Vakare abi kuopos Tarpiau 
i tinio Darbininkų Apsigynimo! 
į turės smagų . vakarėlį su pro- • Joshua Kunitz, Louis Ldzow- 
grama ir šokiais. Visi rcngki-jiek, Loon Donncn, H. Roson, 
mes į šį parengimą, kartu iri Buyck, Gellert, Groppėr,

I masinį ssuirinkimą del išklaū-i, Bard ir kitų
į symo taip svarbaus raporto, del; Lietuviai darbininkai, užsi- 
Į paliucsavimo Tomo Mooney ir | Sa,kykitc platinimui ir skaity- 
ivisų darbininkų klasės vadų,!- ta svarbu žurnalą 
i papuolusių į išnaudotojų kator-į 
! gą.

Pasirodo, | 
kad Mandžurijoj darbiniu-į 
kai ir valstiečiai partizanai į 
veda kovą su japonais ple-i 
šikais. Sakoma, kad ties" 
miestais Changtu ir SinmirU 
apie 5,000 tokių partizanų 
yra susimobilizavę. 
ja. paskelbė juos 
tads

vai. vakare. Sekmadie- *•

SCHOOL
NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

Įvairių karštų gėri* 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams,' teatrams, ve
stuvėms, ’ sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

LUi V1AAS

---------- —— , ,. t.

L u t ▼ in’s Hali yra 
pląčiai žiųoma ne 
tik Elizabdtho, 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.

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

'hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku ii mokiname A 
riską kaa link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO.
Praktika ant rietoa.

Hardyma*. auUltTHia*. KOitutyran*. aupraat elektriką Ir Maffn*tlia»ą, ir važiavlMą, 
ir plan< automobilio; iMokinaao dieuomla Ir vakarai* lietuvių ir anglų kalboM. 
Mokytojai* yra žymu* eksportai—L. TICHNIAV1CIUS. B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą g va ratuojame už mažą ožmoke«t|. Mc» padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. L'žiiraayma* | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 rytą 
|kl 9-tai valandai vakaro. , Nedilloją nuo iO ryto iki 2 vai. po Dietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
Ml fc. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CIT? \ 

Telephonę, Algonquin 4-4049
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VIETINES ŽINIOS
Entuziastiškas Ruošimasis į S Nukerta Trečdalį Merginų 
Raudonąjį “Laisvės” 
Koncertą Sekmadienį

Algų j “Bedarbes Fondą”
NEW YORK. — Bosai Na

tional Screen Service Kompa- 
. beliko jnijos įsakė, kad 300 pas juos 

. -------------ų merginų atiduotų
Susipra- | trečdalį savo algos į taip va-

kelias dienas kuo plačiausiai I da.'"'iUrf”nėatlduos7 bus*7i- 
paskleist žinią tarp sueinamų ; mesta iš darbo.
žmonių apie tą “Laisvės” iš
kilmę. Visi, kas tik gali, yra 
raginami išanksto įsigyti tikie- 
tus “Laisvės” raštinėje. Ne
turint išanksto tikietų, beje, 
gali paskui perilgai prisieiti 
laukti prie tikietų langelio sve- 
tąįnės name ir tuo būdu pavė
luoti bei tinkamesnių vietų ne
gauti. ' 
tikietų f pirkimas išanksto įro-' {L\šenhiose 
Č L 
b^rliVika’i rkngidsi į1 tą ' nepa-! 
prastu, ;revoliuciniai-darbinin- [ 
kišką koncertą. ‘ Na, o tikietą j 
kišeniuje turintis paprastai ne- n i •• • c • •
gali nutylėti nepasisakęs bei .Demonstracija IV Susirinki“ 
neparodęs jo kitiems; tatai gi I»e(|aibiu Reikalais 
yra paskatinimas, kad ir jie 
vyktų į koncertą.

Žiūrėkite, kaip net kapitali
stiniai laikraščiai susidomėjo 
demonstracijomis b e d a r b ių 
Washingtone, atvykusių iš vi
sų šalies kampų. Ta žinia 
gruodžio 7 d. “užvaldė” pir
mąsias vietas daugelyj kapita
listinių laikraščių. Jie nuste
bo, iš kur pas komunistus ra
dosi tokios drąsos “užpulti” 
pačią šalies sostinę Washing- 
toną su reikalavimais bedar
biams tuojautinės paramos iš 
valdžios iždo ir įvedimo 1 
darbiams reguliarių pensijų. . .

Well, tokie bedarbių ir dir-lkom. sekcijos centre, 61 Gra-j 
bančiųjų reikalai “Laisvėje” '1 '-y1"'
nėra jokie stebuklai. Tai svar-; dirbančiųjų susirinkimas, 
biausias šiuo momentu daly-!vo ir lietuvių bedarbių.
kas, už kurį kasdien “Laisvė” | rūs baltieji ir negrai bedar-[ 
kovoja, kaipo 1 
darbininkų klasės organas. To
dėl ir darbininkai privalo pa
remti šį savo kovos laikraštį, 
skalitlingiausiai sueidami į jo 
kdricertą, kuris įvyks artimiau
sią sekmadienį, gruodžio (De- 
eėlnber) 13 d., 3:30 vftE pb 
pifetų, Labo!' Lyceum svetainėj, 
949 (Willoughby Ave.,’"Brook- jdžią 
lyne. ' 
j’ Kai dėl programos, tai jinai 
bus skirtinga nuo visų iki šiol 
buvusių dienraščio “Laisvės” 
mėtinių programų. Ji arčiau ,

• prilips, darbininkui ir bedar
biui prie širdies, negu bet kuri 
pinhesnė programa. Apart

Pusketvirtos dienos
metiniam raudonajam i dirbančiu

“I^aisvės” koncertui. S”-’— 1 • - - --
tę darbininkai turėtų per šias Į dinama bedarbių "šelpimo"fon- 
irolific! Irnrv nlapitinciai i -rr • > • ■» i

L.D.S. 14 Kp. Susirinkimas ! mirtys-laidotuvės 
Maspethe, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 14-tos kuopos metinis 
susirinkimas įvyks ketverge, 10 
d. gruodžio, 8-tą vai. vakare, 
pas d. Zablackus, 70-42 Link 
Court, Maspeth, N. Y. Drau
gės ir draugai, būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, nes 
turime daug svarbių reikalų. 
Taipgi turime rinkt kuopos 
valdybą ateinantiems metams.

E. Bimbiene.
Sekr.

Veronika Patauskiūtė, 231 
'metų, 231 Duke St., Kearney, j 
[N. J., mirė gruodžio 4 d., pa-j 
laidota gruodžio 7 d., šv. Tre-1 
jybės kapinėse Brooklyne.

Laidotuvių apeigomis rūpi-; 
nosi graborius J. Garšva.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje). !

SUSIRINKIMAI

(291-292)

LIETUVIS FOTOGRAFAS

s »•

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSI!
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

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

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand SU, 

BROOKLYN, N. Y. |

“Laisvės”-“Vilnies” V ajininkų 
Paskutinis Susirinkimas

Nedėlioj, 13 d. gruodžio, kaip 9- ■ 
tą vai. ryto, Lietuvių Darbininkų 

! svetainėj, 920 E. 79th Št., įvyks pas- j 
jkutinis “Laisvės”-“Vilnies” vajininkų- Į 
i darbuotojų susirinkimas. Draugai iri 
i draugės, kurie galite nors trumpą ' 
valandą laiko pašvęsti darbininkiš
kos spaudos naudai, visi ir visos at- , 
silankykite. Kartu iki tos dienos 1 
per tuos kelis vakarus pasidarbuo- 1 
kime, kad atlaikius Cleveland© gerą 
vardą. Pasirodykime, kad mes sto
vime su komunistine spauda ne tik 
žodžiais, bet ir darbais. Olevelandas 

pralenkti šiemet Detroitu!
Va j imnkas. i

(291-293) .

Per verstiną kolektavimą iš 
darbininkų į tą buržujinį be
darbių fondą yra apiplėšiami 
darbininkai ir darbininkės be- PafĮ). ApSlOnimO 17 

!Kp. Metinis Susirinkimas
Draugai ir draugės, kurte 

priklausote prie Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17-tos 
kuopos, tai šį trečiadienį, 
gruodžio 9 d., 7-tą valandą 

; vakare, visi būkite susirinki
me. Kadangi tai bus metinis , 
susirinkimas: turėsime per-į 
rinkti kuopos komitetą; taip-' 
gi bus persiorganizavimas kuo- į 
pos viduje, kur susidarys gru-1 
pės iš dešimts narių kiekviena j 
su savo kapitonu, kad tuo bū- i - • 1 1 • *1 • VC4JYC41V. VIDA 11UJ 1(Udu pasidarytų geresnis veiki- bių reikalų aptarti.

įveik visose dirbtuvėse, krautu- 
jvėse, raštinėse ir
■ bandyk bedarbis 
į pos iš to fondo!

Tarnaus jau dabartinis ,darbininkų, taip

do entuziazmą, su kuriuo dar- J labdariu 
. ... . į tojų.”

t. t. O pa
gaut pašal- 

Didelė di- 
išlupamų iš 
ir pasilieka 

įvairių, valdininkų, 
ir to fondo “darbuo-

turi

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
156 \V. 44th St., Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

, ORGANŲ LIGAS
Valandas, paprast amos dienotni* nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. pn pietų.

Tolei. ALGANQUIN 4-8294

11 
iki 
iki

1 BROOKLYN. — Pirmadienį 
išimtai bedarbių demonstravo 
prieš Boro Hali, paremdami

i reikalavimus alkanųjų maršuo-
[tojų Washingtone. Demonst- 
irantai įteikė savo vietinius rei
kalavimus Brooklyno valdybai, 
ypač kad kiekvienam bedar
biui būtų šią žiemą išmokėta

i $150, taip kad galėtų aprū- 
Ipint bent būtiniausius savo gy-1 
Įvenimo reikalus.

, 1O I Kadangi oras buvo persai-! 7-tą VALANDĄ
be-; tas laikyt vakare mitingą lau- ' “LAISVĖS” SVETAINĖN, 

tai pirmadienio vakare j

mas ir greitesnis atsiliepimas i 
visokius svarbius dienos klau-' 
simus. šiame susirinkime, be j 
to, reikės surašyt visų narių j 
adresai. Reikia taipo pat reng- •’ 
tis prie Kantono komunos pa-1 
minėjimo, bazaro, trijų mėne
sių darbuotės plano, sutvarkyt 
veikimą delei bedarbių, ir kt. 
Todėl visi draugai yra ragina- 

jmi SUEIT NE VĖLIAU KAIP 
VAKARE,

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin

kimas bus penktadienį, 11 gruodžio, 
po No. 5407—69th Lane, 7:30 vai. 
vakarę. Visi nariai ateikit, yra svar- 

Taipgi turėsim 
išrinkti delegatus į apskričio konfe
renciją ir kuopos valdybą.

Sekr. O. Cibuiskiene.
(291-292)

BROOKLYN,-~N~ Y.

L.D.S.A. 1-mos kuopos susirinki
mas bus ketvirtadienį, 10 gruodžio, 
“Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. vaka
re. Visos nares ateikit, yra svarbių 

, reikalų aptarti. Atsiveskit ir naujų 
nariu. Org.

'(290-291)

MEDICIN. DAKTARAS

1’1 ULRww Antrašas
223 2nd Avė. & 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: ausi], 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

ham Avė., įvyko bedarbių ir
Bu-! ----------

Įvai- PAPILDYMAS
1CI1 -L/čllSVC Į i u iit6x«... ;

komunistinis i biai papasakojo savo vargus,,
! . • SZ — 1 * V 1    1'gręsiančius išmėtymus iš kam- 

I barių, neturėjimą kuom apsi
auti, apsivilkti ir t. t. Pirmi
ninkavo drg. Lapidus, kuris 
pabrėžė revoliucinių bedarbių 
ir .darbininkų, su komunistais 
priekyje, veikimą, kad pri- 

jverst kapitalistus ir jų val- 
įvest bedarbių pensi

jų įstatymą. Bedarbiams ko- 
ivingėjant, sako, ir dabar jau 
[valdžia pradeda kiek švel- 
įnėti. Pirmininkas privedė ke-j 
i lis vietinius atsitikimus, kur 
per Bedarbių Tarybą buvo iš
gauta beduoniams bei bena-, 
miams pašalpa, priversta bo- [

Organizatorius
J. Saulėnas. REIKALAVIMAI

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES ■
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume-f 
riams, kad perkėliau savo studiją 

■ ‘ * I 1 t naujon vietonj
po numerių 
512 Marion Stj 
kamp. B r o a d| 
way, Chauncey •’ 
Street stotis' 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau jrengtay* 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

Laisvės” pereitame nume- 
ryj gana vykusiai aprašyta 
“krikštynos” Amerikos Lietu- i 
vių Piliečių Namo, kurios įvy-1 
ko pereitą sekmadienį; tik pa- ■ 
daryta pora, matyt, netikslių i 
praleidimėlių» Nepaminėta 
M. česnavičiūtė, kuri užėmė 
žymią vietą dainų" programo
je; aprašytojas taip pat nenu- 
I girdo Levandauskučio vardo, 
kuris su savo draugu patiekė į 
gražių fleitos duetų.

Pastebėtojas. . ;

! REIKALINGA duonkepis, kuris turi 
i patyrimą dirbti prie pečiaus, kepti 
ruginę ir baltą duoną ir rolls. Refe
rence reikalingas nemažiau 5 metų. 
Atsišaukite tuojau. Joseph Klikunas, 
1608 N. Main Ave., Scranton, Pa.

(291-293)

-■

Telephone, Greenpoint 9-2820

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
laedotuvių direktorius

r I,

Telephone, Itagg 2-440*

kitko, dainuos trys pagarsėję sai išmokėt bedarbiams šutu-1
retas algas ir t. t. Atrodo, i 

KXLvxw xxvc.x kad Williamsburghe organi- 
Newarkieciu Sietyno j zuotas bedarbių veikimas yra

sovietiniai dainininkai; South 
Bostono Laisvės Choro Kvar-

Choras suteiks labai patrau- i padaręs jau gerą pradžią, 
kiantį dailų operetišką vaizde-1 _______________
lį su dainomis. Bus penkių Į
geriausių dainininkų kvintetas, | NusiŽllde Moteris 
Aido-Lyros Choras ir kt.

Platėja ir augštyn kyla re
voliucinis darbininkų judėji
mas,—skaisčiai raudona pasi
daro ir “Laisvės” koncerto 
programa, kurią išgirsti ir pa
matyti tikimasi tiek darbinin
kiškos publikos, kaip .vietinės, 
'taipr iš kitur, kad gal ir sve
tainė visų nesutalpint.
’’•J'— • : D. K.

Deportuoto Darbininko
Astoria, Long Islande, nu- j 

šokdama nuo^ stogo, nusižudė Į 
Dora Nedermaierienė todėl, | 
kad jos vyras buvo deportuo
tas iš Amerikos į Vokietiją; 
paliko našlaite jo metų am
žiaus dukterį.

Deportavimai vis didėja ir 
daugina panašių aukų skai
čių.

Visi darbininkai, nežiūrint, 
kokių būtų politinių įsitikini- 
.mų, privalo kovot prieš depor
tavimus ir prieš naujus suma
nymus, kurie yra įteikti šalies 
kongresui prieš ateivius.

Pirmas žingsnis, kurį kiek
viena organizacija turi pada- 

Iryt, tai išrinkt delegatus ir pa- 
Sovietuose, šio ketvirtadienio siųst į ateivių gynimo konfe- 
yakare, Irving Plaza svetainė- rehciją, kuri bus laikoma sek- 
„ie, Irving Place ir 15th St., įmadienį, gruodžio 20 d., Man- 
New Yorke. Kiekvienam įdo-lhattan Lyceum, 66 East 4th 
mu pamatyt, ar komunizmas'St., New Yorke.
ištikro “naikina” šeimynos 
venimą.

Pfelekėija, Judriai apie 
'Sovietu Šeimynos Gyvenimą
J ' YQRK. — Marcei 
^hęrer, sekretorius Sovietų Są- 
j,uhgd^ .Draugų, duos prelek- 
•ciją su. judamaisiais paveiks
lais iŠ šeimyniško gyvenimo 
Sovietuose- i

Areštavo 10 Streikierių 
Prieš Duonos Brangumą

gy
i Penktadienio Vakare Visy 
Lietuvių Kompartijos 
Narių Susirinkimas

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

IŠRANDA VOJIM AI
PASIRANDAVOJA 4 švarūs kamba

riai, yra elektra, naujas pečius.
Randa $20.00 j mėnesį. Kreipkitės 
po No. 51 Ten Eyck Št., Brooklyn, 
N. Y. (289-291)

Gerbiami Gėry Cigarų 
Mylėtojai!

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

. Haiijoh Cigarų

!
i llbalaainuoja ir laidoja numiruriu# 
! ant visokių kapinių; paruamdo nu- 
I tomobilius h- karietas veselijomB, 
krikitynoxne ir pasiivažinėjimaina.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.
  

imam
o

402 Metropolitan Avenue
/

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

II IBI IMim»
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GONEY ISLAND. — Buvo 
areštuota dešimts moterų už 
pikldthvimą kepyklų, laike da-

Visi lietuviai Komunistų 
Partijos nariai iš Brooklyno ir 
Maspetho yra šaukiami į labai 
svarbų susirinkimą gruodžio

bąrtinio^ streiko prieš duonos Į (Dec.) 11 d., penktadienio va- 
brangumą. Magistratas jau- kare. Visi draugai 'riartijie- 
tėsi priverstas jąsias- paliuo- čiai, būtinai dalyvaukite, 
suoti, nesitikėdąmas, ,kad per sirinkimas įvyks “Laisvi _ 
augštesnį teismą galima būtų ipe; pradžia 8-tį vai. ’
suoti, nesitikėdamas, ,kad per

jas įkalptif

Su- 
sirinkįmąs įvyk# “Laisvės” na-

Frakcijos Sekfetdrius.

•*r

Biznieriai, Garsinkites 
‘‘Laisvėje.

Sportas - Risty

MIHALY ORGOVANYI

MIHALY ORGOVANYI su MARIO GIGLIO rausis iš 
šaknų, kad 'pasirodžius, kuris galingesnis.

Karolis Požėla kimba į sylinčių Leonard Macaluso. Vie
nas iš jų kris į 30 minučių laiko. Kas gal įspėti kuris. 
Nors Macaluso yra parodęs sugabumo ir daug spėkos savo 
profesijoje, tačiaus Požėla juk irgi yra atletąs ir visapusiš
kai geras ristikas.

Jack Sherry iš Omaha, Neb. ■
Vadinamas nevainikuotas čampionas. Jis laušis su kitu 

galinčiumi Harry Cornsweet. Jiedu imsis iki pergalei.
Jim Browning, Missouri tigras puls Borris Demitroff, 

pagarsėjęs rusas Ivan Vaktuhoff čiups amerikietį Pat Mc
Kay ir toliau risis ir Martin Merkur su Joe: Nawarocki.

SEREDOJE, 9 D. GRUODŽIO (DEC.), 1931

ĮŽANGA $1.05—BALCONY $1.60, RINGSIDE $2.10
8:15 vai. vakare, St. Nicholas Ring, 69 66 Street,

New York City

> j ;

?«•

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos 
i()c ir

po
15e

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTBS
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 j tolimesnius. 
Prisiunčiamee pasta pigiai ir. 
greitai.

I*.

361

J. Naujokų Cigarų i
Dirbtuvė 

Broadway,
Brooklyn, N. Y. Į

1ATTHEW BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

o

o
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o

o

o

o

o

o
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DĖKAVOJU 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

iiiiBiiieiiioiiiĘiiieiiiemeiiiemBiiiBiiieiiiemsiiieifii ?nu.°b

-X' <

f®i
M 

4-. A ■ 
oi 
j i 'i'

&

, (NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

be

O

S • LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave.Brooklyn

priaustu Studija Hraokli/ne Ateikit Perti t th tint i
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VIDURIAI UŽKIETĖJĘ |
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
film's raistais neužtrankia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalj 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 Šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

likirpkit ij skelbimą ir prisiąskit kartu bu užsakymu.
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