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Darbininkų Dienrašti* 
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BAISUS IŠNAUDOJIMAS
Prie skerdyklos kanaliza

cijos dirba 40 darbininkų. 
Darbas akordinis. Atlygi
nimas labai mažas. Kad už
dirbtų kiek daugiau, darbi
ninkai dirba nuo 4 vai. ryto 
ligi 7 vi. vakaro. Štai vie
nas darbininkas iš darbo 
taip buvo nuvargęs, kad ap-, 
alpo. Draugai, mes turime 
kovot prieš tokį išnaudoji
mą. Turime organizuotis; 
ir reikalauti darbo užmo-| 
kesčio pakėlimo. Jei kovo- j 
sim, laimėsim.

Nedėldieniy

Smūgis Reakcijai 
Michigano Valstijoje

DETROIT, Mich.—Di
delis masinis darbininkų 
judėjimas uždavė skaudų

v o užsimojus ant ateivių 
Michigan valstijoj. Vals
tijos teismas buvo pri
verstas pripažinti prie
šingų konstitucijai įstaty
mą, kurį nesenai priėmė 
Michigano valstijos sei
melis ir kurį pasirašė val
stijos gubernatorius. Ta
sai bjaurus įstatymas bu
vo išleistas prieš ateivius. 
Jis reikalavo, kad atei- 
via tuoj aus užsiregist
ruotu ir duotųsi nuimti 
jų pirštų ^ntspaudas. 
Vadinasi, ateiviai buvo 
pastatomi ant lygios su 
kriminalistais. Dabar tas 

__ ___  x___ t bjaurus įstatymas atpuo- 
pagerinti tik per ko- i la.

TIK PER KOVĄ PEGE- 
RINSIM SAVO PADĖTĮ!

MARIJAMPOLĖ.— Cuk-1 
raus- fabriko statybos dar- ( 
bai jau pasibaigė. Dabar 
eina darbininkų priiminėji- 
mas į darbą. Daugiausiai 
priima darbininkų iš kaimo, 
kuriuos būtų galima leng
viau išnaudoti. Darbinin
kai, dirbę prie fabriko sta
tybos ir aktyviau dalyvavę 
streike, į fabriką nepriima

mi. Darbininkai tuo labai 
pasipiktinę. Bet,
vien koliodami ir keikdami, 
fabrikantus mės nieko ne-, 
laimėsim. Savo padėtį ga-' 
lėsim ; 
va. V '

draugai,

Dalyvavęs Streike

PRIE

FAŠISTAI PADĖJO IŠ
RINKT SOCIALDEMO

KRATĄ
Berlyn.—Prūsijos seime

TILTO STATYBOS!
ANYKŠČIAI.—Prie tilto 

statybos dirba virš 60 dar- prezidentu tapo išrinktas 
Darbo sąlygos socialdemokratas Wittmack.

Gauna pusę lito į j Komunistai, balsavo prieš 
Dirba iki 18 va- i šitą socialpardaviką, bet 

----- hitleriniai fašistai susilaikė 
nuo balsavimo ir tuom 
dėjo socialfašistams i 
kandidatą pravaryti.

bininkų. 
sunkios, 
valanda.
landų. Darbininkai neor
ganizuoti, todėl juos taip 
išnaudoja. Jau laikas pasi
priešint tokiam išnaudoji
mui ir nelaukt isgariyrho iš 
kur nors.

“K a r azijos” vaisvynių; p i *i 
dirbtuvėj dirba 14 darbinin-!laKllO 
kų, kurių dauguma yra mo
terų. Atlyginimas labai

Visur Žibalo Gamyba 
Nusmuko, o Sovietuose

i pa
savo

Žibalo interesų organas
menkas: vyrai gauna 5 lit. ■ “World Petroleum” bėdavo- 
ir moterys 3 1. už 12 vai. i ja, kad visų kitų šalių žiba-
darbo dieną. Darbininkai 
neorganizuoti.

BEDARBIAI IR BEDAR
BE

Reikia laukti didelės be
darbės šią žiemą Lietuvoj., 
Todėl jau dabar bedarbiai!

lo gamyba eina žemyn, o 
Sovietų Sąjungoje nuolatos 
auga. Per pirmuosius de
šimts mėnėsių šių metų ki
tur gamyba sumažėjo

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik . 
Retežius, o Islaimėlite 
Pasauli!

TARPTAUTINIO DARBININKU APSIGY
NIMO LIETUVIU KONFERENCIJA IR 
DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ KONCERTAS
Jau buvo spaudoj pas

kelbta ir T.D.A. lietuvių 
kuopoms rytinėse valstijose 
laiškai išsiuntinėta, jog šau
kiama yra Apsigynimo kon
ferencija gruodžio 13 d. ry
šyje su “Laisvės” koncer
tu. Vistiek į koncertą su
važiuos daug svečių iš visų 
apielinkių, tuo būdu nepasi
darys specialių išlaidų dė
lei konferencijos. Kuopos 
privalo išrinkti bei įgalioti 
tuos savo narius, kurie va
žiuoja į koncertą ir yra 
veiklūs toj organizacijoj. 
Taip pat kviečiami visi Ap
sigynimo nariai ir darbuo
tojai, kurie ketina dalyvauti 
“Laisvės” koncerte, kad 
pribūtume! keliomis valan
domis anksčiau ir dalyvau-

tumėte šioje konferencijoje. 
O konferenciją prasidės 10 
valandą ryte, “Laisvės” sve
tainėj, 46 Ten Eyck St.

Ši konferepcija bus labai 
svarbi ir turi būt skaitlin
ga ir sėkminga. Ji turės* 
aptarti visus Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo lie
tuvių sekcijos reikalus ir iš
rinkti nacionalį komitetą 
vedimui tų reikalų ateityje. 
Kaip žinote, lietuvių sekci
jos centras iš Chicagos per
keliamas į Brooklyną. To
dėl reikia sudaryti naujas 
komitetas.

Taigi, draugai ir draugės 
ruoškitės į šią Apsigynimo 
konferenciją. z

P. Taraškevičius,
Laikinas Sekretorius.

Tik už Vienos Dienos Įvyks Didysis Meti
nis Dienraščio laisves’ Koncertas

Jau čia pat ir gruodžio 
13 d. O tai svarbi diena 
dienraščiui “Laisvei” ir vi
sam lietuvių darbininkų ju
dėjimui. “Laisvės” metinis 
didysis koncertas4 sutrauks 
didelę masę lietuvių darbi-

dės 3:30 vai.: po pietų. Tuo- 
jaus įsigykite tikietus, idant 
nereikėtų ilgai laukti eilėj 
prie langelio.

Visi bedarbiai kurie pri- 
klauso prie bedarbių tarybų, 
bus įleidžiami veltui. Tik

ninku iš Brooklyn© ir toli-1 turite turėti paliudijimą bei 
miausių kolonijų. Suva-' įrodymą, kad priklausote 
žinos dienraščio skaitytojai! prie bedarbių tarybos.
ir rėmėjai, komunistai ir jų, 
simpatikai, ’ klasiniai sąmo-; 
ningi proletarai ir proleta- i 
rėš, dailės mylėtojai ir my-i 
lėtojos, kad paremti savoj 
kovos organą, apart to, kad 
gražiai laiką praleisti ir 
pasiklausyti gražių x dainų 

ant ir geros muzikos. Jie tuom

Motery Gamyba Sovietų 
Sąjungoje Smarkiai 

Auga
Maskva.—1927 metais vi-

50,225,3Ž6 bačkų, tuo tarpu išreikš savo pritarimą toms soj^Sovietų^Sąjungoj tebuvo 
Sovietų gamyba pakilo antį kovoms, 
25,000,000 bačkų.

t) • i i i * — Miestą Užplūdo UbagaiPrivalo sukrust visos musu r
partijos organizacijos.

Bedarbiai ir kova

kurias 
vedą prieš išnaudotojus ir 
apgavikus “Laisvė” ir Ko
munistų Partija. Čia jie su
sieis draugus ir pažįstamus 
iš tolimų vietų ir ■

j lins savo mintimis apie mū- 
au-

Ar Jau Turite “Darbininkų 
Kalendorių” 1932 M.?

“Darbininkų Kalendo
rius” 1932 metams jau ga
tavas ir siuntinėjamas į 
kolonijas. Bet dar yra 
vietų, iš kurių negauta už
sakymų. Draugai, pasis
kubinkite, nes šiuo tar
pu eina daug vsokių pa
rengimų ir susirinkimų, 
kuriuose lengva kalendo
rių išplatinti.

“Darbininkų Kalendo
rius” yra didžiulė knyga, 
susidedanti iš 206 pusla
pių, o parsiduoda tik už 
25 centus. Jame pilna 
gerų žinių, moksliškų da
lykų, darbininkiškų strai
psnių ir tt.

U ž s a k ymus siųskite 
“Laisvės” administracijai, 
46 Ten Eyck St., Brook-

KETURIOLIKA BILIONŲ 
KARO REIKALAMS 

IŠLEISTA
Washington.— Veteranų 

Administracijos gąlva Hi
nes sako, kad iki liepos mė
nesio šių metų buvo išmokė
ta '$14,000,000,000 visų bu
vusių karų veteranams. Tai 
vis išlaidos karo reikalams!

Gal Nužudė- Nacionalės 
MainieriyVilijos 
Organizatorių

šiandien padaryta tirštojo aliejaus 
Dieselio rūšies motorų su 
50,000 arklių pajėgos. Gi 
šiais metais jau padaryta 
tų motorų su 2,000,000 ark-

BUDAPEST.— , Nesenai 
čionai laikė susirinkimą biz- J sų judėjimą, apie tas_  _

Jų skurdas didėja Visos n^er^a^ išrinko komisiją j gančias Jproletariato kovas
Komunistų Partijos organi- — v— i
zūcijos privalo šaukt beda,r- pareikalauti, kad jis

, apvalytų biznio distriktą 
kovą del !nu.° .ubaS1J- U«k. W

Komunistų Partijos organi-

bius į kovą del i darbo > ir 
duonos, šaukt: į 
tučtuojautines pašalpos vi
siems bedarbiams, bent po 
200 litų; po 5 •' pudus miltų 
ir bulvių; po- penkis metrus 
malkų ir šiltas drabužis vai
kams.

MELUOJA
Laikraščiai rašė kad 

Klaipėdoj spalių mėnesį bu
vo tik 199 bedarbiai, kuo
met bedarbių tenai buvo ke
li šimtai. ?

Rokiškio Melerio karto
nažo fabrikas bankrutuoja. 
Jau dabar darbininkai dir
ba tik po tris di&ias į sa
vaitę.

Iš Juodupės ir Sodeilo 
fabrikų paliuosavo 100 dar
bininkų. Anksčiau dirbo 
300, o dabar—200 darbinin-

“Balsas” ,

pasida- lilJ Paj®£°.s-. ° bėgyje atei-
- n^npiii dvinin mpf.n Kiic na-

PINEVILLE, Ky.— Ke
lios dienos atgal chuliganai 
pasigrobė Nacionalės Mai- 
nierių Unijos organizatorių 
draugą Sumner ir po šiai 
dienai niekas nežino kas su 
juo atsitiko. Visos pastan
gos surasti gyvą ar nužudy
tą buvo veltui. Spėjama, 
kad chuliganai jį nugalabi
no ir paslėpė.

Šis bosų teroras 'atkreip
tas prieš naują uniją, kuri 
šaukia distrikto konferen
ciją gruodžio 13 d. Kentuc
ky mainieriai rengiasi į 
streiką po Nacionalės Mai- 
nierių Unijos vadovybe.

nančių dviejų metų bus pa
gaminta šios rūšies motorų

—-arba pusę motorų visam 
(pasaulyje. Jau šiandien S.nueiti pas policijos viršinin- Į prieš alkį ir vargą.

Dailės žvilgsniu progra-’ Sąjungą toj gamyboj pra- 
ma šiemet “Laisvės” kon-1 lenkia tiktai Jungtinės Val- 
certo, reikia pasakyti/ su- stijos. 
rnūš visus rekordus. Pirmu 
sykiu mūšų judėjimo istori
joj, pirmu’ s^kiu lietuviai 
darbininkai tūbėš progą iš- 
įgirsti ir pamatyti grupę 
parinktų menininkų iš So
vietų Sąjurigos—įs proleta
riato tėvynės. ®To niekados 
pirmiau mpsų parengimuo
se nėra, buvę.

Mes dar kartą . kviečiam 
ir raginam lietuvius darbi
ninkus Brooklyn© ir iš apie- 
linkių ruoštis į ateinančio 
s e k m a d i enio dienraščio 
“Laisvės” metinį koncertą. 
Visuomet “Laisvės” koncer
tai patenkindavo darbinin
kišką publiką, o šiemet, 
kaip jau sakėme, koncertas 
bus šaunesnis už visus ki
tus.
. > Koncertas įvyks Labor 
Lyceum; svetainėj ir • prasi-

apvalytų biznio distriktą

privisę, , jog biznieriai, ne
bespėja duris uždaryti. Vie
toj kostumęrių, storus už
plūdo elgetos.; Tai įmątofe, 
į ką pavirto’fašistinė Veng
rijos sostinė. O tie ubagai 
pareina iš bedarbių armijos, 
kurie šiandien badaują.

I . . u
i r .  --------- M-4—;

Pasitikimas Alkanųjų 
Maršuotojų Detroite

DETROIT, Mich.— 
tanti iš Washington© 
nieji maršuotojąi pasieks 
Detroitą sekmadienį, gruod
žio 13 d. laike pietų. Iš ten 
maršuos į Denceland Audi- 
toriumą. Ten pribus 1 vai. 
po pietų. Lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės pri
valo dalyvauti pasitikime 
maršuotojų ir išgirsti jų ra
portą. j . . :'

alka-

Nužudė Penkis Kalinius

MacDonaldas Gydys 
Kapitalizmo Ronas

London.—Angli j os 
mente karaliaus agentas 
MacDonaldas pareiškė, kad 
Anglija negali viena išbris
ti iš savo bėdų. . Ji negali 
sustabilįzuot savo pinigų 
valiutą. Bet, girdi,, neužil
go bus sušaukta -tarptauti
nė valstybių . konfėręnčįja 
išrišimui karo skolų klausi-! 
mo ir kitų ekonominių rei-, 
kalu. Vadinasi,’. MącDonal-

parla-

VISUR SKAITLINGI DARBININKU BU 
RIA1 PASITINKA GRĮŽTANČIUS 

MARŠUOTOJUS
Buržuazinė spauda nebe-;esti skaitlingi. Pavyzdžiui,: 

gali pasitenkint paskelbimu, I tokiam mažam miestėlyj, 
kad “bunčius raudonųjų su- kaip Uniontown, du tūks- 
galvojo pašturmuoti Wash- tančiai darbininkų lauke 
ingtone.” Toksai New York keturias valandas grįžtan- 

i “World-Telegram” editoria- či _
le pripažįsta, jog Nacionalis, girsti jų raportą ir pareikš- z 
Alkanųjų Maršavimas pa-' ti pritarimą tiems reikale 
darė visur didžiausio įspud- ( vimams, kurie buvo pasta- 
žio. Girdi, kongresas ir tyti kongresui Washington 
Hooveris galėjo neklausyti ne. 
pusantro tūkstančio bedar-

I bių delegatų, bet jie turi ne- išjudino daug darbininkų; 
pamiršti, ką apie tai pama-1 daugeliui bedarbių akys tą- 
nys milionai bedarbių visoj! po atidarytos; dabar'bus 
Amerikoj! nesunku juos įtraukti į be-

Bedarbių delegatai dabar darbių tarybas. Bet būtų
i grįžta atgal.- Visuose pake- klaida laukti, kada patys 
lyje miestuose rengiami jų (bedarbiai subėgs į bedarbių 
pasitikimui susirinkimai ir 1 kuopas bei tarybas. Komu- 
demonstracijos. Darbinin-1 nistai ir jų simpatikai visur, 
kų ir bedarbių pritarimas i turi su padidinta energija 
geras. Visur susirinkimai|organizuoti bedarbius.?’- 
,----------- ................................ ... 1 ■ - ■ ■ — ■■■— » 1

ių maršuotojų, idant iš- ;

Šis Alkanųjų Maršavimas

STUDENTU RIAUŠES SHANGHAJUJE
iš Mandžurijos Japonuos 
imperialistai, kad būtų at
mesta Tautų Lyga, kuri veL 
kia iš vieno su japonais ir 
tt, j :

Kuomet prasidėjo studen
tų demonstracija ,ir apsupo 
miesto svetainę, tai , garni-

SHANGHAI, Chinija. — 
Apie 30,000 studentų sup
laukė čionai iš visų mokyk
lų ir gruodžio 9 d. laikė de
monstraciją, kuri išsivystė į 
sukiliipą,, ,, Studentai nuga
lėjo ir nuginklavo policiją 
ir kareivius, sugriovė Kuo- _
mintangb partijos buveinę, zono komandierius paskelbė 
privertė miesto majorą pa- karo stovį ir pasiuntė ka* 
varyti policijos viršininką 
ir suareštuoti Chiang Kai- 
sheko agentą ir V 
tango vadą Pao Teh- 
shuang. Studentai reikala
vo, kad būtų vejami laukan; ti studentus.

reivius numalšinti studen
tus. Bet studentai atsisakę/ 

Kuomin- nusigąsti, nes jie žinojo;, 
kad kareiviai nešaus į jūosr - 
Ir kareivai atsisakė šaudy?:

Darbininkų Minia Šturmavo 
Chilės Kongreso Rūmus

Santiago, Chile.— Prie 
kongreso rūmų čionai gruo
džio 9 d. buvo surengta dar
bininkų demonstracija. Kuo
met demonstraciją užpuo
lė policija, tai kilo aštrus 
susikirtimas. Įtūžę darbi
ninkai gynėsi nuo policistų, 
kurių buvo apie 1,000. O 
penki šimtai ginkluotų sar
gų laikė apsupę kongreso 
laimus ir saugojo nuo dar
bininkų. • 'Susikirtime daug 
langų išdaužyta ir gatveka- 
fių sunaikinta; Demons
traciją 1 surengė' Chilės Ko- 
'mūništĄ Partija? ! ' 
‘ > I . - ■ ( J ’ : I :Mexico City.— Hidalgo 

valstijoj^ Tulancingo mieste, 
Meksikoj, gruodžio 9 d. ka
mo sarp-n/ir nlhėp-ti Bet das bando uzgydVtl kapita- mo sargus n pabėgti, hjftt lizmQ ronag . Bet bug ^el_ 

tuų nes kapitalizmas atėjo 
į stadiją savo griuvimo, o 
revoliucinis darbininkų ju
dėjimas po koriiunistų vado- ko baisi nelaimė. Milžiniš- 
vybe jį nuvers. Visa Mac-
Donaldų armija kapitalizmo nelyj ir Užmušė du manie- 
neišgelbės.

jiems nepavyko. Penki jų 
tapo ant vietos nušauti, 
du sunkiai sužeisti.

O

Du Mainieriai Užmušti, 1, 
11 Kūdikių Liko Našlaičiais

!) .■■■ .i : '' ■ -

X • v i *
Uniontown, Pa.— Gruod

žio 9 d. čionai kasykloj ištL
BAUBĖ Į BELGIJOS 

KARALIŲ
BRUSSELS. — Nesenai į 

miestą Liege pribuvo Belgi
jos karalius dalyvauti pat
riotiškose iškilmėse. Bet 
susirinko minia flemų na
cionalistų ir pamatę kara
lių taip baubė ir švilpė, jog 
tas sutvėrimas turėjo pasi
slėpti. - !;

KERTA ALGAS METALO 
DARBININKAMS

Berlyn.—Bosai ir vald
žia kerta algas visiems me
talo darbininkams. .Tas už
simojimas užduos smūgį dė
lei 300,000 darbininkų. v

ka skala krito kasyklos tu-

riu, kurie po ja pakliuvo. 
Nelaimė įvyko Footdale ka
sykloj, kuri, priklauso H. C. 
Frick Coal kompanijai.

Užmušti šie mainieriai; 
Jocob Bly, 55 metų, tėvas 
dviejų kūdikių; Kind Par
nell; 45 metų; tėvas devynių 
kūdikių.

1

FRANCUOS GYVENTO
JAI

— 1 1 "

Vienas Užmuštas, o Penki 
Sunkiai Sužeisti

Lima, Peru.—Fašisto pre
zidento Cerro įvesdinimo 
dienoj, gruodžio 9 d., įvyko 
susikirtimas tarpe policijos 
ir darbininkų. Vienas dar
bininkas tapo užmuštas, o 
penki sunkiai sužeisti, gi 
daugybe suareštuota.

Nėra Galo Smukimui 
Plieno Pramonės

■ Į J > - J , ■■ 1 ) : < ' k . y., „

Su stebėtinu, nuojatinųmu 
smunka; Amerikos plieno 
gamyba.’ “Iron Age” vėl 
paskelbia, kad plieno gamy
ba nusmuko nuo 30 nuoš. 
savo galios iki 26 nuoš. Tai 
reiškia, kad tūkstančiai plie
no darbininkų tapo išmesti 
laukan.

Paryžius.—Francija šian
dien turi 41,835,000 gyven
tojų. Nuo 1926 metų pa
augo ant vieiio miliono. Sve
timšalių yra 2,891,000. PfcT 
šiuos penkis metus svetim
šalių skaičius paaugo ant , 
400,000.

itakMM

*
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KAIP KOVOTI
Vifcna draugė sako, kad mū-jkie esam.” O kokiais jie buvo, 

sų ‘laikraščiai šaukia: “ReikiaĮmes visi žinome iš jų raštų ir 
kovof,: reikia kovot, kovokite.”| darbų. ?nir7 —^- ,lT 

kamita kaip kovot. Jąi, todėl 
atročlo’, kad mūsų laikraščių re
daktoriui labai toh atsilikę nuo 
gyvenimo. H ’ L ' 1 i ;.u

• Pj ' l ’ ' • |' '■ '
Afc.manaUj kad gal ne Visai 

teisi Įga būtų ;sakyt,‘ jog tas ar 
kitai;.atsilikęs nuoi gyven.im.pI 
Rodėtį gyvėįitaą visi sekame, 
jo kasdienihį vystymąsi tėmL 
jarnet-' bet ne visi vienodai sū-1 
pran|4me gyvenimo ’ keitimosi i 
for 
aš manau, ne visi vienodai su
prantame patį “kovojimą”. Pas 
klasiniai susipratusius darbi- i 
ninktrs svarbiausi kovos būdai ■ vadovybei.

| fortas pasiliko nė kiek ne-i 
sugadintas ir per tą pat lai-' 
ką išleido į vokiečių karei
vius armotų 5,800 kulkų. į 
Ve kodėl dabar Franci još 
imperialistai

FRANCI JOS KARIŠKA SIENA IŠ PLIENO 
IR CEMENTO 7 I

’ i I ' •' r ’ . ’
,■; s. 3—~T"—” vj *hHr i

Imperialistai neva j tai|3 metrų aūgščio pĮienb! kak 
pasmerkia karo politiką, nas.' 
Pacifistai (buržujiniai taiki- 
ninkai), socialfašistai ir ypa
tingai’imperialistų įrankis, 
Tautų Lyga sako pasaką, 
kacį karo daugiau nebus. 
M d s t i k tai pažvelkitae, 
kaip su didžiausiu pasiuti
mu yra ruošiami karo gink
lai, kaip jie kelis įkaistus pa?

■ J j.Uys sd 
ę jų padėčia;JO tą$ 

viskas ruoąiataa ne kokiam; 
piknikui,' be ^pokiliųi^ bfejtj 
naujai ^ępįynei,, j j į į i j j į 

• Visi irti|)je^^liš^ij t>tida^d-2 
ja naujas, tvirtumas, naujus 
karo pabūklus. Franci j a
būdavo j ašį: iš: plieno; ir . ce- 

Taip pat ir apie Man- rpento požeminių itvirtumų 
- - J su etanais ka- sįeną išilgai, visą Francijos-

todėl, kad tie draugai šiuo mo- 
meptit yr^'tinkamiausi būt va
dovybėje. ? į i r !

Savo. pasekėjams tie kontr
revoliucionieriai būva1 įkalbė
ję, į Pruseikai, Butkai, 
Strazdai bįivę ir būsią komunis
tais, liktai esą, Komunistų 
Partija ir ,Centro Biuras nelei
džią per laikraščius jiems va
dintis komunistais. Dabar jie 
jau turi savo laikraštį, o už ko
munistinį judėjimą ir Komunis
tų Partiją neveda agitacijos .

Net už Sovietų Sąjungą ne
veda agitacijos, nešaukia savo 

^pasekėjų, kad mobilizuotųsi gin-
 ------------  ----- (------1917 metais '-Laisvėje” i ti Sovietų Sąjungą nuo užpuoli- 
Bet Jie nepaaiškina darbiniu-! rašė, kad negerai bolševikai da-Įmo 1 _ j « -i • i . y * Jill-------- . , « • ' L • < i . ; • L ’imperialistinių' valstybių, tobulinti, jsjllygfailU 

iiųtki^s. apie 14 mėty sukak- pii-ptesn'ė ijų padėčll 
■s tažMiffi* v? kaip: “Bet . ruoSiata„ ne

ro, siekdami prie proletariato i'E. Bųtk 
diktatūros, Negerai,- jo supra- , tuves . .
timu, buvo neprileist ’prie, vald-[ jeigu kaiįas bus-Sovietų Sąjun- 
žios vairo: kitų, didęsnių-ųz isa-|g.a mokėš apsiginti?” Reiškia, 
ve politinių partijų—sočįalj’e- i jas darbininkai imperialistinė- 
voliucionierių (kurios yAdas! se galysė^ nieko ’ hėddfykite',' įlė-’ 
Kerenskis buvo galva laikino- [ sirengkite, jeigu ir puls Sovie- 
.sios buržuazinės valdžios) ir tų Sąjungą pasaulio imperialis- 
menševikų, kurie net dabar šie-; tai( nepaisykit, ji pati save ap- 

valdžią|siv;ins. '
džurijoj japonų si 
ra, nekreipkit darbininkai jo
kios domės, jie patys tą klau
simą išsiris.

-----,— -------------- ------- -------- Darbininkai visur ir visuo- 
benų:bus šie: ideologiniai, orga-Įmes nepritarėm ir nepritariamu aigkiai <ir gpiežtai privab 

-Andriulio aĮSjrubežiuot nuo tų oportunis- 
vadovybč }<aįp ideologiniai, taip ir or- 

mūsų sim- ganizaciniai. Kaip jų kalbo- 
oportunistų Se, taip ir raštuose, apart ap

gavystės, išdavystes, judošys- 
tės, nieko daugiau, nesimato.

Mūsų uždaviniai, mobilizavi- 
dienraš->mas darbininkų masių kovai 

Saigų kapoj i- 
I bedarbiams, 

čiams todėl, kad nevalia skleist I prieš persekiojimą sveturgimių,

kia nuversti Sovietų 
. . ■ . - . m , , i ir įsteigti buržuazinę,
n- jų pasekmes. Todėl,] To|iau Pruseika ■ prisipažįsta;

jog jie “neyritarč” (niekuomet- 
neyritaria ko munis-

Jis sako: “Bet

n įžagtaiai ir spėka. Pas mūs: Angariečio--Bimbos- 
laikraščius, rodos, mažai do- ■ vadovybei, nes ta 
rrtes^kreipiama į .smulkmenin- neturi pasitikėjimo mūsų 
gesni aiškinimą to, kaip ištikrų- [ .(reRkia
jų darbininkai turėtų kovot. ■ . .

(H ; simpatikų — J. K.) mimo-
D^Ugelyje mūsų organizaci-• se> nes jį žalinga partijai 

jų buvo ir yra Žmonių, kurie (suprask, Pruseikos partijai— 
ne tik liežuviais, tankiai netiTTy. v ..L . , , .... JK.), žalinga abiem ______ir ujs krūtų ir, plaukų vieni ki- .. v .. * T r lavini immj i • .-v, iciam, žalinga A.L.D.L.D. ’ (za-iP110^ katą, pnestieių. Susikimba delei ypatiškų, • ’ fo. .. . ,. . n.11Q - ..ndmirn-.beverčių susipykimų, nieko komunistiniams dienias-; mus u/, apdųiudą 
•bendro su organizacijos arba: 
klasių kovos reikalais neturiu-' 
čių. ĮlTr tą, be abejonės, jie va- 
dinsr“kova. ” Tikrenybėj gi ab
surdas. Sykį nęlabąi senai 
vienoj A. L D. L. D J kuopoj, 
sirii&ime, xietoj diskusuot rim- •vv*^ * "7^ ‘°. 7'7 '7,* Z ' A; *7J geriausia proga nuplėšt maską 
taijĮkodel opozicija nesutinka I Bd. Angarietis, Bimba, And- L

* *’ . “ " , .......................... ne Pata?t įtatao j IseikiAiV oportunistų, o tą bus
rfis apie snapso biznį. VijEH vadovybę (ne taip, kaipep.-pru- galima padąryt organizuojant
itjem pradėjo primes^ but- iseika įlindo į surdotą,t ^ąsitik- darbiuinkus į iš" ąpačių į bendrą

legerystę ir atsitolino, nuo pa- siant. p. Bulotą Ataerikoj) ! frontą .kovai MiJ^nkrečius kas-
keltiHo klausimo. Būna juos pastatė vadovybėn Komu- dieninius ‘darbininkų reikalus,
ir tčfaų atsitikimų, kad žmdnSs nistu Partij0S> nesiklausdanįds' ' " '
liežuviais statosi dideliais “ko- keliy oportunistų. O pastatė 12-7-1931 
votd'ais”* bw- tikrenybėj e kuo-i 
met* reikia stot į frontą, tai mū-: 
sų kvotoj ai” kai prūsokai nuo 
šviejfoįs į pljtaiuš kavoj asi. ’

Lfefuviu \darbininkų judėji
me 'ta abelnai visame (įvairių 
tAut>ų ir rasių) darbininkų ju
dėjime dabar paaštrėjo ideolo- j 
gine~ir organizacinė kova, re-; 
voliųcionizavimosi kova. Visur į 
oportunistai darbininkų tarpe 
išsigando kylančio karingumo 
darbininkų klasės eilėse ir pra
dėję įtempt darbininkus atgal 
prie;- susitaikymo, susikalbėji
mo isu kapitalistų klase. O tas 
reiškia gynimą kapitalistų rei- 
kalų, i gelbejima pūvančios konfcrencijos delegatai išda- 
kapitalistinės sistemos nuo ar-1 raportus. 1 
tinaąčios proletarinės revoliu- užbrėžti kai kurie darbai įvy- ■ darbas tai yra organizavimas 
cijo£—reiškia j p—----- - - .......................... -■ - ■
akcijos ir kontr-revoliucijos pu- j 
sę. įpNes kapitalistų klasė ir; 
visi i* tie, kurie ją remia, yra 
reakcijos spėka prieš kylančią

oportunizmo, nevalia skleist 
santaikos su kapitalistais; ža
linga ALDLD. todėl, ačiū įves- 

• itai savikritikai, darbininkai ant kl 1 * 
su_ į tiek susiprato, kad oportunis- 

i tus išmetė iš A.L.D.L.D.)

už paliuosavimą politinių kali
nių, už apgynimą Sovietų Są
jungos. Kova prieš kontrevo- 
liucinius žygius įvairių 
elementų; < prisiplakusių prie 
darbininkų, šiose kovose yra

SU 
gin 
ni

met-

imuniątų Partija^ pradėta j tiulis ir kiti 
rini "Viii-. v^Hnvvhp f n f

klausimo.

nuo veidų spcial-fašistų ir pru-

reikalus.
J, Khiucevičizcs.

t . "■ (

Chester, Pa., Drangai Įsteigė T.D.A. Kuopą
Nutarė Organizuot Bedarbius į Tarybą, o

Darbininky Vaikus į Pionierių Grupę

—” : i V U • j ii
Šitokį tai. tinklį tvirkinta 

Francija* baigia i budavoti 
ant Vokietijos rubežiaus. 
Tai naujausios rūšies tvir
tumos. Laikę pereito .karo^’ 
kada- Vokiętijos ’ Jkanuolėą 
sugurino Belgijos • tvirtu
mas,‘buvo manyta, kad for- 
įtai jau daugiau nieko ne
reiškia. Bbt ‘ VeTditno for
tai įrodė, kad jie kiąip buvo, 
taip ir yra Įnfcdgajimi. Pp

žiūrėjo Verdūhd fortus’*' h4 
pareiškė; "Iš lauko jie at
rodo sunaikintais, bet nepa
liesti viduje; mūsų plieno ir 
cemento fortai liudija apie 
baisją kovą tarpe kariuoiių 
ugnies ir jų tvirtumos—ir 
fortai 
jais.”V o k i e tijos rubežių . nuo 

Belgijos iki Šveicarijos. 
Tam tikslui paskirta virš 
100,000,000 frankų; dirba 
10,000 žmonių.

Visos tos tvirtumos tai 
atskiri fortai, ant 12 kilo
metrų pločio ir 300 kilomet
rų ilgio, vienas : nuo kito 
ant vieno kilometro atstu
mus yra vis. naujas fortas. 
Jie tarpe savęs : 
požeminiais keliais, 
liais, del perdavimo amuni
cijos ir kitų karo reikme-, 
nu. Jie nėra lygūs, vieni 
dideli, kiti, kaipo pagelbi- 
niai, mažesnį] ' Visi jie pa
daryti iš pliėįi^T.’; cemento. 
Vieni- giliai p^ždme, kiti Gumos ^irbysut’ 
Reino upėje po vandeniu, i 
treti guli anti Žemės pavir
šiaus, kaip ;kbki* plieno ir 
cemento kalnai^ Kūrie yra

; Ką Darys Tie Blokai, 
Kur Nėra Dirbapčiy?

r * . «

ROCHESTER, N. Y.— Elks 
imperialistai 1 būdavojasi draugija sumanė naują gudry-
drūtesnes Tvirtumas. -D tas 
dar kartą’paro'do, kaip im-Į^ - -- -
perialistai netiki į tas “ka-!: - ’— ' ~ -
ro pasmerkimo” sutartis ir | 
kad jie su visu 
rengiasi į naują karą.

. T 1 E.y vciiwjdin vii nuliai u;
Daugiau kanųoįįų, daų- galviu “Man a Block,

akis, idant' jie nesiorganizuotų 
(į Bedarbių Tarybas ir nereika- 
: jautų iš valdžios pašalpos, o ra- 
! miai sau badu mirtų. Ir štai 

įkaitimu i kokis yra Elksų “skymas.” Jie 
išsiuntinėjo visiem Rochesterio 
gyventojam cirkuliarus su ant- 

. r. ■ ; - - ;--------- ,-----?’ su pa-
giau tankų, kūro į orlaivių, aiškinimu, kad kiekvienas mie- 
nuodingų gazųj l^aro Jaivų, Isto blokas užlaikytų vieną be

darbį, duodant jam darbo ap
valyti gatves tame bloke su $15 
užmokesčiu į 'savaitę,

Bet ponai -Elksai; neaiškina, 
ką darys Įie!blokai,.kukiuose vi
si ’gyventojai y ta .bedarbiai.
i ĮDiiųijgai ’beĮdarbiaiį l^etįkėkite 
įpįjdtes į bitaųl ę prigavįystėms. 
’Rįikhlauldię tfefefog ąš valdžios, 
kita' užlaikytų mus ir (mūsų šei
mynas bedarbėj laukta • /šalis 
tul’tiiiga,;maisto yra perdaug; 
neturi kur dėti, Argi mes tu- -. 
rim badu mirti prie grūdų 
aruodo? Ne, draugai! Mes tu
rime organizuotis, kovoti vado
vybėje Komunistų Partijos ir 
išgauti, kas mums, kaipo darbi
ninkams priklauso.

kulkasvaidžių, bėhlbu ir ki
tokių žudymo įMhkių, o tas

Įvedą vis įą^čiąu prie 
ūr ,c(ar btasbsiiio pa- 

satUiiųioi U^ro; ‘įn u > hKiekviena iįjįpęridųštiųė 
valstybė, kelis 1 kirtus 
džia tiek pinigį karo, reika
lams, kiek išleisdavo pir
miau. Kiekvieną; siųąrkiau 
rengiasi karan į \ ii; ?tą besi-

$

pasiliko pergalėto-; rengimą padeda jiaslėpti so- 
Tūkstančiai kritusių ciąlfašistai, kuTiči’ kalba, 

kulkų negalėjo juos; sūnai- j kad karo daugiau >jau ne- 
--1-K. Vien 1916 m. nuo 25 būsią. Komunistai darbi- 
iki 29 d. vasario, į fortą jninkams rodo į. gręsiantį 
Vevr pateko 600 vokiečių pavojų ir rodo kovos būdus 
kulkų ir iš jų 300 buvo mil- prieš imperialistinį karą, 
žiniško dydžio, 420 mm., o! D. M. šolomskas.

kinti.

FOREST CITY, PA.
■. ‘ A.L.D.L.D. 219-tos kuopos 
(susirinkimas įvyko gruodžio 6 

. I d. Narių dalyvavo nemažai, 
7 ir visi rimtai svarstė bėgamus 

(šių dienų reikalus.
i Buvo balsavimas Centro Ko- 
|miteto. Vienbalsiai nubalsuo- 

. . I ta už šiuos draugus: Dr. Kas-tų n-.butų Įpratus, viena ypa- | kjauč| D M golomska. R. Mi. 
ta ant to darbo pegah padaryt |z A Bjmb F Bu);nį y 
■daugiau kaip 60 centų per Bovjna h. Sasnauskiel j £ltel.

Pavergimas ir Išnaudojimas Naugatuck,' 
gelžke-i Com., Gumos ir Špilkų Darbininkų

viršaus gul^įtoas žehiės 
slogsnis ir’Apaugę žolynais 
bei kitais ; augmenimis. 
Kiekvienas tas Tortas pada
rytas pagal skirtingą planą, 
taip kad vięW'j paėmimas

Lietųyių Darbininkų Draugijos 
Darbuojasi po Biskį; Mieste

lyje Išsiplatinęs Girtuoklia
vimas dieną. Bet žmonės, bado ver

čiami, tą darbą ima į namus.
i Daugdaųsia. jtą; darbą ima,, ku- 
irie įturį didelęs šeimyjias; tai 
■ moters it; Vaikai praleidžia 
[vakįayus ir 0sįp atliekamą ląį-, 
i ką Įųž Helis giltus į-Savaitę,] 
o kum panį ja įtjiri iš To < did e lį 
nelnJu ’ H J į , 1 i ‘ ’

natus didžiumą balsų gavo šie 
draugai: J. Bimba, V. Tau
ras, A. Gilman, S. Petkienė.
i ( Išrinkta kuopos komitetas. 
Organizatorium išrinkta K. 
Ąšmėnas, sekretorium J. Kan- 
įdrotas, iždininku P. ‘Tamsonas. 
.Taigi, visi nauji nariai įeina į 
ateinaijoiti] 1932- metų komite
tą. V i$Sxfa jys vi tšma n ė ti d ra u -

NAUGATUCK,i .CONN. —- 
'dari^h^kta 

čia išnaudojami penįaži'au, kąi 
kitų šakų darbininkai, o j^l 
dar daugiau. Oįįųtabs išdir
bystė čia iužima (pirmą vieta.

Nuo 1930 m., jgriipdzio m& 
ai labAį'J^lųbuojl j 

„_________vžrųt^iėš ,neiš'<lir+
ba nei pusę laiBo? Bedaj’bių 
taipgi netrūksta? •’ -Dirba -diįl 
žiumoj moterys ir merginos 
darbus, kuriuos pirmiau atlik
davo vyrai, kurie kožną dieną 
paleidinėjami, nors nesako, 
kad tavęs daugiau nereikės, 
bet sako, kai reikės, tai pa- 

Bet kurį sykį jau 
tai labai retai dau

giau pareikalauja atgal. Mo
teris biskį senesnes taipgi pa
leidžia, nors būtų ir gana geros 
darbininkės.

Skubinimo sistema nežmo
niška. •- Jei kuris nepaspėja

Nuo 193C 
nėšio, darb 
galima sakyti, žmįg&ėš ,neiš‘<|iV+

neatidengia kitev slaptybę. 18et. s.ak( 
Jie ginkluoti didėlėmis ir"™' 
mažomis kanuolemis ir kul- nA

i

rrhilta— U Hl.m ..
Iš!Jtarfyininkiškų organizaci

jų 'čia. gyvhoja A.LJD'rL.D. ir 
L.D.8. kuo.pos su mažu skaičiu
mi narių. Naujų narių sun
ku gauti. Vieni nesirašo ,kad 
nesuprąnta dar .savo klasės rei
kalų,/kiti del - bedarbės. Iš 
pašalinių draugijų didžiausia | 
yra ‘šv. Jurgio draugija, kuri į 
neatsisako paremti ir darbi- • 
ninkiškus reikalus.
džiui, laike darbininkiškų drau 
gijų konferencijos neatsisakė 

[dalyvauti, turėjo tris atstovus. 
Atsišaukus remti, alkanųjų 
maršavimą į Washingtona, 

sėkt''’kaip'"mašina’;eina~*t7tuoj draugija iš savo iždojiupirko 
varo lauk. ' 
žiauriai. Kožnąs mėgina pa
daryti darbą vis su mažesniu 
skaičium darbininkų, kad tik 
geriau įtikti kompanijai. Pa
tys bosai, kurie ..buvo netaip 
žiaurūs su darbininkais, yra

-B viršmanėti drau

prašymų?’, \ Pirmiaus, būdavo, 
nors tu žmogus “pirk” kokį 
komiteto .narį—^nei vienas ne
norėdavo apsiimti. Bet dabar 
draugai apsiima su mielu no
ru; Linkiu geriausių pasiseki
mų mūsų naujam kuopos ko- 

(mitetui pasekmingai darbuotis 
i ir gauti naujų narių, kad kuo
pa išaugtų dvigubai narių skai-

Prisirašė nauja narė A. Z., 
pasimokėdama metinę duoklę. 
Mūsų kuopa vis auga, nors ir 
palengva. Mat, tokiais sunkiais 
bedarbės laikais sunku gauti 
narį į organizaciją, arba skai
tytoją laikraščiams. Bet jei
gu pradės biskį geriau mainie- 
riai dirbti, manome, gal pasi

seks ir daugiau gauti narių ir 
įskaitytojų del laikraščių.

Nare, 

i LMA. 2-rc Rajano 
i Kuopą Atydai!

T) J7CV njCktl^VU V* v * fy Vt FV V* * **vv**X£

ayyz- ^įumį ateinančiais metais.kasvaidžiais.
Prancūzas S. Lozani ap-tai

6-tą dieną įvyko A.L.D.L.D. lietuvių bedarbių traukimas į
30-tos kuopos susirinkimas; Bedarbių Tarybą. Visi lietu- tanke tas tvirtumas ir štai 
draugų atsilankė skaitlingai, viai bedarbiai turi registruotis kaip jis rašo:

CHESTER. Pa. — Gruodžio

30-tos kuopos susirinkimas ;•

Antras didelis darbas,

i Bedarbių Tarybos armiją ir 
kovoti išvien su visų tautų dar-

Iš šešto Apskričio konferenci
jos delegatai išdavė raportą, ________ _ ___ _c
kuris liko vienbalsiai priimtas, bininkais už tuojautinę bedar- 
Taipgi iš bendrosios masinės ibiams paramą ir už bedarbių 

‘v’ ■ tapdraudos įstatymą.
Iš raportų tapo I Trečias užsibrėžtas svarbus

j \/V»k> VVVA J X W A JI Ą Wk>

[jaunų vaikų į Pionierių grupę - 
(Į tarptautiniai.

bedarbius į Ęe- pratusi darbininkė motina bei 
darbininkas tėvas, norinti , sa-•

"Tvirtuma, prie kurios 
nežinai ir kaip prieiti. Į ją 
veda kelias, pasislėpęs pa
kalnėje. Po to siaura sky
lė ir per ją įeini į fortą. Vi
dus forto visas iš metalo, o 
jo viršus iš cemento, jis 
primena karinio laivo ka
muolių bokštą. Per skyles

perėjimą j re- kinti.
Nutarta Tr išrinkta komisija

organizuoti 1
darbių Tarybą. ' .

Skaityta laiškas kas link vo vaikučius auklėti darbiniu- įskistos kanuolės ir kulka-

Kiekviena susi-

revcjTiueinę ^folętariato spėką, jaunuolių organizavimo į ko-'kiškoj dvasioj, turi juos leisti svaidžiau ką gali šaudyti ne 
A#fe du mętaŲątgal, tai vie- munistinių pionierių grupę J i tarptautinę Pionierių, grupę; tiktai i tolF bet ir į* viršų 

>mi«iijLo čia randasi didelė iu grū- i \ L -
Apie du mėtai atgal, tai vie munistinių pionierių

nur ;<tai kitįfl prasidėjusi ide- šiam darbui išrinkta komisija; o čia randasi didelė jų grū-1 p ..xn ta ta tikra dalie. cr-ili
ofogfti£ koM^-'.s’įps oportunizmu ir nutartą jis varyti pirmyn. Ipė. i Naudingiau jaunuolius] .v ... / J v . ; -- ? ,.
lietukų revHitięiniame darbi- Nutarta suruošti vakarienę į pratinti p?iė darbininkų* dyk-J išsikelti į vii SIJ^IL-Apžvelgti
ninku judįjiihįtjj Suvienytose ir išrinkta komisiją;’taip pat j sinės apšvietos,, negu duoti, bei apšaudyti; Savo pi'ie-
Valsfijose štąjį* metais privedė nutarta paršitraukti 25 egzem-. vaikams^ užnuodyti .prot^x Sfe’Oįv /
Komlihistų ;Wij^:prie laimė- plioriuą j parpinipkų Kalendo- mos' ^t^:|lg^kye^«H|r (( . • • - •
jimd][•? Kaip kinologiniai, taip ir V^ĮįZj | į \ l I f j į | f I . ;. Koręspoįįl0|jų :■ ■ As ajl^j
orgf hlzacinižžjl^^unizrnui iri BąifeianĮ jst^jrapkimą, padą* «•. j ■.; ' 20 QrtU, J irųiętad^U nei

Bosai elgiasi labai tais dolerius kuponų; na
riams susirinkime parduota už 
tris dolerius ir 75 centus; viso 
pasiųsta $6.75.

Nors palengva, bet darbinin
kai pradeda suprasti savo kla- į 
sėš reikalus; taip ir reikia.

Vienas blogas-reiškinys, taipadedami į žemesnes vietas, Vienas blogas reiškinys, tai [ 
o į jų vietą deda kitus, kurie kad labai ųšsiplatinęs girtuok-1 
daugiau pelno padaro kompa- liavimas. Dalis, darbininkų,' 
nijąi. / ? ' ypatingai lietuvių, nieko dau-į

•L r ■ ? . y. giau nenori užsiimti, nei mąs-
Mokesty^ Tū^Įwt(  ̂jki že-tyti> vien tik,? kaip jie sako, 

fo.___ ..„.v.ta5 £ūįatomis ir ne-
dėldieniais vąžigęjk vieni pas Dpėnesio su pranešimu, kad 
kitus ir, prisistatę’ tos “narni- ‘.Ąptro Rajono metinė konferen 
nes”, ir sąuv ba|iąvoja ne tik yrą šaukiama 20 d. gruo- 
vyrai, bet- iks htoterys neatsi- ąAlę,. Lietūkiu Kliūbo svetaine
lieka. Ta kjaidą^ai reikia tai- įj’ Boston,
syti, neš su tuo hitam ineiško- [ Mąšš. ; Kcių^erėncija pasidės 
vįosim. O tos naiųįnės taipgi įJL valąildą; ryto, Kiekviena 
vįsds nęišgėrsim,; nes jos pri-. ktiopa privalo ^pasiųsti delega- 
verdama vis daūgiaū-> Vieno ^es- Padarykime šią konferen- 
daikto -iš to taii galima susi- fUa skaitlingą delegatais, tai

ls. Dalis darbininkų, 
ypatingai lietuvių, nieko dau
giau nenori užsiimti, nei mąs-

i “good timė.T y ^apatomis ir ne-
Visoms kuopoms laiškai yra 

išsiuntinėti pradžioj lapkričio 
kad

miaųąio. laipąnip. \'P,alinhi dar- 
bininkai nOi įežjnbį’įfcmk jie 
turėtą jįąųti už .Barbą, 
nors kainos, yra, kiek už kokį 
dar^ą- tąfėjįif-;tokia 

negali ’ zipptb m kį)ją;darbo 
padaro, $ Visada
parodo, kącl ’dWp(iiin.gi| (ne pa
daro savo) Tda|iėO;-f timieina,

v

dzacin adjl^)į>|^unizmui jri . , ____  . T
užduotas i ryta nutarimą^, suorganizuoti WILKES-BARRE PA Ftam, negu TarptaUtmtarWininku Apsita^; ,f /

gynimo, kuopą, ;įLiko išrinktą Sėkmingą Konf^renęiją Kovai 
iS ’revoli^dinių >organizacijų,' komitetas ta apt pietos į kuof taž Politinių^voliifcinnXta oportuniz-,P^>H^į9 darb.4J ’ Jjdklt ■ . 
lytaus, Bptkų, Strazdą, Pru- atlikti padėjo drg. A. Morris ■ SėRinadięnj, gruodžio 6 d., 

daugelis eilinių darbinin- L Philadelphijos, i kaipo orga- \Vilke$ į iB4ne, j l^ą., t atsibuvo 
f ištikrųjų tie nizatorius Tarptautinio Darbi- sekiįaįngą jkonferencija koyai 

c x—- ■ *7?^“"“’“ J* už' paliuosavipią Tom Mooney,
iiaip-. Komunistų Partija kTltb Tafo šia“?e M°P°3 susirin- Harlžn mainierių,. Scottsboro 
nojfc. Mat, jie darbininkams kimo buvo užsibrėžta dideli ir negrų jaunuolių ir visų kitų 

-■-v---- j---—- -i—1-_. Vienas jų politįnių kalimų. Konforenei
i lietuvių ją šaukė Tarptautinis Darbi- 

ttinT)ql'kuopos- Tarptautinio Darbinin- .ninku- Apsigynimas.
’ £” kų Apsigynimo. Visi’ lietuviai I Konferencijoj dalyvavo 59

oportųnistai
dideiš smū

•t ihinkai' J&petė iš savo tar-

3
mo

£ >jojo,<ar ------- 1 A
nėra komunistai—taip, i nir^M Ąp$igyniąi<^

a

L

.$
**

**
»<

•%
. »

»’
 -

tikriūo, jog jų burnos uždary-in!Uldiri8' darbai. Vienas jų 
tos, Spaudoj jiems neleidžiama Į ’
kalbėti už komunizmą ir 1
bar jtent, po pasirodymui opor- . - , . v. , . .
ttflliitv laikraščio, toms abejo-arb",lnk‘? cl\tu?’1 stotl » s!« 
nėm^' darbininkuose nelieka ne?a skirtumo, kokiųviS : <tarbininkuose n€lieka ; esate pažiūrų, vist privalote ir

• ; o • i - 4. įgalite prigulėti prie kuoposGruodžio 3 viena drauge tar- ^al.ptai'ltinKio Darbininkų Apsi- 
pc krtes literatūros atnešė man 'gynimo, kaipo organizacijos, 
No. IrNaujos Gadynės”. Pasi-|kuri Jiuosuoja politinius kali- 
rodoOąd(tatajr;yra} kaip pats (strėikieriuš jf Xt.) iš ka-, 
^rusenta prisipažįsta— ‘Mūs įėjimų, kovoja prieš fašistinį 

meg nepermainem terorą ir gina darbininkų tei- 
Kokie buvom, to- ses<

mr.totc, kad 
savo kailio. Kokie buvom, to-

WltKBRW^A.
Kovai

; j j t į ? į Kalipių ' P *
■ Sekmadienį, gruodžio 6 d.,

u^ paliuosavinią Tom Mooney,

politiniu kalinių. Konferenci-

delegatai, atstovaujanti 33 or
ganizacijas, jų,tarpe tris loka
lus United Mine Workers Uni
jos. Viso darbininkų atsto
vauta 4,5$2. - ‘

Konferencija priėmė veiki
mo programą sušaukimui eilės 
masinių 'ipitiiigų kietos anglies 
srityj, atsišaukimui į visas dar
bininkų organizacijas,’- įskai
tant ir United Mine Workers

vieųoį iš jų viepiąs kitam pa
našių. į Jr arfc ^įso^ tos Ii-

tai'darbin^rS
300plgio ^ąs^kmHvięiasį kif ti; bet vMm} 
lomfetrąs atstumta |ra, vis kad nePaSwn 
skiftanfeas’ fortas.' '^ia' jis Ąbelnai m&teryl

j. $9 iki $i5;Ą^^i|j|W.|ienas.
Nekurtas jĮ#di|l^ dau
giau, bet to^ų'yr.ą taOai. Jei
gu iš kompanijos’ pusės būtų

yra keli desėtkai pėdų gi
liai po žeme, tęn jau jis po 
gelžkelio bėgiais; prie Al- 
zacijos radau fortą giliai po 
Reirio‘upės vandeniu, o ki
toje vietoje iš vandehs kyšo

Unijos lokalus,/raginant užgin
ti konferencijoj priimtas rezo
liucijas ir remti kampaniją pa- 
liųosavimui Mooney ir kitų po
litinių kalinių. Išrinktą bend
ro fronto komitetas iš vienuoli- 
koę;ji.arią,Jant; .sūtęik'ta, gą> 
lia pasididinti save vėliaus at
stovais nuo kitų organizacijų.

; bet v.

$9 iki $15 Jdž /pelyki

keikia, 
ih aįįdarbo. 
" " oa nuo

įienas.

laukt, tai raudonos, išpurtu
i - i 5

y| ? Pėreiva.
'.it > •. .

sios nosies.

šiauUai

kas ir blogiausia, nieko pasąT DEŠRŲ DARBININKŲ
kyti negalima;' gauni atsaky
mą: jeigu • negerai; nedirbk—Į 
tavo vietą šimtas laukia; "Pa
skutiniu laiku pradėjo impor- 
tuot iš 1“’x" -
galų, r. , 
už mažesnę mokestį

naudoja darbininkus, tai Ris- 
don Mfg. Co., kur išdirba špil
kas.- . Ta . .kųmp'artja ;'duoda 
darbą* vežtis į na'tatiš, kur* tei
kia- suverti špilkas į popieriu- 
kes. Nors ir labiausiai skubė-

kitų pjiestų djaug portu- 
m,at/-tlė Sutinka dirbti

•............................................................ V ----------------------------------t. , ,

Kita išdirbystė, kiiri labkt iš-

streikas

ir pasėkiu^ turėsime geras. 
Turėsim aptarti labai daug 

j Svarbių dalytų, kurie sto- 
Įvi prieš mus, kaip tai bedarbių 
klausimas, jaunuolių organiza
vimas, gręsiančio karo pavo
jus. Prisiminkime, mes, mo
terys—motinos, kad ne vienai 
iš mūsų atims mūsų mylimiau
sius sūnus. Mes to neįsivaizdi- 
nam, bet tas pavojus artinas,

Stankaus-dęšrų dirbtuvėj tąigį mes turime kovoti prieš 

i giau domesio Į mūsų organi
zacijas, į mūsų susirinkimus 
__ _____________ Taigi, drau
gės, dalyvaukime kuo skaitlin
giausia šioj mūsų Rajono kon
ferencijoj. Taipgi ir draugai 
vyrai yra kviečiami dalyvauti, 
kąipo patarėjai mums.

Antro Ra’j. Raštininkė,
E. Beniulienė.

dirba 20, darbininku. Darbo |ta visįia ir turime kreipti dau- 
sąlygos labai bjaurios. Dar-j-acijas> į 
bo laikas neapribotas. Dir- ūr* suvažiavimus.
ba iiį svetitaįliėniais. Spalio 
mėnesį sustreikavo darbi
ninkai. Pareikalavo 8 va
landų J darbo;’dienos ir- šven
tadienių poilsio. Streikas 
laimėtas.

i
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Laisvės’ Operetiškas Koncertas

ESTHER LESS, Sovietų Kontralto

įvyks

GRUODŽIO

Prasidės

3:30 Valandą

Po Pietų

Sekmadienį

S. KOTLAR, Sovietų Basas

DEC., 1931

Po Koncerto
S okiai

Retikevičių
Orkestrą

POLINA DAGMAROVA, Sovietų Soprano

V.

LAISVĖS CHORO KVARTETAS
Iš South Boston, Mass.

BUBLIUTft
A)t»n

RAINAKDIENR
Sopranas

AL. JUODAITIS 
Basas

IG. K V BILIŪNAS
Tenoras

B. SPIEGEL. Arinonistas BORIS ALPER, Basas JASCHA SHA’FFRAN, Basas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
*>' ■ ....

ELENA RETIKEVIČIUTĖ, Aido-Lyros Choro Mokytoja

.WK

10$

• • M

SIETYNO CHORAS duos operetišką aktą, perstatys darbininkų triūsą industri
jose ir jų kovas su kapitalizmu. Kapitalizmą vaizduos šokike EDITH SEGAL. B. L. ŠALINAITĖ, šio Koncerto Pianiste 

Ji Vadovauja Sietyno Chorą

Įžanga: 75c., $1.00 ir $1.50. Vien tik ant Šokių įžanga 50c
Programą Atidarys Garsusis AIDO - LYROS CHORAS, Brooklyn, N. Y.
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MASINE BEDARBIU DELEGACIJA SUJU
DINO JUNGTINIŲ VALSTIJŲ IMPERIA

LIZMO SOSTINE
J. Siurba

EASTON, pa.
Bendro Fronto Alkanųjų Maršavi

mo Komitetas rengia labai įdomų va
karą šeštadienį, 12 gruodžio, Easton 
Baking Co. svetainėj. , Pradžia 7:30* 
vai. vakare. Tai bus tarptautinis pa
rengimas, dalyvaus delegatai, kurie 
buvo Washingtone, ir išduos rapor
tą. Bus skanių užkandžių ir tinka
mi! gėrimų. Gera muzika grieš įvai
rius šokius. Tat visi lietuviai darbi
ninkai dalyvaukit.

Rengėjai.

worčešter7mass.
Priešfašistinio Komiteto susirinki

mas bus antradienį, 15 gruodžio,, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 
8-tą vai. vakare. Visų draugijų at-, 
stovai ateikit, nes turime peržvelgti 
visų metų darbuotę, kiek naudos da
vė mūsų veikimas.

Org. J. Bakšys.
(293-294)

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susišclpimo 

Draugijos metinis susirinkimas buš 
trečiadienį, 16' gruodžio, Lietuvių 
svetainėje, 7:30 •‘vai. vakare. Visi 
nariai ateikit ir,naujų narių 
kit.

Ir prie Baltojo Namo skam- tik kad visų šventųjų, bet ir 
ba per kelias minutes galingas progresyvių darbininkų organi- 
bedarbių šauksmas: “Mes rei- zacijų. 
kalaujame bedarbių apdrau
dos.” Hooveris galėjo girdėti 
kad ir užsikimšęs ausis.

Pennsylvania Ave. per išti
są bloką tirštai užsigrūdus mi
nia. Hooveris apsistatęs gink
luota,/ policija apie visą gele
žine tvora aptvertą palocių.

i Baltąjį Namą apgulusi bedar
bių minia ryškiausia parodo, 
kad supliuško Hooverio burbu
las apie “prosperity.”

Kuomet delegacijos vadai 
per megafoną praneša, kad , 
Hooveris atsisako priimti de-1 
legaciją, tai net tūli buržujai 
tėmytojai išsireiškia, jog pras
ta politika; girdi, jeigu nieko 
negali padaryti, tai nors turėtų 
žmoniškai pasielgti su delega
cija. . ’ •

Masinė bedarbių delegacija 
dar labiau užšiartavoja kovos 
dvasia. Tik per kovą, tik per 
didesnę darbininkų spėką val
dančioji klasė bus priversta 
suteikti darbininkams konce
sijas.

Maršuotojai pasmerkia Hoo- 
verį ir jo “prosperity,” ir trau
kia prie lizdo reakcinių vadų 
Amerikos Darbo Federacijos, 
kad jiems, per federacijos na
rius, patiekti protestą prieš fe
deracijos pasisakymą (pereitoj 
konvencijoj Kanadoj) prieš 
bedarbių apdraudą. Kaip ir 
Hoooveris, federacijos viršinin
kai apsistatę savo namą poli
cija ir šnipais. Tačiaus ne
drįso neįsileisti delegacijos.

Delegacijai įėjus vidun, gat
vėj maršuotojai šaukė: “šalin 
Amerikos Darbo Federacijos 
apgavikai.” “Lai gyvuoja 
Darbo linijų Vienybės Lyga.” 
“Mes reikalaujame bedarbių 
apdraudos.”

Taip, milžiniškos bedarbių 
armijos atmaršavimas į Wash
ingtona, sujudino visą Wash-

HUDSON, MASS.
V ♦ < * ' • 'f

Dti Metiniai ' Susirinkimai
A.L.D.L.D. 103-čios kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 13 gruodžio, 
Liet. Piliečių Kliubo svetainėj, 17 
School St. Pradžia 10 vai. ryte. 
Užsibaigus tam susirinkimui, Bus

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
Apsigynimo 20 kuopos susirinkimas. 
Visi minėtų kuopų nariai dalyvaukit, 
nes bus renkama nauja valdyba ir 
svarstoma kiti svarbūs reikalai.

Valdyba.
. (292-293)

Pradėjus ruoštis prie koncer
to, pribuvo policijos agentai ir 
pareiškė, kad čia kas bloga no
rima daryti,' nes, girdi, parapi-' 
jos klebonas kun. Bubinas šian
dien jau skambino tris kartus 
pas policijos viršininką, kad 
uždarytų koncertu. Kada buvo 
parodytas leidimas nuo teatrų 
inspektoriaus, tai net policijan- 
tas ir detektyvai pasakė, kad 
jūsų kunigas Bubinas turi ką 
nors negero galvoj.

Nors policijos agentų trukdo
mi per visą vakarą, draugai 
scenoje pasirodė neblogai.

Pažymėtina, kai pas kuriuos 
darbininkus yra nemažai sce
nos gabumų. Br. Kavoliunaitė 
gana gražiai vaidino savo rolę. 
Matos, pas ją nemaža gabumo 
scenos darbe, tik gaila, kad d. 
Bronė dar nėra narė jokios dar
bininkiškos. organizacijos, ųors 
darbu dažnai ir sąžiningai pa
remia darbininkiškas organiza
cijas. Draugė K. Laurinaitytė, 
kaip girdėjau iš kitų, dar pir
mą kartą pasirodė scenoje, bet 
vaidino gerai su labai mažais 
trukumais, kurie daugumoje 
yra del scenerijos trukumų. 
Drg. Kostas K. ir Pranas š. 
savo roles atliko gerai; kiek ! 
prasčiau—kiti draugai. Bet, SU- karna nauja valdybai 
ėmus viską krūvon, vaidinimas svarbilJ reikalų aptarti, 
išėjo geras. Monologas suvai- Į _________ 1
dinti buvo labai sunku, tačiau i 
tinkamai suvaidintas. Kiek gir
dėjau, sufleris labai savo vieto įTus pir^?dįeTni’^u14c/ro°+džio’ ,Rusų v 7 Nl n NI Rrh W_rn xrnl
je buvęs, tas daug padėjo'Vai
dintojams. »

Koncertinė dalis buvo visa ’ 
puiki—artistai ęoles atliko ge-Į 
rai. žmonių pilnutėlė salė; tai 
priežastis, kodėl tas fdarbinin-

MODERNIŠKŲ RAKANDŲ
KRAUTUVE

f ,

ren-

Savininkai

P. DABUŽINSKAS ir J
146-09 JAMAICA AVE.,

kų diele siuto ir nėrės iš kailio. tūros ^rausij°s 5-ta kuopa, rengia . ’ v .v. . .. . j smagų balių šeštadieni, 12 gruodžio, (netoli Jamaica stoties)

pranešimai

Man garbingai

I

Tt

■■ x

liradSjas 
F. LASECK 
(Lasevičiug)

Window Lock 
kad niekas per jį 

O. J Sumi-

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

urnai palengvinami su 
linimentu ■

pain-expeLler

i bllllll-
I džio, 
: nietų.
i karna

mas I
Draugijų svetainėj
Ave., L2 ----- ---------
mas bus labai svarbus, tat visi na
riai
pos 
bus

! rių.

TELEFONAS r ATDARA . DIENĄ
Pulaski 5-1090 . IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS i

NEWARK, N. J.
Šaunus Balius

Amer. Lietuvių Darbininkų Litera-

gauti
O jei bus

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S. 5-tos kuopos susirinkimas

Name, 995 N. 5th St., 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit, turime 

! svarbių reikalų aptarti. Pasistengkit 
' ir mokesčius užsimokėti.

Sekr. S. Lc.ščius.

trine sriuba, puoduku kavos, 
šmoteliu duonos. Paprastai sa- 
laveišiai ir už tokį valgį ra
miuosius suvargėlius priverčia 
nusilenkti prieš-pasakišką Kris
tų ir išklausyti evangelijos ir 
salaveišių pamokslų. Bet dabar, 
pirmu sykiu to salaveišių namo 
istorijoj, skambėjo revoliucinės 
dainos. Tur būt ir patys sala- 
veišiai tuo laiku užmiršo Kris
tų. Bevalgant kovinguose be
darbiuose tuojaus gimė dainos 
apie supuvusį maistą, kokį 
jiems davė Washington© ponai. 
Ir viduj, ir išėję gatvėn mar- 

Išuotojai jas daįnavd., •? . > i
Nespėjo bedarbiai išeiti iš 

.salaveišių namo, .kapitalistiniai 
laikraščiai jau rašė, kaip Wa- 

.Jshingtono ponai puikiai paval-

Amerikos Jungtinių Valstijų 
kovingųjų darbininkų tvirtas, 
revoliucinis balsas pagalios pa
siekė Amerikos imperializmo 
sostinę—skardžiai nuskambėjo 
per Washingtona, D. C., masi
nės bedarbiu) delegacijos reika- 

' Javimas aprūpinti bedarbius ap- 
drauda ir suteikti tuojautinę 
pašalpą milionams badaujančių 
bedarbių ir jų šeimynoms.

Nuvykus į Washingtona sek
madienį po pietų, gruodžio 6 d., 
jau visur girdėjosi kalbos apie 
baduolių atmaršavimą. 
jo darbininkai, kalbėjo 
kioji buržuazija, kalbėjo 
bieji kapitalistai ir jų 
vai, jų reikalų gynėjai.

Iš įvairių Amerikos vietų, iš Į į^dino‘a”tma”ršavusFūs.’ 
miestų ir miestelių, suplaukė ! | Susjrinkę j Washington Au- 
Washingtona suvirs 1,600 dar-, ditorium tuli iš niaršuotojų, 
bininkų, vyrų ir moterų, senų perskaitę kapitirlistinius laik- 
ir jaunų, negrų ir baltųjų, sve- j raščius> viešai pareiškė, kad 
turgimių ir čiagimių. Tai at- '■ priešu laikraščiai bjauriai me- 
stovai 12,000,000 Amerikos juoja 
darbininkų, išmestų iš darbo, 1 . rvfA1-qną 
kurių daugelis dabar laipsnis- . \ ’
kai miršta badu. Visi solida- dužiausias 
riškai, tvirtai susiliejo į vieną 
masinę delegaciją, idant tvir
tesniu balsu pareikšti Ameri- i 
kos darbininkų pasiryžimą ko-1 
voti prieš badą ir skurdą, kurį j 
ant darbininkų klasės užkaria. 
stimpantis Amerikos kapitaliz-j 
mas.

Sekmadienį, kuomet baduoliai' 
maršuotojai susirinko ant 4th; 
ir C gatvių, tūkstančiai žmo
nių iš visų pusių juos apstojo, nueiti į virvėmis aptverta pla- Į 
Buvo tūkstančiai darbininkų j tu pleciaus tarpa. Prie^Capi- 
kurie į juos nuoširdžiai žiurėjo ;tol h. ant c ito| lai tu da ingtoną. 
non VArnn'MO nlrmno o i A m • i • i • • v____ _ . Tai svarbus istorinis zings-

Prie įėjimo į senato ir atstovų ; itis Amerikos darbininkų kovo- 
policistai, laikyda- ije prieš badą ir skurdą, prieš 

1 . pūvančią kapitalistinę sistemą.
Tai buvo didelis pasišventi-

Kalbė- 
smul- 
stam- 
atsto-

pirmadienį, 
sujudimas.

Po keturis į eilę, griežiant mu
zikai, dainuojant revoliucines 
dainas suvirs šešiolika šimtų 
bedarbių atstovų m a r š a v o j 

j Washington© plačiomis gatvė
mis linkui šalies sostinės namo 

i—Capitol, nešdami iškabas su 
(įvairiais obalsiais. šalygat- 
■ viai užsigrūdę žiūrėtojais. Po
licijos pilna iš visti pusių. Nu- 
: maršavus į plečiu prie Capitol, 
. policija įsako maršuotojams |

Prie Capi-
ašarotomis akimis. Buvo šim- !
tai buržuzijos, darbininkų prie- j
šų, kurie, pertekliuj gyvendą-(butus stovi }
mi, su pasityčiojimu žiūrėjo į mi rankose automatiškus šau- 

. milionų bedarbių atstovus, su-, tuvus, pasirengę paleisti šūvius

ginkluotos policijos ir šnipų. Tai svarbus istorinis žings-

vargusius, nuplysusius, pusba-Įj beginklių minią, jeigu kurie mas iš pusė tų darbininkų, ku-' 
džius, bet pilnus kovingos dva- darbininkų bandytų eiti j rie dalyvavo’'tame maršavime. |
stos, dainuojančius revoliucines Capitol reikalauti kapitalistų 
dainas, šaukiančius kovos, obal- atstovų .idant jie suteiktų pa
sius prieš Amerikos imperials-(šalpa badaujantiems bedar- 
nją. '♦v* *

‘ Sekmadienio’ vakare jau ryti
niai vietos kapitalistiniai laik-! 
raščiai buvo pilni aprašymu j 
apie atmaršavusią bedarbių ar- Į 
miją. Ant rytojaus kapitalisti-1 
niuose laikraščiuose svarbiau-’ 
sios žinios buvo apie nepagei- į balsu šaukia: “Mes reikalau- 
daūjamųs “svečius.” ; jame Bedarbių Apdraudos.”

Per dvi dienas įdomiausias' šauksmas tęsiasi keletą minu- 
Washingtone dalykas buvo, tai I tų. Net Capitol skamba. Bal- 
užplūdimas tos bedarbių armi-i^as atsimuša ,ir aidas skard- 
jos. Visus laikraščių pardavė- j nuskamba.
jai šaukė žinias apie bedarbių | vienur žiūrėtojų minioj rea- 
maršavimą, apie jų konferenci-j<cjniaį elementai tyčiojasi, pa- 
ją, apie maršavimą prie Capi- į sipiktinančiai smerkia atmar- 
tol ir tt. | gavusius. Ant Capitol laiptų,

O vietos gyventojų kalbos vi- Rur stovėjo nemažai kongres- 
sokios. Bet griežtas skirtumas manų ir senatorių, tai vienur, . 
tarp klasių. Biednuomenė vi- tai kitur aristokratiškai pasi-itoną. 
sur simpatiškai atsineša linkui j rėdę vyrai, žiūrėdami į dido-Į 

kalba, bedarbių maršavimas į Wash- 
. Jvik ingtoną parodo, kad Amerikos 

darbininkų revoliucinis judė
jimas smarkiai.auga po Komu-

ramųjį Washingtoną. Gatvėmis' pripažįsta tą faktą, kad gyve- nistų Partijos vadovybę.

Ibiams.
Prie Capitol apie 40,000 žiū

rėtojų. Daugelis jų žingeidau- 
ja plačiau sužinoti apie mar- 

jšuotojus; perka nuo maršuoto- 
j jų literatūrą.

Maršuotojai susirinkę vienu

Ne tik Washingtoną sujudi-j 
no rfiaršuoj antie ji' bedarbiai, 
bet taipgi sujudino visą šalį: 
visuose didesniuose miestuose 
ir miesteliuose įvyko bedarbių 
demonstracijos, maršavo per 
juos bedarbių atstovai ir visur 
darbininkus ragino organizuo
tis ir stoti į kovą.

Amerikos Komunistų Parti
ja, po kurios vadovybe kovin
gieji darbininkai padarę tokį 
nepaprastą žygį, dąr aiškiau 
parodo, kad ji yra vienatinis 
vadas Amerikos darbininkų 
klasės, kad ji pajėgia ir moka 
organizuoti darbininkus į ko
vą, kad vien ta partija kovoja 
už darbininkų reikalus. '

Jeigu nebūtų ' Komunistų 
Partijos, nebūtų buvę nei to
kio įspūdingo nacionalio be- 

; darbių maršavimo į Washing-

to didelio bedarbių masinės de-1 ką proletarų armiją, 1 
legacijos žygio. Parazitų kla- j kad gali būti revoliucija, 
sės nariai su panieka kalba, ko ne juokais jie čia atmaršavo, 
čia “nuskurėliai” “atsivilko” į : kalba 'tarp savęs ponai. Kiti

skamba revoliucinių dainų ai- nimas milionams žmonių daro
si nepakenčiamas, kad skur-!date. O tas dar labiau nervuo-

ja valdančiosios klasės narius, das ir badas verčia darbiniu- i 
Maršuotojai šaukia. “Aptak- j kus stoti į kovą.
suokite’turčius.” “Mes Norime į
Bedarbių Apdraudos.
Fdhdai Turi Būt Pavesti Be-.,■ . .

• darbių Apdraudai.” I bedarbių reikalavimus, bet
Visoj Washington© istorijoj kapitalistų atstovai atsisako

Tai svarbus is- juos išklausyti. Praneša ta-

Tasai sėkmingas naciorialis

MONTREAL, CANADA
PAVYKĘS KONCERTAS 
MONTREAL, Canada.— Pa-Išrinktoji atstovybė nueina, --- A. T ’, , .

! įteikti senatui ir atstovų butui į stangomis T.D.A. liet, skyriaus

Lietuvių 
rių at^ives- 

Bus renkama nauja valdyba.
(293-294)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro metinis susirinkimas 

bus pirmadienį, T 4 gruodžio, Rusų 
Name, 995 N. 5th St., 8-tą vai. vaka
re. Visi choristai ateikit Jr naūjų 
narių atsiveskit. Bus rinkimas val
dybos,

J. Mikitas.
(293-294)

WORCESTERJMASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, 13 gruodžio, Lietuvių 
svetainėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. 
ryte. Visi nariai ateikit, bus

. . Yra ir kitokių
Organizatorius.

šiuomi - pranešame vi
siems, kati pas mus ga- 
Jijiria gauti vispkių rakan
dų: Valgomųjų (dining) 
r ii i iii ij; miegainųjų ir 
front-ruimų setų^ i Taipgi į 
ir pintinių rakandų, ku
riuos dirbame mes patys. 
Reikalui esant, kviečiame 
atsilankyti pas mus. Pa
sirinkimas didelis. Su kai
nomis susitaikysim.

Krautuvėi atdara kas
dieną iki 10-tos vai. va
kare.

NAUVAIKA
JAMAICA, L. L, N. Y.

Jam nežmon-iškai gaila, kad 
darbininkų organizacijos pasi-Jlžia 7:30 vai. vakare, 
darys keletą centų pelno pa- ■ 
remti savo revoliucinį judėji
mą, kuris dabartiniu metu ypa
tingai reikalingas Kanadoje, 
kad atremti ataką '''valdančio
sios klasės prieš darbininkus ir 
jų organizacijas.

Koncerte Buvęs.

Telephone, Jamaica 6-0033

PLYMOUTH, PA.
L.D.S. kuopos susirinkimas bus pir

madienį, 14 gruodžio, pas A. Miliaus
kų 118 Walnut St., 7-tą vai. vakare. 
Visi' nariai ateikit, yra svarbių rei
kalų aptarti. Bus itnkama nauja 
kuopos valdyba.

Sekr. J. Kazlauskas. 
. ' v (293-294)

wilkes-barreTpa.
A.L.D.L.D. 43-čios kuopos metinis 

susirinkimas bus sekmadienį , 13 
gruodžio, B. Pateliuno svetainėj, 53 
Bailk St., 10-tą vai. ryte. Rus ren
kama kuopos valdyba. Delegatai iš
duos raportą iš buvusios konferenci
jos 6 gruodžio. Taipgi yra ir kito
kių svarbių reikalu liečiančių darbi
ninkų klase. Todėl visi nariai daly
vaukit. Taipgi pasirūpinkit 
naujų narių iki pabaigai vajaus, nes 
iki 20 trūksta tik trijų. ~ 
gauta daugiau, tai bus dar geriau. 
Nepamirškit ir “Laisvei” ir “Vilniai” 
nors po vieną skaitytoją gauti.po vieną skaitytoją gauti.

Sekr. J, V. Stankevičius.
(293-294)

EASTON?"PA?
A.L.D.L.D. 13-tos kuopos; metinis 

susirinkimas bus sekmadienį, 13 
gruodžio, Easton Baking Co. svetai
nėj, 3 vai. po pietų. Visi nariai da
lyvaukit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Bus išduoti raportai iš buvusių kon
ferencijų.

Sekretorė.
(293-294)

Kubio svetainėj, 79 Jackson St. Pra- 
. Tai bus sma

giausias pasilinksminimas, todėl kvie
čiame visus atsilankyti, nepraleisti 
šios progos. Gera Collegiate Rev
elers Orchestra grieš įvairius šokius, 
įžanga tik 35c ypatai.

Rengėjai.
(292-294)

P HIL A DELPHIA/p A.
■A.Ž.V. Draugijėlės susirinkimas 

bus sekmadienį, 13 gruodžio, Rusų 
Name, 995 N. 5th St., 11 vai. ryte. 
Tevait ir vaikučiai putinai ateikit ir 
naujų' kandidatų atsiveskit.

|i Komisija.
-------------į---------

[ SHENANDOAH,,. RA? , 
A.P.L.A. 4-tos kuopos' metinis su- 

(sirinkimas bus sekmadienį, 13 gruo- 
paprastoj vietoj, 2-rą vai. po 

Visi nariai ateikit, bus ren- 
valdyba.

Komitetas.

DETROIT, MICH.
.P.L.A. 47-tos kuopos susįrinki- 

bus sekmadienį, 13-tą gruodžio, 
" ‘ ‘ “j, 3302 Junction

,, 10-tą vai. ryte. Šis susirinki- 
dalyvaukit. Bus renkama kuo- 
valdyba ir svarstoma kiti svar- 
reikalai. , Atsiveskit ii- naujų na- 

Sekr. V. Norkus.

HUDSON, MASS.
Vakariene ir šokiai

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo kuopa, L.D.S.A. kp. ir L.D.S. kp. 
bendrai rengia vakarienę šeštadienį, 

j 12 d. gruodžio, Liet. Piliečių Kliubo 
svetainėj, 17 School St. Pradžia 7 
vai. vakare. Moterys darbininkės 
pagamins skanią vakarienę, o po va
karienei bus smagūs šokiai prie ge
ros muzikos. Kviečiame v i su s_ atsi
lankyti. Rengėjai.

M.

Į į U •o A B

■ Užrakinkite Atidarytus Langus!
’ ; t i • . :

Mano nauju išradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

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

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra thip padaryti, kad tinka prie bile 
ląpgo, susidedančio iš dviejų kavąlkų (dviep) 
pusių), kaip dabar langai daromi? Kad Ir 
seniausi.r būtų , jūsų, namai, prie jūsų langų 
mano nąujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti t^ naudingą langų apsaugą.
, Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais išriubukais, kuriuos mes prisiunčiamo 
Gi ,naųda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite^ savo namus nuo -.svetimų, 'bet ir 
Jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la- 
biąu. prąsijarytį ir ųeg^ęsjjiems per langą iŠ- 
kritimo pavbjuš. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant manę Window Locks, nes gali pirkti 
labai* pigiai , įr parduoti prieinama kainą. 
Parsiduoda.»pt> tuziną ir daugiau vieniems 
namams.: Galima daug parduoti po namus 

/nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
v^etojej kur daug -puįilijcos, pęręina. ReUcia 
atminti, • kad- šimtai Jr tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau: 
giaųsia įier' ląngds; tat kas nenorės apsaugoti 
sayo,,pąjjips, Jeigu’ (ap viskas atsieis visai už 
niažai pinigų?. O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti ^atdarusJangus; ir kaip būtų ma- 
lonuf Jęigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir _
negalėtų įlysti.... Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur norij 
yra 'sąugu,, dan?ii Vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Semi 
nėjipiul.i Ūiėk naudos, ^turėsite; ;prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų gąlirpa. knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodėme Jų mažą paveiksliuką.

Agentus <rnest apšaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti rnaiiau, kaip tuziną, mes perduodam ttį kostumerį arčiau
siam ageritbi. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir peysfp’nwm^ mes apmpkam.

; - OWp. WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554

užrakintu atdara la

ir LDSĄ. 145 kuopos, lapkričio 
29 dienok buvo suruoštas kon
certas ’su Vaidinimais. Koncer- 

i tai sugrįžus atstovybė, ir pąsi-'^inę dalį padėjo išpildyti ukjpai- 
nų jaunuoliai, o vaidinimą, mo
nologą ir eiles atliko lietuviai. 
Nors mūsų ^pandoje apie to
kius parengimus nėra pritinka
ma plačiau rašyti, bet. kadangi 
šis koncertas buvo labai susi
jęs su klasių kova, tai verta 
pažymėti kai kurios jo smulk
menos.

Kun. Bubino misija ir leidi
mas. Kiek kartų j*au anksčiau 
kun. Bubino pastangomis pro
gresyviai lietuviai nebuvo pri
leidžiami prie scenos darbo, bet 
šiuo sykiu net Kanados val
džios agentai negalėjo nieko 
surasti priešingo; pats veika
las,mat , buvo L. Tolstojaus ko
medija “Gyvieji Nabašninkai.” 
Bet kun. Bubinas norėjo paro
dyt, kad jis yra bosas ant Mon
treal© lietuvių organizacijų, ne

dar to nebuvo.
totinis įvykis. . T .

jš pradžios, kada maršuoto- į'Piktinančiu balsu maršuotojai 
jai pradėjo keliauti linkui Wa- į pasmerkia Wall Streeto atsto- 

1 vus.
Internacionalą dainuojant 

jog iš-1 apleidžia Capitol piečių, ir mil 
bedar- žiniška demonstracija traukia 

miesto gatvėmis prie Baltojo 
Namo, kur sėdi “gerųjų laikų” 
pranašas, Wall Streeto leka- 
jus Herbert Hoover. Skamba 
Washingtonas nuo revoliucinių 
dainų ir muzikos. Matyt di
delė bedarbė ir Washingtone. 
Kartu su bedarbių maršuoto- 
jais šalygatviais demonstruoja 
tūkstančiai darbininkų prie 
Baltojo Namo. Del žingeidu-

shingtono, tai Washingtono val
donai, bendrai su -Hooverio ad
ministracija, pareiškė, 
taškys atmaršavusius 
biuš.- Bet kuomet pamatė, kad 

'ne keli šimtai, bet . keliolika 
šimtų atmaršuoja, tai strategiš
ku išrokavimu pakeitė politiką 
ir pareiškė, jog maršuotojus 
“mandagiai” priims, ir dar su
teiksią maisto ir nakvynę.

Sekmadienio vakarą teko ma
tyti, kaip Washingtono ponai 
pavalgydino išbadėjusius bedar
bius. Nuvedė prie didelio Sa
laveišių Armijos namo. Ten iš -mo eina nemažai ir buržuaži- 
eilės juos leido vidun valgyti, jos pažiūrėti, kas ten atsitiks. 
Vienus pavalgydinę, kitus leido, Mat buvo pranešta, kad pre- 
ir'taip tęsėsi apie porą valandų' zidentas Hooveris prašo neleis- 
latko, kol visus “pavaišino” su-jti maršuoti prie jo palociaus.

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miągojimąs per yArk

visą naktį ant trečių lųbų, oringam kambary—35c—
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- ūBftl
gerinimais.' Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! i /
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo *
10 valahdos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delęi iŠsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys. Didelis; oringas miegojimui 1
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

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

"'"f.........  Bfoadvčay kafaiš—išlipt" ant■*FIušHing'"'Avė. * ‘

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, .kąip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskįte ir 2_________ 1.‘

Raiykite: SS Ten Eyck St„ Brooklyn, N. Y.
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Darbininku Kalendorius

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

LUTV1NAS

NEW YORK CITYAvenue

PIE PRIEŠKOMUNISTINĖS 
POZICIJOS DISKUSIJAS

Nauja Apsigynimo Kuo
pa, Draugas Pasidar-

20c kopija 
18c kopija 
17c kopija 
16c kbpijd
15c kopija

Komunizmas Harlano 
Mainieriy Byloje

500,000 BedaAiy, o Kiti
, 500,000 tik Dali Laiko Dirba

Prięšf ašistinis Komitetas Vei 
kia Shenandoah; į Pa.

_• '. ‘ii

Bedarbiai Organizuojasi

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

Tas tiesą, kad 
kai; visur -džiaugsis, 
jiems pavyks, 
mirties nasrų 
nierį Jonės.’

1023 M t. Vernon Street
Philadelphia, Pa. < '

Jie kaltinami skelbime ko 
munizmo Japonijos armijb

KOMUNIZMAS JAPONI
JOS ARMIJOJ

kurie 
kos 
daro didelę klaidą 
žtndti, kad- taip, darydami tar
nauja reakcijai, kad eidami 
su renegatais Prūseika ir But
kum jie 'eina su kOntr-revoliu- 
cija. , . , . •

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

SIUNTIMO LĖŠOS
Be jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 

paduotu antrašu:

KAINA:
Nuo 3 iki 5 kopijų ......
Nuo 6 iki 10 kopijų
Nuo 11 iki 20 kopijų .; .*..
Nuo 21 iki 24 kopijų ..... 
Nuo 25 kopijų ir augščiau

gamtos mokslo ir kitais klau
simais yra apsčiai.

PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

Tokyo.—Lapkričio 27 d. 
valdžia suareštavo 10 ka
reivių tame pulke, kuris bu
vo siunčiamas į Mandžuriją.

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

P “PUtLA DELPHI A, PA ; *

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

“LAISVĖ”
46 TEN EYČK ST., BROOKLYN, N, Y

KLAIDOS ATkTAISYMAS
Tūlą laiką atgal tilpusioje 

“L a i s v ėj” korespondencijoj, 
kurioj aprašoma d. Abeko pra
kalbos, įsiskverbė nemaloni 
technikine klaida. Ten, kur 
yra pasakyta, kiek žmonių da
lyvavo prakalbose, yra skait
linė perdidelė. Per neapsi
žiūrėjimą skaitlinė buvo neaiš
kia parašyta ir spausdinant 
Skaitlinė*’ padėta tokia, kokia 
nėra teisinga, Teii turėjo bū
ti, kad žmonių galėjo dalyvau
ti apie 40 ar biskį daugiau.

‘ Iš technikihėš paklaidos mū
siškiai sklokųnnkąi - bando iš
pūsti didžiausi burbulą. Jie 
rrtana;* kad ’jų' Irorešpondenci-

Harttord, Cpnn.—šešta
dienį, gruodžio 12 d., 12:30 
v, po pietų, grįžtančių Alka
nųjų Maršuotojų pasitiki
mai įvyks masinis mitingas

Komūnistų jP.ąftijęs vieneto 
i susirinkime- nutarta kaukti be- 
į darbių susirinkimą penktadie- 
I nio vakare, 7:30 vai., A.L.D. 
Il.D/ kambariuose. Bedarbių 
skaičius su kiekviena diena di
dėja. Ir is ttj kasyklų, kurios 
dar dirba, desėtkais mainie- 
rius atleidžia. Tik iš vienos 
Lehigh Valley Co. Packer No. 

[2 paleido 86 darbininkus. Pa
dėtis blogėja. Neramumas 
plečiasi. Bet neorganizuoti 
bedarbiai yra bejėgiai. Penk
tadienio vakare galutinai susi
formuos bedarbių komitetas ir 
tuojau pradės, vikti.

. Senas Rimbas.

ALDLD. 84 kuopos per
organizavimo susirinki
mas atsibus šeštadienį, 12 
d. gruodžio, 7:3,0 vai. va
kare, po num. 3 Gover
nor St. 1

Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus Renkama kuopos 
valdyba, delegatai į II 
Apskričio konferencijų ir* 
bus sutvarkyta kuopos 
reikalai. , . ' . ,

■ ALD/LD. Centro Kom.

Norintieji 
rijusio

Knyga iš 205 Puslapių
, . Kaina 25 centai

' z <. ■ . /S

Turime džiaugsmo paskelbti, 
jog šisai metraštis kalendo
rius yra įabąi turiningas. Įvai
rių informacijų ir straipsnių iš 

1 • 1 • 1 1 • • 1

Oficialis organas Lygos delei 
’ Gynimo Negrb Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau
giausia pre n u m eratų. 
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas)

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

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

Žingeidus ir Linksmas Vakaras
Subatoje, 12 d. gruodžio,1 

yra rengiamas labai žingeidus ' 
ir linksmas tarptautinis vaka
ras. Rengia Bendro^ Fronto 
Alkanųjų Maršavimo Komite
tas. Dalyvaus delegatai, kurie 
buvo Washingtone,' ir jie iš
duos pilną raportą iŠ alkanųjų 
maršavimo. Bus gera muzika 
šokiams, kuri grieš ameriko
niškus ir lietuviškus šokius; | 
bus labai gardžių valgių ir tin- ■ 
karnų gėrimų, tad visi lietu-1 
viai darbininkai nepamirškite ’ 
atsilankyti subatoje, 12 gruo
džio į Easton Baking Co. sve- j 
tainę, o nesigailėsite.

Bus geriausia proga .smagiai | 
laikui praleisti ir paremti taip i 
prakilnų tikslą. Būkite visi! • j

Kyiečia •: ; 1
Bendro Fronto Alkanųjii 
Maršavimo Komitetas. 69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

1>I. Trinity S-8720

Telefonai j Bell — Oregon 5186

Keystone — Main 1417

ligoninę 
paaiškėjo, kad šis 

išbuvo nevalgęs 
dienas. Mėnuo tam 
pribuvo čionai dar- 

jieškoti, bet rado badą.

jos, tai tikrai ^teisingos 
iš to jų. “teisingumo” visos 
Eastono katės, juokiasi. Jų, ko
respondencijos “ K 1 ampynėj” 
kas žodis, tai melas, kas saki
nys, tai šmeižtas. Nors jūs, 
vyručiai, ir “drūti,” “rimti” 
vyrai, bet kvailystę darote, ka
da pasiduodate renegatams, sa
ve vesti į priešų, liogerį. Anks
čiau ar vėliau atsipeikėję su
prasite, kad jūsų darbai neša 
disorganizaciją susi pratusių 
darbininkų eilėsna ir tik pasi
tarnauja buržuazijai. Atsi
minkite !

S. kuopos susirinkime, nes 
ten dalyvauja didžiuma dar
bininkų, kurie vien, tik pa
šaipūnėse draugijose prik
lauso. Juos reikia įtraukti 
į T.D.A. veikimą. Taip ir 
padarėm. Paaiškinus būti
ną reikalą priklausyti prie
T. D.A., gavau 10 narių. Da
bar draugai suteikite mums 
pilnas informacijas tos or
ganizacijos reikalais, o> mes 
kitose organizacijose mė
ginsime tą klausimą pakel
ti; ir gauti daugiau narių.”

Jau Atsparfnias, 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

yo. Taip ir reikia visur 
darbininkus’ traukti * į ko
vingas proletariato organi
zacijas. Ypatingai į T.D.A. 
galima sutraukti dideles 
mases proletarų.: , < <

Po susirinkinid po num. 
27 Albany Ave., bus mar- 
šuotojams surengta pietūs. 
Prašome visų “Laisvės” 
skaitytojų, kad paparašy- 
tumėt maisto maršuotojams 
pas tuos biznierius, pas 
kuriuos perkate. Viską pri
statykite penktadienio va
kare 
Avė.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokictys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų Ii- •"> 
gas, patinimus, gyslų ir są- 
narių įdegimus be operaci- $■; 
jos taipgi ir kitas ligas. Jį/ 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
203 West 54 tK St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

iiuo: 2 iki 6 vai. no pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11, įki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

SHENANDOAH, Pą.-rGrųo- 
džio 7 d. įvyko pirmas Prieš- 
fašistįnip Komiteto susirinki
mas. Atstovai susirinko' 'nuų 
visų vietos darbininkiškų or
ganizacijų. Komiteto pirm, 
išrinko drg. A. žemaitį, sekr. 
V. Judžentavičių.

Kadangi gruodžio 27 d. su
eina 5 metai nuo nužudymo 
žymiausių Lietuvos darbininkų 
vadų, tai paminėjimui žuvusių 
draugų Komitetas nutarė reng
ti prakalbas pirmadienį, gruo
džio 28 d., 7:30 vai. vakare, 
Mainierių Svetainėj, kampas 
S. Main ir Oak Sts.

Priešfašistinis Komitetas nu
tarė laikyti susirinkimus regu
liariai sykį į mėnesį, paskutinį 
pirmadienį kiekvieno mėnesio. 
Kad padarius susirinkimus 
įdomesniais, nutarta kiekvie
name susirinkime daryt per
žvalgą svarbesnių Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių judė
jimo .įvykių. Tam darbui bus 
skiriamas vienas iš komiteto 
narių. Kitam susirinkimui 
medžiagą turės parūpint ki
tas ir taip iš eiles; kad davus 
progą visiems komiteto na
riams daryt peržvalgą. Tuo- 
mi netik paįvairins susirinki
mus, bet sykiu komiteto nariai 
turės progą ir daugiau prasi- 
1 avint. .

kuiną,

va-

tra pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Te).: So. Boston 0304-W

Times 
stotyje 
Wilson 

o, 32 metų amžiaus, at
vykęs iš Durnam, N. C. Jis 
tapo nugabenta 
ir tenai 
bedarbis 
keturias

< ML Sterling, Ky.—Savo 
paskutinėj prakalboje, ku
rioje jis reikalavo del mai- 
nierio Jonės mirties baus
mės, valstijos' prokuroras 
Hamilton šaukė: “Išteisin
kite šitą žmogų, o pamaty
site, kokios džiaugsmo . de
monstracijos įvyks tūkstan
tyje vietų Jungtinėse Valsti
jose; ;gr Maskva iškels augš- 
tai komunizmo vėliavą.”

darbinin- 
jeigu 

išgelbėti iš 
nekaltą miai-

Trunipu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

elektriką ir m*.gnepzi*ą. Ir važiavimą. 
----- dienomia ir vakarąia lietuviu ir anglų kaiboaa. 

eknpftrtkl—L. - TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti, 
>) ir .Piplonj|.; gvaraptnojawe už mažą uimpkenU.. Uei padedam 
_____ _--------------Užsirtkiynaea | mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryte 

‘ po pietų. ’ *
4OOL ‘
NEW YORK CITY

'Bell Phone, Poplar 7545

A. F.'STANKOS I
GRABORIUS- UNDERTAKER 

ilbaiumuoja ir laidoja u<t».iru>id* ant 
r lenkių karinių. Noj imtieji gereanio pa
tarnavimo ir už kainą nuliūdimo
valandoje taukiui pa« u.b« Pa* mane 
Salite eauti lotu* ant viaokio kapinių kuo 
rAriauatoaa vietose ir až žvura kainą. —.

EksUursiją j Sovietų Sąjnn 
, ;gą Dykai1 «

SCRANTON,1 Tą:/ /’,
PUIKI VAKARIENĖ ‘ 
• ; Rengia

A.L.D.L.D. 39 Kp. ir L.D.S.A. 
54-ta Kuopa

Nedėlioję i' : <
13 d. Gruodžio (Dec.) 1931

INTERNATIONAL HALL 
427 Lackawhnna A venue 

(virš Woolworth dęšįmtštorįo) 
Scrantor^ Pa.

Prasidės lygiai 6-tą vaE vak.
Bus puiki programa ir įvairių 
žaislų tdcLel , visi širdingai 
kviečiami, ^afsiląnk^ti., , 

įžanga ypatąį?75c 1 !
Vaikams 35c

>.‘-V v.V’Vu, W ■Y-'--v 'Y *-

liardymae, sutaisymas, suirtaiyaatia, suprast 
tr -plnpą .autpnaębllio; .mokgiaiu 
MOkyto>i« 
įleidimą .. _
kiekvienam prie pirkinio knro. -Užsi

82* E.14th STREET • Ne‘UiiteycrJ; iT^fephdnfe Algonquin 4-4048

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t i n k a pi ą ba
liams, teatrams, ve- 
stųvėrųsj spurto paT 
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Stadn Island Fer-

Pasirodo, kad dabar Jun
gtinėse Valstijose yra 500,- 
000 geležinkeliečių bedar
bių, o kiti 500,000 dirba tik 
dalį laiko. Tuo gi tarpu 
d i r bantiems . geležinkelie
čiams kompanijos ketina 

, nukapoti algas ant 10 nuoš. 
Di’g. B. Y. iš West Frank-

i ford, Ill., rašo:
“Man pasikalbėjus su ke

lias draugais mūsų koloni
joje kas link atgaivinimo 

: T a r ptautinio Darbininkų 
i apsigynimo kuopos, priėjom 
■prie išvados, kad geriausia 
i bus tą klausimą pakelti L.D.

mano socialfašistinei mašinai 
Amalgameitų Unijoj.

Toliaus diskusijose dalyva
vo keli Komunistų Partijos na- 
ria ir simpatikai, bet Prūsei- 
kos suklaidinti šalininkai jiems 
trukdė ‘ kalbėti. Buvo patvar
kyta, kad diskusantai negali 
ilgiau kalbėti, kaip penkias 
minutas. Be to, pirmininkas 
patvarkė, kad diskusijos nega
li ilgiau tęstis, kaip iki 11 va
landai. Mat, nenorėjo, kad 
Kom. Partijos pritarėjai, kurie 
buvo užsirašę balsą, gautų 
kalbėti.

Prūseikos suklaidinti šali
ninkai, kaip Paukštienė, šma- 
gorius, bučeris Garbačauskas, 
tiesiog socialfašistiniai nukal
bėjo; pasmerkė naujas, revo
liucines unijas, pasmerkė ko
munistus.

Prūseika, matomai pamiršęs, 
ką sakė pradžioj kalbos, be
kalbėdamas pradėjo pasakoti, 
jog Amalgameitų Unijoj ir ki
tose unijose Komunistų Parti
ja praradus savo įtaką. Drg. 
Buknys laike diskusijų tinka
mai pastebėjo, kad tokie va
dai, kaip Prūseika ir Jankaus
kas, kuomet jie buvo Partijoj, 
savo oportunistiniu veikimu, 
pataikavimu Hillmano mašinai 
daug pakenkė Partijai Amalg. 
unijoj.

Ant galo, vėl Prūseika kal
bėjo. Jsikarščiavęs dar labiau 
niekino Komunistų Partiją ir 
jos veikėjus. Baigdamas štai 
kokiuo šauksmu užpečėtijo sa-

liaus. Ekspertai instruktoriai
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
'Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-

cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame. *
Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie* 

niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursų mokestis labai 
i. 
mulkius pataisymus, $25.00.

Išbadėjęs Darbininkas 
Apalpo Stotyje 

j NEW YORK.— 
; Square požeminėje 
apalpo darbininkas 
Cast

vo oportunistinę kalbą: 
gyvuoja opozicija! Lai 
smenga bimbizmas!”

Prieš ką ta opozicija? 
sąmonė sakyti, kad ji prieš 
“bimbizmą.” Tam netiki nei 
pats renegatas Prūseika. Jis 
tik apie “bimbizmą” šaukda
mas nori su mulkinti daugiau 
tamsesnių lietuvių darbininkų, 
nori tuomi gauti daugiau pa
sekėjų, o tikrenybėj jis tą opoT 
ziciją suorganizavo ir organi
zuoja kovai prieš Komunistų 
Partiją. Apąrt to, dar ita opo
zicija jam reikalinga šarlata- 
niškafn bizniui.

lietuviai darbininkai,/ 
rėmia renegatb Prūsei-’ 

kontr,-revoliucinį darbą,;
’ ’ ’ -į. 1 Jiė turi j

HnniiiiniiinniiiiimnjniiwiwnnnniiiiniiiM
VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
82* E. 14tb STREET, e Near 1st

IM.FUW
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Puslaps šeštas

VIETINĖS ŽINIOS

_______________

, \ ■ y- ■ ■■ ■ t f ■ . - A - . '

Lietuviai Kom. Partijos Nariai Brooklyne ir Arti 
moj Apielinkėj, Susirinkite Šiandie Vakare 

Visi “Laisves” Svetainėje

i, čių į Kom. Partiją, kaip mo- 
pęnktadienio vakare, prieš 7 . bilizuoti . visas mūsų, spėkas 
valandą, į “Laisvės“ namą. Tu-j svarbiausiems šiuo momentu 
rasime labai svarbų susirinki- l darbams,-— tai. ir Šaukiamas šį T _ _   "\T n v* linUixnii n vr i i i m 11 n nm,ą. Ir nepavėluokite! Nes 
turime sąvo reikalus į porą va
landų atlikti,- kad brooklyniš- 
Xiai draugai galėtų dalyvau
ti bedarbių mitinge, kur duos 
pranešimus alkąnųj.ų maręuo- 
toj(ų delegatai,, sugrįžę iš Wa
shington©. Kaipo pąrtiji-eęiai, 
mes vįsi'. suprantame, jog ko
munistai yra vadovaujama spė
ka visame lietuvių darbininkų 
revoliuciniame judėjime. Nuo 
jų priklauso ir klasiniai darbi
ninkiškais veiklumas ir mūsų 
darbo tikslumas masinėse or
ganizacijose ir abelnai plačio
se miniose. Mes turime veikti 
planingai sulig Komunistų 
Partijos linijos, visuomet tikrai 

‘žinoti, :ko mes siekiame, kur 
patys einame ir kur minias 
konkrečiai vedame.

Išgirskite Alkanųjų 
.. Maršuotojy Raportus

J

Kaip sudrūtinti komunisti
nes mūsų pajėgas, kaip įtraukt

Draugai lietuviai Komunis
tų Partijos nariai Brooklyne, . . _ _ .
Maspethe ir New Yorke! Visi didžiausią lietuvių dafb. $kai- 
iki. vienam sueikite šiandien

LIETUVIS FOTOGRAFAS
F o togra- 

fuojam ve
stuvių, šei
ni ynų ir ki- 

• tokias gru
pes; atnau
jiname se
nus ir kra- 
javus; ant 
p a reikala
vimo cina- 
m į namus 
fotografuot

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

499 Grand St., 
BROOKLYN, N. Y.

DISKUSIJOS APIE KOMUNISTŲ TAKTI 
j U IR VEIKIMĄ DARBO UNIJOSE

V ■■■ t ' ■__________________

• Sekantį pirmadienį, gruo-įmeitų Unijos 
ldžio'14 d., Brooklyno Lietuvių
Komunistų Frakcija rengia la
bai svarbias diskusijas apie ko
munistų taktiką ir veikimą 
darbo • unijose.

Bus nurodyta, kaip kriaučiai 
ir kitų, pramonių darbininkai 
galėtų atmušti bosų atakas,

Pemktad., Gruod. 11,1931

I vakarą lietuvių partijiečių su
sirinkimas.

Kiekvienas iš Komunistų 
Partijos narių 'turi pažįstamų 
darbininku, pritarihhči'ų- Parti
jai arba manančių t apie įsto
jimą į ją! “toliau.’! i . : r ' • ‘ ' * '

Draugai partijiečiai, ,todėl, 
kiekvienas eidamas bei važiuo
damas į šio vakaro susirinki
mą, atsiveskite sykiu tuos 
draugus, kūne tikrai simpati
zuoja Komunistų Partijai ar
ba norėtų tapti josios nariais. 
Nepraleiskite tos progos. Bū
kite šiame susirinkime ne tik 
patys vieni, bet ir su neabejo
tinais Partijos rėmėjais, gerais 
kandidatais į Kompartijos na
rius.
Kom. Frakcijos Sekretariatas.

kęyoti geresnį atlyginimą už 
darbą, jeigu būtų organizuoti 
po komunistų vadovybe.

Svarbus klausimas: Ką kla
siniai sąmoningi kriaučiai dar
bininkai turi daryti Amalga-

54-tam lokale?
Tas klausimas bus nušviestas i 
šiose diskusijose. Prie to bus J 
atsakyta į renegato Pruseikos: 
atakas ant Komunistų Partijos ■ 
darbo unijų klausime.

Diskusijos bus liuosos, nebus 
jokio varžymo. Šiose diskusijo
se prieškomunistinei opozicijai 
ir kitų pažiūrų žmonėms bus 
lygiai leista kalbėti, ne taip, 
kaip kad Pruseikos diskusijose! 
buvo uždaryta burna komunis
tams. / B

Bukite visi ir visos. Gerai j L 
prisirengkite prie diskusijų. Į -

ĮAėt-. Komunistų Frakcija. j

ft

Demonstracija prieš 
Atvykstantį Marylando

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

. BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS

, B. BAGDASAROV
200 Second Avė.

< -Tarpo 12 ir 13 gatvių l ’ ( *
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ < * 

organų ligas
Valandos, paprast nmos dienomis nuo 11 
ryto iki <1 po iMctų. I Vakarais nuifr 15. ikit 
8 vai. Sekmadieniais,' nuo 11 ryto iki 
.2 vai. po piųtų. ' !< , | t )

Tcief. ALGANQU1N 4-8294 ' 1

. JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
rįapis, kąd .netkėliau ;snvo studiją 

naujon Vieton, ( 
4 po nuderiu:

512 Marion St., 
k a nip. .Broad* 

į ' t .• way, Chauncey 
, . • ' ' Š t r e e t stotis 

Brooklyn, N.'Y. 
Naujoj vietoj 

? ’ s t u <1 i j a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
156 W. 441 h St., Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniniu nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackwttnna 4-2180

delio nepasakė prieš Ilillmano i 
socialfašistinę kliką. Vietoj to 1 
jis pakartotinai smerkė komu- ! 
nistų taktiką. Ir kaip jis 
smerks Ilillmano mašiną, kuo
met jis broliaujasi su socialfa-' 
šistu Jankausku, kuomet jis, t 
pasitraukęs iš “Darbo“ redak- I 
toriaus vietos, dar būdamas , 
Komunistų Partijoj, slaptai I 
bendradarbiavo “Darbe“ ir už 
tai gavo gerą atlyginimą. Apie 
tai dabar rašo “Darbe“ pats 

i Jankauskas. Ir tasai veidmai
nys, Ilillmano reakcinės maši
nos rėmėjas, dabar niekina : 
komunistus. j

Diskusijose buvo keletas Ko- [ 
munistų Partijos nąrių ir tū
las skaičius komunistų šimpati-1 
kų. Po Pruseikos kalbos drg. ■ 
Bimba prašo, kad jam leistų Į 
pusvalandį kalbėti, .idant jis j 
galėtų atsakyti į Pruseikos ata
kas ant Komunistų Partijos. 
Kur tau, ir pirmininkas Pulo
kas, ir pats Prūseika pradėjo 
šaukti, kad neduos Bintai kal
bėti. Girdi, mes pasiėmėm 
svetainę, tai mes ir kalbam. 
Daugelis susirinkusių reikalau
ja, kad Bimbai būtų leista kal
bėti. Prūseika per du kartus 
atsistoja ir šaukia, kad neduos 
Bimbai kalbėti. Pruseikos tū
li šalininkai šaukia, kad rei
kia atvesti policija ir išvyti ko
munistus. Na, na^aliaus nu
tariama leisti Bimbai kalbėti 
10 minučių. '

Drg. Bimba savo trumpoj 
kalboj nurodė, kaip Pruseikos 
oportunistinis aiškinimas apie 
unijas yra žalingas darbininkų 
judėjimui. Nurodė, kad nau
jos, revoliucinės unijos turi bū
ti Komunistų Partijos vadovy
bėj, Prūseika nori, kad jose 
pilniausia laisvę turėtų visokie 
šarlatanai, visokie darbininku 
priešai. Bimba priminė I.W. 
W. uniją, kuri savo laiku buvo 
kovinga, , o vėliaus, natekus Į 
šarlatanų rankas, išdavė dar
bininkų reikalus. Tas pats 
būtų ir su naujomis revoliuci
nėmis uniiomis. jeigu jose įsi
galėtų darbininku priešai. Bet 
jeigu tos unijos būna no pilna 
vadovybe Kom. Partiios. tai 
ios nedali patanti priešu įran- • 
kiu. Drg. Bimba taipgi nuro
dė, kaip Prūseika su Jankans-

tarnavo ir tarn au i a Ilill-

Gi* svarbiausias jų tikslas bu
vo, tai išniekinti, diskredituoti 
Amerikos Komunistų Partiją 
ir abelnai komunistinį judėji
mą. .' > 1 ■ ■ , .

Pirmininkas, atidarydamas 
| susirinkimą, pareiškė, kad pir- 
Ima Prūseika pasakys įžanginę 
j prakalbą, o paskui tęsis disku
sijos. I

Renegatas Prūseika savo 
kalboj dėjo pastangas diskre
dituoti Komunistų Partijos va
dovybę kaip naujų unijų orga
nizavime, taip ir veikime seno
se unijose. Jis šaukė apie 
partijos “kreivą“ politiką, bet 
savo visoj prakalboj nepatie
kė “tiesios“ politikos. Jis 
griebėsi kritikuoti tas mūsų 
unijinio veikimo klaidas, ku
rias kritikuoja pati Partija, 
kurias kritikuoja Partijos vei
kėjai.

Labai juokingai atrodė, kuo
met jis sakė, kad vis daugiau 
ir daugiau darbininkų linksta 
linkui kairės, pusės, linkui nau
jų unijų, o tuo pačiu sykiu 
šaukė, kad iš naujų unijų nie
ko nėra, kad jos nemoka vesti 
streikų, kad streikai būna pra
laimėti. Jeigu naujosios uni
jos niekam nevertos, sulig Prū- 
sęikos aįškinimp, tai kodėl lin
kui jų vis daugiau ir daugiau 
darbininkų linksta ? Prūseika 
minėj p- ĮHiftęis mainięrių strei
ką, ’ PafersoiiO’r 'šilko audėjų 
streiką, Lawrence ąudėjų strei
ką, ir-visus .tuos-.streikus pa
smerkė,. kaipo niekam never
tus. Girdi, komunistai šaukė, 
rėkė apie tuos streikus, rašy- 

juos perdėjo, 
ir niekas išj tų streikų neišėjo.

1

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telephone, Greenpoint 1-2810

SKAITYKIT, PLATINJKIT 
“LAISVĘ.”

Telefhone, Itagg 1-4461

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LABDGTUVIU DIREKTOklUII

irNEW YORK. — Negrai 
baltieji darbininkai rengia pa
smerkimo demonstraciją ry
toj, šeštadienį, 12 vai. dieną, 
prieš atvažiuojantį Marylan
do valstijos gubernatorių Rit
chie.- Tas ponas mėgsta šne
kėti apie demokratiją ir žmo
nių lygybę; bet jis tyliai pa
deda savo valstijos teismams 
sudaryt mirties nuosprendžius 
prieš nekaltus negrus darbi
ninkus, Orpham (Lee) Jonesą 
ir« Gebi Davisą, ir tuo priduo
da drąsos baltiesiems Chuliga
nams lynčiuotOjams,: kurie* per
eitą penktadienį nužudė dar 
vieną'negrą, Matthpw Will- 
liamsą. ’

Demonstrantai susirinks ties

Išgirskite šiandie vakare ra
portus ir įspūdžius alkanųjų 
bedarbių maršuotojų, sugrįžu
sių iš Washington©. Lietuviai 
bedarbiai ir dirbantieji, sueiki
te pasiklausyti, ko visos Ame
rikos bedarbių delegacija rei
kalavo jūsų naudai iš šalies 
valdžios ir kaip Hooverio vy
riausybė pasielgė su 1,500 be
darbių delegatų. Visi dalyvau
kite šio penktadienio, gruodžio 
11 d.» vakaro masiniam mitin
ge,. Vienna Mansion svetainė- 
jęi d05 Montrose Ave., Brook
lyne. , Patirkite .paslryži^i ^h 
Kuriuo, bus tojaus .vedama ko
vą už tuojautinį bedarbių su- 
štelpimą ir už- reguliares jiems 
visiems r .ąpdraudos pensijas. 
Atėję,, taipgi pamatysite, kaip

i pat Brooklyne Bedarbių 
Taryba )kovoja už bedarbių 
rėikalus,< kaip sukrausto atgal 
į namus ;tuos, kuriuos savinin
kai, sulig teismo patvarkymo, 
i&neta į gatvę ant šalčio; kaip i 
bedarbiai ir dirbantieji' orga- FU urve Kafploriinc Vizuotai priverčia įvairias lab- uauzJs AdieienjOS

Bosų Indžionkšiną

--------------------------------------- -------- --------- įickk mus si. 
num. 417 W. 53rd St. ir mar-(dami daug apie j 
Šuos prie Republikonų Kliu- į
bo, 54 W. 40th St., kuriame -streikų pralaimėjima jis 
apie tą laiką gub. Ritchie pra
dės savo prakalbą.

r

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigary

Ilteatjiainuoja ir laidoja numirusio* 
ant visokią kapinią; para a m d o au
tomobilius ir karietas veselijomn, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

231 Bedford Avenun 
BROOKLYN, N. Y.

iaiBiiigmfluiio

402

j i J

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

*

DEKAVOJU (PACIENTAMSo

'o"JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

O

Aš dėkavojtb visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

o

svarbiausia kaltino komunis
tus. Girdi, blogą taktiką nau- 

I doja, ir del to streikus pralai- 
jmi. O ta taktika “bloga“ ta
me, kad komunistai ir jų sim- 
patikai stengiasi neleisti laike 
streiko visokiems šarlatanams 
mulkinti darbininkus. Prūsei
ka atkartotinab sakė: “Jeigu 
mes norime suklijuoti bendrą 

reikia visiems leisti 
Jis labai smerkė 

už tai, kam ji rašė,

Tai
LIETUVIŲ

IŠDIRBYSTflS
Petras Naujokas ‘ CIGARAI 

Savininkas
O

T

darybes ir miesto valdžią su
teikti greitosios pagelbos be
darbiams kritiškuose atsitiki
muose
o suprasite, jog masinis bedar
biu 'maĮršavimas į Washingto-

. -ną buvo tik rimta pradžia, bet gatvės. Dabar kairioji Maisto kad visokie šarlatanai nepriva- 
ąnaįptol ne pabaiga kovos už Darbininkų Industrinė Unija lo kalbėti streikieriu susirinki- 
bedarbių reikalus.

Williamsburgo Bedarbių
Taryba.

Būkite šiame mitinge,

Kantono Komunos 
Paminėjimas >

j, NEW , YQRK; — Gruodžio 
'12d. sukanda kętveri metai 

pįlp to lailįLO,; kai sukilę chinų 
darbininkai ir. vąlstįečiai buvp 
įsteigę Kantone konyiną. Pas
kui, ją kraujuose .paskandino 
f^šįstiniai Chinįjoę valdonai su 

. pagalba, užsienio imperialijstų.
Pąmįnėjimui Kantono komu- 
nos jąukaktųvių, todėl, rytoj 
vakare yra šaukiamas masinis 
mitingas,, Irving Plkza svetai
nėje, 15th St. ir Irving Place, 
New Yoękė. Prakalbas sakys 
draugai japonai ir chiniečiai, 
taip, pat žymūs amerikoniški 
revoliuciniai veikėjai. Lietu
viai darbininkai, skaitlingai su
eikite į paminėjimą tokio svar
baus įvykio.

NEW YORK. — Savininkai 
Crusader Kąfeterijos gavo tei
smo indžionkšiną prieš strekie- frontą, 
rius, uždraudžiant jiems pikie- kalbėti, 
tuoti tą valgyklą, ant 14-tos “Laisvę

planuoja masinius pikietus, 
kad sulaužyt tą indžionkšiną.

I Crusader bosai susilauks 
Ikios batalijos, kokios iki 
Idar neturėjo.

Laimėti Streikai Kairiųjų 
Unijų Vadovybėj '

NEW YORK,.

to- 
šiol

muose Patersone. Jis stoja'už 
tai ,kad ir klerikalų vadai ir 
kiti darbininkų mulkintojai 
būtų kviečiami kalbėti streikie- 
riams. Jis stoja už “platų 
bendrą frontą,“ ne už bendrą 
frontą visų darbininkų po Ko
munistų Partijos vadovybe; bet

i 1 n r • i • • I

Kairiosios ‘fnemokėjimą 
Incįustrinės Unijos vadovybė
je, tapo laimėtas streikas prieš 
Monroe Dress’ių Kompanijos 
dirbtuvę, 2-8' W.1 '27th St. Dar- 
biniftkėms ir darbininkams pri-

už bendrą frontą su visokiais 
darbininkų priešais. I

Jis smerkė komunistus už 
veikti senose 

unijose. O Prūseika tai mokė
jo ir moka veikti senose -uni- 
joše. ■ Ir štai apie savo “vei
kimą“ jis’ ’pasakė : :“Man ne
patiko .Amalgameitų Unija ir

k u
(Tąsa 5-tam pusi.)

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOODIECIAMS 

I t

Lietuvių Darbininkų. Susivienijimo 
40 kuopos susirinkimas bus sekma
dienį, 13 gruodžio, Degulio svetai
nėj, 147 Thames St., 10-tą* vai. ry
te. ............................
bių

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 pašta pigiai ir 
greitai.
P.

o
361

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė 

Broadway, 
Brooklyn,

A

N.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

, 'graborius
(UNDERTAKER)

f

o

T

s

D/? H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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Geriausia Slttdtia Hrooklyne. Ateiki! Persitikrinti

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave,, Brooklyn

II VIDURIAI UŽKIETĖJĘ P
iš

REIKALAVIMAI

Keap Restaurant be Messtrei-

KUNDROTO APTIEKA

229

likirpkit ii skelbimą ir prfoiąskit kartu bu ■žsakymu.

W W VW W W W W w w w w

Pa- 
pa-

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

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 

Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 

nam, kad sudėtines Šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Gaminame visokius valgius lietuviš
ko ir amėtikoriiško stiliaus. Atdaras 
anksti iŠ ryto iki vėliai vakare, 
tarnhvhn'u ir kainomis būsite 
tenkinti.;

413 KEAP STREET
Prieis Republic Teatrą 
^BRO^Y^jN. Y.

' i

Kendrick^ Herb Laxative Yra Padaryta 
Grynų žolių’ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina . . '................................................  . 60c., per paštą 65c.

Visį nariai .dalyvaukite yra svar- 
reikalų aptarti.

Sekr. K. Nečiunškiis.
. . f : / , (292-293)

P. J. KUNDROTĄ. Savininkas

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

dėta!uždarbio, o po naujų, the- a§’ jg ios išėjau: niekas mane 
'nevertė išeiti, aš išėjau savo 
noru.” O ir joje “veikda
mas“ (būdamas “Darbo re
daktorium) pataikavo* Hillma- 
ųo sociąlfašistinei ipašinai. Ir 
šioj savo prakalboj jis nei žo-

tų dar daugiau tu rėš būt pii- | 
dėta, pagal sutartį.

NEW YORK. Mętąlo Darbi
ninkų. Industrinė Sąjunga,t ke
lios dienos atgal laįmėjus dido-? 
ką streiką,turės šiandie vakare 
susirinkimą po.num. 5 E. 19th 
St. Tie laimejinlai, tai storas 
priminimas Prūseikos-Butkaus 
šalininkams, kalbantiems, kad 
laike bedarbės negalima 
kų laimėt.

Policijoj .Inspektorius < 
Bfitlegeris .
r NEW YORK J Išduotas 

warrantas areštavimui buvusio 
poličijbš ihšpektbriaūs Th. W. 
Mullarkio, kuris išvien dirbęs 
iu būtle^erials ir dalinęsis su 
jais įplaukomis. . į, Į i ’;

Apie Prieškomimistinės 
Opozicijos Diskusijas

i ’I

I
i

Pereitą trečiadienį, Am. Lie
tuvių Piliečių Kliubo nariie, 
Bęooklyneį renegatas Prūseika 
su savo .šajim^kaisi surengė ne- 
vą diskūsjjas manijų klapsimu.

YOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M. FILURIN
215 E. 12th St.

Tarp 2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedeliom nuo 10 iki 2 
bitas figos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas jčirškinimais

1 ;! < , ;

REIKALINGA duonkepis, kuriš turi 
patyrimą dirbti prie pečiaus, kepti I 

ruginę ir baltą duoną ir rolls. Ref e- I 
rence reikalingas nemažiau 5 metų. 
Atsišaukite tuojau. Joseph Klikunas, 
1608 N. Main Ave., Scranton, Pa. 

(291-293)

o

(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




