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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, • Tik ; 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! > '
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KRISLAI
Mainieriai ir Kompartija.
Sveikiname Lawrence

Draugus.
Mūsų Pusėje Principai ir 

Idealas.
Rašo Komunistes.

Pirmai Lietuvių . ' 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedeldienių

T*'

šiomis dienomis gavome du 
svarbiu pranešimu delei Komu
nistų Partijos. Vienas atėjo 
iš Wilkes-Barre, Pa., o kitas iš 

. Lawrence, Mass. Iš Wilkes-Ba
rre draugas rašo:

“Gruodžio 5 d. laikėme Ko
munistu] Partijos Lietuvių Frak
cijos susirinkimą ir aptarėme 
mūsų veikimo reikalus. Rapor
tuota, kad Plymouthe 9 lietu
viai darbininkai įstojo į Komu
nistų Partiją. Taip pat pra
nešta, kad greitu laiku Edwar
dsville bus galima suorganizuo
ti partijos grupę iš 5 narių. 
Gi Pittstone suorganizuota Ko
munistu] Partijos 
narių.

“Plačiai buvo
• darbių klausimas
delegatai į bedarbių 
Taip pat raportuota, kad A.L. 
D.L.D. 43 kuopa i^i-inko vieną 
delegatą į bedarbiu] tarybą, A. 
P.L.A. 51 kuopa išrinko du de
legatu, o A.L.D.L.D. 12-tas ap
skritys irgi du delegatu.”

Vadinasi, komunistų eilės 
tarp Wilkes-Barre apielinkės 
mainierių smarkiai auga. Taip 
pat tenykščiai mūsų draugai, 
kaip matote, rimtai pradėjo rū
pintis bedarbių reikalais.

Valdžios Planai Puolimo 
Ant Ateivių Darbininkų

j ‘LAISVES’ VAJ1N1NKAI, STOKITE Į 
DARBA BER ŠIAS KELIAS DIENAS

Sovietai Ima Nagan 
Visus Liaudies Priešus

kuopele ie 11

apkalbėta be- 
ir išrinkta du 

tarybą.

Washington.— Imigra
cijos komisionierius Hull 
savo raporte kongresui 
griežtai reikalauja, kad 

. būtų praplėsti įstatymai 
delei deportavimo “nepa
geidaujamų” ateivių. Jis 
reikalauja, kad būtų de
portuojami tie, kurie lau
žo įstatymus arba prik
lauso prie organizacijų, 
kurios nori “nuversti val
džią.” Tai taikymas prieš 
revoliucinius ateivius dar
bininkus.

Hooveris irgi pasisakė 
už persekiojimą ateivių.- 
Turime visur kelti ateivių 
gynimo klausimą ir or
ganizuoti tam tikslui ko
mitetus.

Su 15 gruodžio mėnesio apie du apskričiai arti priekJU AL/ VA VU. 14 i *VI VI

i pasibaigia dienraščių “Lai- laimėjimo keliones į Sovietų
sves”, “Vilnies” ir ALDLD. 
vajus. Vadinasi, tik kelios Sąjungą. Bet galėtų laimė-
dienos beliko p’asidarbavi- « ,^u^au’ ^1“ k1t« įPs?

. _ - ' Lt-i/»iii rlran<rni Hm* cmfirLinimui. žinoma, rinkimas nau
jų skaitytojų dienraščiams 
ir naujų narių Draugijai ne
pasibaigs su vajum. Be{ pa
ti didžioji rugiapjūtė, kurioj 
duodamos dovanos ir kurioj 
naujiems skaitytojams nu
piginta prenumerata, baig
sis su gruodžio 15 d. Kiek 
dabar galima spręsti, tai tik

kričių draugai dar smarkiai 
pasidarbuotų, t Į tas likusias 
kelias dienas dar daug ga
lima nuveikti.

Mes raginąme draugus ir 
drauges prie pasmarkinto 
darbo. Vienas naujas skai
tytojas komunistų dienraš
čiui reiškia naują kovoto
ją į proletariato armiją.

LIETUVOJE POGROMAI PRIEŠ ŽYDUS
Komunistų Partijos žurnalas 

“The Communist” praneša, kad 
laike mainierių streiko Pitts- 
burgho apielinkėje labai daug 
darbininku] įstojo į Darbo Uni
jų Vienybės Lygą ir į Komu
nistų Partiją. Pittsburgh© dis-» 
trūktas visuomet buvo labai 
silpnas, bet dabar, sako žurna
las, “tas distriktas greitai ke
tina užimti antrą vietą visoj 
partijoj”, tai yra, narių skai-l - v .
čium tik New Yorko distriktas bosų suokalbis sudaužyti 
jį pralenks. Iki šiol Chicaga j mainierių kovą Kentucky 
buvo antras distriktas savo di- valstiioi. Nekaltas darbi-

Mainierys Jones Pa
smerktas Visam

Amžiui Kalėti
Mt. Sterling, Ky.—Mai

nierys Jones tapo nuteistas 
visam amžiui kalėjiman. Tai

lo panika.. Visi trys buvo 
sulaikyti: paaiškėjo, kad tai 
būta pašto įstaigos viršinin
ko, jo padėjėjo ir “Singe- 
rio” atstovo atvažiavusio į 
Žaslius iš Kauno.”

Lietuvos juodašimčiai se
ka paskui lenkus juodašim
čius. Fašistų kamuojamo
je Lietuvoje tokiems sutvė-

Kaune einantis žydų lai
kraštis “Idiše Štime” pra
neša:

“Lapkričio 23 d. 11 vai. 
vakare Žasliuose publikai 
einant iš kino 3 chuliganai 
ėmė daužyti žydų namų lan
gus. Kai priėjo prie nežy
du namu, vienas sušuko: 
“nedaužykit, čia ne žydų 
namai”. Chuliganai mėgi- j 
no mušti vieną žydaitę. Ki- rimams veikti gera dirva.

’ Iš Maskvos “New York 
Times” k o respondėntas 
praneša, kad Sovietų val
džia pradėjo valyti mais
to pramonės aparatą. Su
rasta sabotažninkų ir ap
sileidėlių maisto pramo
nės viršūnėse. Dvide
šimts septyni viršininkai 
prašalinti iš vietų, suareš
tuoti ir atiduoti teismui. 
Kurie buvo Komunistų 
Partijos nariais, tuoj aus 
išmesti iš partijos.

Jeigu šis pranešimas 
teisingas, tai tas tik paro
do, kad jokiems krimina
listams ir liaudies prie
šams nėra vietos Sovietų 
valdžioje. Jie tuojaus su
imami. ir nubaudžiami.

Socialdemokratai
Uždarė Komunistų 

Dienraštį

durnu. Vadinasi, kovos lauke 
mainieriai įsitikino, kad, viena
tinis jų tikras vadas yra Ko
munistų Partija ir todėl jie 
glaudžia savo eiles po jos vėlia
va.

Dabar apie Lawrence, šios 
dienos “Laisvėje” telpa Ameri
kos Lietuviu] Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 37 kuopos 
rezoliucija. Ji kalba pati už 
save. Mes tik galime karštai 
pasveikinti Lawrence draugus, 
kurie atitaisė klaidą ir tikrai, 
bolševikiškai stoja ginti komu-l 
nistinį judėjimą nuo oportunis- 
tinių griovikų. Mes šaukiame 
draugus prie padidinto veikimo, 
prie pasmarkintos kovos, prieš 
išnaudotojus ir pavergėjus. Jūs 
padarėte didelį žingsnį pirmyn, 
atmesdami ir pasmerkdami 
prieškomunistinę opoziciją ir 
aiškiai pasisakydami už Komu
nistų Partijos vedamas kovas 
prieš oportunizmą mūsų judė
jime.

valstijoj. Nekaltas darbi
ninkas turės supūti kalėji
me.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas išleido pareiš
kimą, kuriame žada visokią 
legalę paramą mainieriams 
delei padavimo aplikacijos 'į 
augštesnį teismą. Taip pat 
T.D.A. pasižada sumobili
zuoti mases už paliuosavi- 
mą Jones.

Dabar eis bylos kitų mai
nierių. Pradžia padaryta. 
Visiems kitiems, virš 30 jų, 
grūmoja toks pat amžinas 
kalėjimas.

Varo Lietuvius 
Darbininkus iš Latvijos

ANTRAS SVARBUS ŽYGIS BEDARBIŲ 
KOVOJE PRIEŠ ALKĮ; TUOJ REIKIA 
VISUR ORGANIZUOT BEDARBIUS _ _ _ _ _ _ _ I

Nacionalis Alkanųjų Mar- 
šavimas į Washingtoną su
kėlė daug sentimento dar
bininkuose už kovą prieš al
kį. Labai plačiai pasisklei
dė reikalavimas bedarbiams 
apdraudos ir tuojautinės 
pašalpos. Bedarbių bruz
dėjimu susidomėjimas labai 
didelis.

Tai pirmas svarbus žing
snis kovoje prieš alkį. Rei
kia daryti antras žingsnis. 
Dabar reikia tą sentimentą 
suvesti į organizacines va
gas. Reikia dabar tuojaus 

; visur organizuoti bedarbių 
kuopas bei tarybas. Nes 
juk kova prieš alkį dar tik 
prasideda. Nuo propagan
dos ir agitacijos už bedar
biams apdraudą ir.pašalpą 
reikia tuojaus pereiti prie

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio KlJI

organizacijos.
Tai svarbiausias dieninis 

darbas. Už to darbo tūri ' • 
griebtis tuojaus komunistai ' 
ir simpatikai. Mes turime 
stovėti to darbo priešakyje. 
Mes turime parodyti pavyz
dį dar atsilikusiems darbi
ninkams. Mūsų pareiga • 
tuojaus verbuoti bedarbius 
į bedarbių grupes. Be tvir
tos bedarbių organizacijos 
bedarbių judėjimas nebus 
rimtas.

O r ganizavimo bedarbiu 
turi griebtis lietuvių darbi
ninkų organizacijos. Tas 
klausimas buvo rųntai pas
tatytas mūsų masinėse kon
ferencijose. Dabar reikią 
tų konferencijų obalsius ir 
tarimus pravesti gyvehi- * 
man. ♦ ' • , \

Gi tik trys dienos tam atgal 
Brooklyne oportunistų vadas 
Pruseika per dvi valandas nuo
latos minėjo Lawrence A.L.D.L. 
D. 37 kuopą, kad jinai šimtu 
procentų einanti su oportunis
tais, kad ji padėsianti jam ir 
jo pasekėjams “subostyti” dien
raštį “Laisvę” ir Centro Biu
rą/ ‘ • ’ ■ ' ■ '

Draugai, > komunistų pusėj 
principai ir idealas. Komunis
tinis judėjimas visur stiprėja— 
gal ne taip smarkiai, kaip kad 
mes trokštume, bet jis stiprėja. 
Klasių kova lialba ūž komuniz
mo laimėjimą. Tam laimėjimui 
nepastos kelio joki oportunistai, 
joki buržuazijos tarnai.

KANADOS DEFICITAS

Ottava, Kanada.—Pasiro
do, kad šiemet valdžios iž
de bus deficito ant 100,000,- 
000. Ir čia bankrotas.

Didelis Pavojus
Nanking© Valdžiai

Shanghai.-—Gautas į pra
nešimas iš Nankingo, kad ir 
tenai gruodžio' 10 d. įvyko 
milžiniška studentų ir dar
bininkų demonstracija prieš 
valdžią ir prieš Japonijos 
plėšikus. Net 50,000 daly
vavo demonstracijoj. Tai 
buvo daugiausia jauni stu
dentai. Chiang Kai-sheko 
valdžia pasirodė bejėgė. Po
licija bijojo ir pasijudinti.

Pačiam Shanghajuje fak- 
tinai viešpatauja sukilėliai 
studentai. Jie privertė 
miesto majorą rezignuoti. 
Jie įsteigė savo teismą ir 
areštuoja ir teisia sužvėrė
jusius policistus ir detekty
vus. Suėmė vieną detekty
vą ir privertė jį išduoti var- j 
dus kitų budelių. ’ j

Nušovė Nekaltą

BERLYN.—Berlyno poli
cijos galva socialdemokra
tas Grzesinski uždarė vienai 
savaitei Vokietijos Komu
nistų Partijos organą “Ro
te Fahne.” Uždarė už tai, 
kad tame t laikraštyje tilpo 
sukamas. į>rapešįmas: ’ į

“Nuo šios dienos ’mums 
uždrausta, grumojant užda
rymu laikraščio, atsišaukti 
į darbininkus', kad jie strei
kuotų prieš algų kapojimus, 
kuriuos paskelbė Bruenin- 
go valdžia; uždrausta ra
ginti ruošti masinius susi
rinkimus prieš fašistus ir 
prieš Brueningo valdžios 
fašistinius patvarkymus.”

Social j udošius Grzesinski 
pareiškė, kad šitas “Rote 
Fahne” pareiškimas kursto

LAWRENCE A.LD1.D. 37 KP. PASMER
KĖ PRIEŠKOMUNISTINĘ OPOHCUĄ

Smetonos “Elta” praneša, 
kad Latvijos valdžia išleido 
patvarkimą, kuriame reika
laujama, kad su gruodžio 1 
d. šių metų visi iš Lietuvos 
atvykę darbininkai apleistų 
Latviją. Latvija pati turinti 
armiją bedarbių, tuo budu 
lietuvius turinti išginti lau
kan.'

; O kur tie lietuviai darbi
ninkai dėsis, tai nerūpi nei t ...
Latvijos, nei Lietuvos vald-Įnasi, kad kUOmėt jis liepęs
žioms.' Pabėgo jie iš Lietu
vos fašistinio pragaro, vil
damiesi prisiglausti Latvi
joj, bet dabar juos varo at
gal į tą pragarą.

Masiniai Areštai Maniloj
Manila.—Gruodžio 11 

naktį policija padarė puoli
mus ant draugijos “Colo- 
rum” narių ir suareštavo jų 
du šimtu. Valdžia skelbia 
šią organizaciją “komunisti
ne.”

d.

Nulinčiavę Du Juodvei- 
džiu iDarbiriiiikii

LEWISBURG, W. Va.— 
Baltoji buržuazija laka 
kraują juodvėidžių darbi
ninkų? Gruodžio 10 d. čia 
gauja baltųjų chuliganų pa
grobė iš kalėjimo, du juod- 
veidžiu, nuvežė už miesto, 
pakorė ant telefono stulpo 
ir prieš 'numursiant jiems, 
jų kūnus kulkomis suvarštė.

Pasirodo, kad x juodašim
čių gauja veikė sutartinai 
su valdžia ir policija. Jiems 
buvo atidarytos 'kalėjimo darbininkus prie revoiiuci- 
durys. Kalėjimo sargas ne- josi 
darė jokio pasipriešinimo.

[sovietų spauda apie
HOOVERĮ IR KONGRESĄSukilo Federalio

Kalėjimo Įnamiai
Fort Leavenworth, Kan.- 

Gruodžio 11 d. čionai fede- 
ralio kalėjimo kriminąlistai• j w į|' • x dilu įveli v j imu 1x1 muilinioBeginklį JUOdveidį sukilo prieš J kalėjimo vy-,

NEW YORK, N. Y.—Po:- 
licistas Buckner ‘;aht , viętoš 
nušovė Robert Williams, 24 
metų, juodveidį. Jiš 1 teisi-

Williamsui rankas iškelti į 
viršų, pastarasis nepaklau
sęs. Todėl ič nūdėjū? Pdši- 
rodo, kad Williams su sa
vim neturėjo jokio-ginklo.

. riaušybę. šeši kaliniai pa-, 
Įbėgo pasiimdami ;;su savim; 
kalėjimo užveizdą Ar jie 
lit gy vą tebęlaiko/ ar nužp-i 
)dė,. dar'nežinia, i O tas.:Miž*i 
veizdi buvo 'be galo bjau
rus sutvėrimas.;.... •. č... j c - ■

Sumobilizuota visai polici
ja 'ir siunčiama i kariuomenė 
numalšinimui kalinių ? Suki
limo. .)»

Maskva.— “Pravda” ir 
“Izvestija” daro 
rus apie atsidarymą Jungti
nių Valstijų, kongreso} ir 
apie Hoovęrio prakalbą. 
“Pravda? dartr išvadą, kad 
Amerikos kapi^alį^mas atsi
dūrė. aklę j alejpj ,1^ nebėsu- 
randa jšeitięs. Aiškiai ma
tosi Amerikos.. • įęapitalizpio 
puvimo simptomai. ’.

Tautų Lyga ir Mandžūrija

DIDELĖ NELAIMĖ;
Bridgeport, Conn.—Gruo

džio 10 d. traukinys užbėgo 
ant automobiliaus ties ežej 
ru Zoar. Dvi Bridgeporto 
jaunos merginos ir vienas 
vyras ant vietos žuvo, o vie
nas tapo pavojingai sužeis
tas. \ f"

Klaidos pataisymas ;

Paryžius.— Imperialistai 
pagaliaus priėmė Rezoliuci
ją del Mandžurijoš. Japo
nija paliekama viešpatauti, 
o paskiriama komisija išty
rimui visos padėties visoj 
Chinijoj. Tas tik patvirti-

Gautoj iš Lawrence ko
respondencijoj, kuri prie 
pirmos progos tilps “Lais
vėje”, skaitome sekamą pra
nešimą apie A.L.D.L.D. 87 
kuopos susirinkimą, kuris 
įvyko gruodžio 6 d.:

“Buvo pakeltas klausimas 
kas link kuopos dabartinio 
nusistatymo. Mat, daug 
draugų daro užmetimus, 
kad 37 kuopa eina su pru- 
seikiniais arba su ‘skloka’. 
Paduotas raštiškas pasiūly
mas parašyti ir priimti tuo 
klausimu rezoliuciją. Po 
trumpo apkalbėjimo leista 
nubalsuoti. Už rezoliuciją 
balsavo 19, prieš 4, o kiti 
susilaikė nuo balsavimo. Iš
rinkta komisija iš trijų 
draugų.

‘Laisvės’ šeri ninku suvažia
vimo. '

“Ęezoliucijų komisiją:,
V. Kralikauskas. ‘
J. čiulada > t nu
S. Penkauskas.” > . .

Beje, korespondencijoj 
pranešama, kad tame sušL 
rinkime net devyni nauji 
nariai įstojo į A.L.D.L.D. 
kuopą .

Lietuvoje Neva Renka
mas Prezidentas, bet tai 
tik Smetonos Apgavystė

Iš Kauno pranešama, kad 
gruodžio 11 d. tenai čjd 
“rinkimas” Lietuvos prezi
dento. Kandidatai esą net 
keturi: pats Smetona kru
vinasis, E. Galvanauskas, 
M. Biržiška ir P. Leonas^ 
Associated Press žinių agen
tūra sako, kad nėra jokios 
abejonės, jog Smetona" bus 
išrinktas. • , .

Tame abejonės jokios ne- * 
gali būti. Šitie rinkįųiaf 
yra tik pasi tyčioj imas M 
rinkimų. Viskas smętorii'r 
nių budelių ^rankose, u Darį 
bininkų ir valstiečių kovin- 
gos organizacijos nelegalus;

“Rezoliucija
“Gruodžio 6 d., 1931 m., 

laikytam metiniam susirin- 
’ | kime Lawrence, Mass., A.L. 

D.L.D. 37 kuopa pareiškia, 
kad mes stovime pilnai ūži 
dabar tinę ‘Laisvės’ ir Cen
tro Biui o užimtą poziciją ir 
griežtai pasmerkiame sljlo- 

t kinius ir jų leidžiamą nau
ją laikraštį .‘Naująją Gady
nę’, kuri ardo tarpe draugų 
vienybę. Mes pageidauja
me, kad tie draugai, kurie 
esate suklaidinti per ‘sklo- 
ką’, grįžtumėt po komunis
tine vėliava. ir dirbtumėte 
kartu su viso pasaulio pro- n • v n j v 
letariatu, kai išnaikinsime Vėl Hies Bedarbius ...

T • • V 1 J • 1pasaulio išnaudotojus.
“Rezoliucija del atšauki

mo pirmesnės rezoliucijos
“Mes pilnai atšaukiame 

pirmiaus priimtą rezoliuci
ją prieš ‘Laisvę’ ir Centro

Amerikos Darbo Federa
cijos vice-prezidentas fašis
tas Woll vėl išleido pareiš
kimą, kuriame jis griežtai 
pasisako prieš bilę kokį’ šel
pimą bedarbių iš valdžios

“Laisvėje”i ant šio pusla- 
■pio pranešime apie* mūsų 
draugų Worcesteryj laimė- na mūsų pirmesnes išvadas, 
jimą bylos su fašistais, *buvo' jog imperialistai rengiasi Biuro užimtą poziciją, ku- 
perdėm minėta kuopa “79” bendromis spėkomis paverg- rioj (rezoliucijoj) buvo rei- pusės,- ir prieš įvedimą be- 
o turėjo būti 57.. < ; ti Chiniją ir ją plėšti. 'kalaujama šaukimo naujo darbiams apdraudos. 'ti Chiniją ir ją plėšti.

; VX. v v z a -----7 j ------ t -------------

■'kalaujama šaukimo naujo darbiams apdraudos

Rytoj, Gruodžio 13 d., Įvyks Dienraščio ‘Laisvės’ Metinis Koncertas Brooldyne; Lab or Lyceum Svetainėj, 949 Willoughby Ave., Prasidės 3:30 Vai. po ;> 
Piety; Lai Sis Bus Paskutinis Užkvietimas ir Paraginimas—Draugės ir Drangai iš visu apielinkip Masiniai Dalyvauki! Šitoj jū su dienraščio iškilmėj
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pimnkų oro-i 
sumobiŲ?ayifs|

kalbą supratęs.

WORCESTER. MASS.kurio išraišką šiandien turirpe A. Bimba.

Bedarby Demonstracija Philadelphia j L, S.

džiftrisibs ovacijos/į.,sveikinimas 65 trekai į dieną. Bet turime

fe

. r
šneka apie darbaus mainų sri-

demon-

I

liečia darbininkus,; rovės patalpomis. Keli šim-
ton,

kai

sąra-

štai kame mūsų silp- 
štai kas reikia nugalė-

f-

me u - .
rrti ne tik lietuvius darb., bet;Šus, būtent uz kovos 
šimtus ir amerikonų ir kitokių i šus.

jėgė išardyti; neigi išprovokuo
ti, neigi teroro pagelba sulai-

i.-— Prolę 
gos II Aps

adresas—1426 W. 3rd St.
Darbkoras.

--------------- ~ r~r—Į------ -r----- ;--------------------------- —-------------------------------
ed as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 

Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

matys. Juos sumanums .ponai |
• ■ ** t *. « '•tik H -• t’. .ir porimtes, 
ta įrežoliucija

tai savaitėš-$‘vfejų darbas.; točtą raudą, nepaisant savo fi 
Darbini nk ąms neverta kreip- n ansh) i u reikalu. " ' '

tr 'ątydos į kaįitĄlistinės spau- ^aT, ' **
doš; skelbiamus Į^arbus ir jų j£a^

BEDARBĖ IRHFAĖRIKŲ 
. < DEGINIMAS į,

ti’
dos
pagerėjimą. “Klampynė” sa
vo pirmam numery j irgi taip

jeigu draugai mano, kad Nacio- 
nąlės Mainierių Unijos darbas 
yra ir turi būti vienas dalykas,

Mene 
•konce 
Jenį, k 
M Stati 
’Massą.fll
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Drg. A. sako, .kad Shenando- miestas davęs užsakymą 
„u <<labai ątydžįai ir ant $2,500,000—774

kalbinį pa(jaryti.

tik savo špaudą—komunistinę 
spaudą, liętiiviai darbininkai 
—“Laisvęį” “Vilnį,” “Tiesą” 

Darbininkių Balsą.”
White Darbininkas.

tūkstančiai.
4 ! kaip reikia mums organizaci

jos! Stokime į T.U.U.L. (Dar
bo Unijų Vienybės Lygą), ku
rios

dHągai šenandorieciai nesu- 
tjeąĄŪe gerai “kal^inid; darbo,” 
taį yra, nepastįalė Ito darbo boj- 
šetįkiškds partijos dafrjaas- 
višas “lįalbinis I darbas?’ 4 ftu^į

į, ;bado ir

•riiš visi 
gkjąi vėl 
t.numar-

. ‘ SUBSCRIPTION RATES: ;
nited’States, per year............ $6.00 United Statės, six months......... $3.00
rooklyn, N. Y., įiėr year........08.00 Brooklyn, N. Y., six months,’.. .4.00
’ eign- countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00

“dtf" and Brazil, per - year.... 6.00 Canada and Brazil, Six months. $3.00

Puslapis Antras
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PLANUOJA DIDESNĘ ATAKA PRIEŠ 
ATEIVIUS

,i.:i r i
šeštad., Gruod. 12, 1931

‘PARTIJOS SEKTANTIZMAS’ Iii KOMU- 
NISTįl PARTIJOS BŲDAVtfJlfflAS

1 ■( I I . ■ < I . I1 * ■ / ■

Amęr.ikos valdančioji klasė per savo atstovus Wash- 
ingtoiįe planuoją didesnę ataką prieš; ąteiviųs. darbinin
kus. i<Kapitąlistų; tikslūs yra sukelti čiagimių darbininkui 
neapykantą' prieš ateivius darbininkus, idant Amerikos 
darbininkai-, negalėtų susiorganizuoti kovai prieš badą j 
ir spurda. |Tdiį vienA. ’ Antra, jie noris užslopinti ko
vingumo dvdšią', kuri plėčiasi labiau tarp ateivių dar- 
biniriįų, negu';tarp taip vadinamų amerikonų. ; i

In jjtai ką mes dabar matome. Susirenka kongresas. 
Prezidentas Hdovėris; savo pranešime kongresui šaukia ; 
suvaržyti imigraciją. ir padidinti deportavimą. “Depor- 
tavimb įstatymai privalo būt sudrūtinti,” sako Hooveris.'

InHfašistihis Darbo Department© sekretorius William 
N. Doak atvirai pasako,, kam jie nori padidinti deporta
vimu kokiuo tikslu jie planuoja.didesnę ataką ant atei
viu darbininkų.

rdnas Doak savo metiniam raporte, kurį jis pasiuntė 
prezidentui Hooveriui, reikalauja, kad įvažiavimas dar
bininkų iš įvairių šalių būtų suvaržytas, kad būtų ap
sunkta patapti Amerikos piliečiais, pravedant reikala- 
vimžL idant kiekvienas svetimšalis labai gerai žinotų 
anglų' kalbą. Taipgi ragina kongresą išleisti įstatymą 
nutraukimui- svetimšalių pirštų antspaudų, ■_ 
Amėrikos •piliečiais, kad tuo būdu būtų galima geriau I 
persekioti ateivius darbininkus. Jis taipgi rekomen- i 
duojri, atimti pilietybę svetimšaliams už bile prasižengi- ■ tantizmo,

i - " ' ^'U7T
į Tūlas ‘laikas atgal “Laisvėje^ 
įrašiau - apie lietuvių darbininkų 
'(judėjimo problemas ryšyje su 
įtraukimu darbininkų į Komu
nistų Partiją. Nurodžiau, kad 
pas mūsų tulus draugus yra 
perdaug užsidarymo, perdaug 
siaurumo, perdaug nepasitikėji
mo darbininkais,: perdaug baL 

/ mes, kad gausime į partiją “ne- 
; tikusių“ elementų ir t.t. Tą 
mes pastebime visur, o ypatin
gai iki šiol tas užsidarymas bu
vo įsigalėjęs ' tarpe triūsų drau
gų mainierių. Paėmiau pavyz
dį; kaip Shenandoah fį’akcijos| 
konferencijoj vienas veiklus! 
draugaš ąrgumentavp> jįoįg ,iįei-į 
kia pirma verbuoti mainierius 
į , Nampnąlę. .Maįųięnų, , Uniją, 
vesti į streikus, o paskui gausi
me juos į partiją. Man svar
bu buvo ne šis, ar kitas drau
gas, bet tendencijos ir klaidos, 
kurios, daromos mūsų judėjime 
ir kurios stovi skersai kelio 
budavojimui Komunistų Parti
jos į masinę proletariato kovos 
organizaciją.

Atsiliepė d. K. Arminas, vie
nas iš mūsų geriausių darbuo
tojų mainui apielinkėje. Jis ra
šo “Laisvės” num. 280 ir sako 
kad ne visai teisingai aš jo 

Gali būt, atsi- 
kad d. A. ati-

; > «!
■zącijąt laimėj imkii ^rol^taririto': 
kovų, į Tbkia|mė atsitikime' jo 
darbas nėra joks revoliucinis 
darbas—-riei partijos, nči “kal
binis”. Taigi klausimas čionai 
eina tik apie mokėjimą parti
jos darbą dirbti, o ne apie “kai 
binį darbą” ir partijos darbą, 
nė apie tai, k'rid vįėnasTuri/pir
mą vietą,v’o 'aritras kitri.

Kova Prieš Nukrypimus

Mes tuifinjd Į d 
’be'sj prięŠ k 
tViena kristi 
riesvarbu l'pl 
jsinių ateivįii 
InizacdjųJ liu!

Butkaus opozicijoj. ; <
Prieš šituos nukrypimus turi

me'kovėti. Mes turime'išTnokti 
kal.bi\iėse organizacijose dirbti 
partijos darbą. : štai; ko.' rriumš 
reikia.! Tada pas muš nekils nė 
nįintis/ kad ‘‘kajbinjs darbas”' 
yra ’ Vienafe dalykas,• / partijos 
darbriŠ' jytas dalykas.

Kova prieš Lewiso Mašiną

—- 'Kaip ‘Cereja’ Laikai Clevelaiiife iė Kaip 
Apiplėšia Darbininkus Vardan Labdarybės 

r' • • ' ; I . » r • ' f • • ' •

ąlj, draugai “]
‘nuoširdžiai ( sutvarkė : _____ t
darbą,” bet kuomet prieita prie 
Nacionalės Mainierių Unijos 
būdavo j imo, nebuvo kam imtis 
hį Į darbo. , Jeigu tas tiesa, tai

albiųid ; darh L- .L

I t ---------
CLEVELAND, Ohio. — Ant 

rytojaus po alkanų delega
tų apsilankymo, vietos kapi
talistų didlapiai storai paskel
bė, kad White Motor čo. ga
vo užsakymą vieną iš didžiau
sių po karui. Būk New Yor- PRIEVARTA APIPLĖŠIA 

DARBININKUS
CLEVELAND, Ohio. — Fi

sher Body darbininkai, šieirfet 
turėš ’ mokėti į Community 
(labdarybės , Fondų nuo 20 
iki 80c į savaitę. Atsisakyti 
niekas, negalėjb, :tai būtų reiš
kę darbo hėtelciiri|J į Visur bo
sų obalsiq.buvo? ; ^“’Duokite 
dauįgiiū/ ksiip nįęltądęs.” 
Tokio. aįiplHipij,’’ kMiį šUmet, 
da/ 'buvę.t j ČĮ4 sargės ’nu
kapotos. Darbininkai Valgiai 
gali alkį nuo'durų nuvyti, čia 
tave be micros plėšia. Dau
gelis tarp savęs šnekasi, skun
džiasi, kad ateinanti mėtai— 
“plėšimo metai.” Bosas Masos 
visus darbininkus privertė pa
sirašyti, nori,ar ne. Boso švit- 

jrios akys tave mieruoja: “Ne
pasirašysi, būsi laukan išmes
tas, tarpe tų, kurie kas rytme
tis laukia prie vartų.” Taip 
laukiančių darbo prie Fisher 

įBody susirenka pe šimtai, bet 
Darbininkai, oi,

Nedėldienį, 6 d. 
gruodžio, turėdamas 
valandą laiko, užšdkąu į mie
sto knygyną pažiūrėti; kaip 
plačiai .šį žijiia yrą paskelbta 
po, visą Amerikąį/^.Peržiūrė
jus r ka,pitarlįstiniuąj > didlapius 
įiupi Clęgelftndo iki jNew Yorko 
įr vąkarrnių valstijų f visur sto- 
Val t užabccfentuoHi | ir plačiai 
skambinama apie,š|'užsakymą, 
♦ir »kaipi3,000; White MotorJQo. 
darbininkų tuojaus jau pra
dės dirbti pilną laiką.

Na,

, tsTiH-iVI < i. 7,.. ' 'Vibas nett units i uttruaw t iluijiknvnrhą l ’bi'įdntuotis į kova prieš Lewiso
Shiną |r-į'bndavojimij’ Nacio- 

nai stoja į ko9ą.,'bfes'iŠ ateivių ■M'aiferių Tik
toks “kalbinis darbas” bus bol- 
ševikiškos partijos darbas, i Na, betgi. kaip tikrųjų 
Jeigu lietuvių mainierių organi-i yra ? Ar yra taip, kaip kapi- 
zacijos nesistengiama įvelti Ltalistinė spauda informuoja? 
partijos kampanijas, jeigu nesi-1 Geriausiai bus atsakyta į šį 
stengiama jos panaudoti kovai klausimą tai nurodymu,; kaip 
prieš reakcinę Lewiso . mašiną,-, ištikrųjų yra šioje dirbtuvėje,

. • i . * , i 't ■» 1_____ • „ y __ _ i _ j • __ iii ____ —

niekas neišėjo ir neišeis. Toks 
draugas mano? kad jis labai ge
ras bolševikas, įjęigu -jis pasi
tenkina prįkfaujsyiriii ‘prie parti
jos ir lankymu ;j(įš'’Susirinkimų. 
Bet jis prastas bolševikas, jdigu 
neveikia toj dirvoj, kurioj jis 
daugiausia ir sėkmingiausia ga
li nuveikti del partijos.

Kita kraštutinybė: mintis,

kurioje aš pats turiu “laimės” 
dirbti. Nuo pereitos seredos, 
tai yra nuo to paskelbimo,'ša- 

j kad lietuvių darbininkų organi- o lietuviu darbininku orgapiza--ūmai, skyriuj “Change .irl---------------- ----------- ---- ------------------------_ — _ --y- e U O ’ - * v * Y * A A ** * » v» O * Į

zacijo.s tik ■> .del savęs gyvuoja, cijose darbas visai kitas daly-: Painting Dept.
kad komiinistui;užtenkrinik;jose, kas, tai jie daro didelę klaidą, 
visą savo energiją pašvęsti, kad' Jie turi taisyti tą klaida. M& tu- 
nereikia jose pravesti energin-i rime jiems padėti. Drg. Armi- 
gai partijos ' liniją ir par-.has ir kiti N.M.U. darbuotojai 

Bet’klausimas partijinio sek-1 tijos kampanijas, bereikia tie- ir partijos organizatoriai turi 
■ , siaurumįo, apsitveri-: siog jas traukti;į ąbeįnas pro- nurodyt tiems draugams tą klai

mą. Jeigu, pavyzdžiui, laike streiko kurie piliečiai sve-įmo nuo skaitlingų būrių dar- letariato kovas jr Lt. A Tai- tau -, dą ir pagelbėt jiems ją išgyven- 
titnš&liai darbininkai pasirodytų kovingesniais ir už tai bininkų ,kuriuos reikėtų ir ku- thus oportunistinis šovinizmas, dinti.

v « J * • 1 • j 1 • i • • j • * 1 j • j • ! t* 1 i i r« zvn 1 i 4"vx ' i fiiA 11 Irr 1 'i z~\ vvn 11 tu rx i m vi n i r, 1 r <-x -*-x zJ « zx4.«•«butų' areštuoti ir kapitalistinio teismo nubausti, tai su
lig įono Doak siūlomo įstatymo, jų pilietybė būtų atim
ta, tuo būdu juos galėtų išdeportuoti.

D<>£k savo raporte pažymi, kad pereitais iždiniais me
tais jijš šios šalies tapo išdeportuota 18,000 svetimšalių. 
Ir jifc’atvirai pasąko; jog' daugiausia darbininkų išdepor- 
tuot&Įuž tai, kad jife klasiniai sąmoningi ir pasiryžę ko
voti įprieš badą-Ir skurdą. Jis sako: ;

“Deportavimai bėgyj pereitų metų apėmė padidėjusį 
skai&u griežtų radikalų, kijtie yra susirišę su organjža-* 
cijojhis, kurių aiškus tikslas yra per spėką nuversti 
gtimų Valstijų valdžią,‘

Tūįgi, svarbiausia -deportavimas padidėjo del to, kad 
pad įėjo darbininkų kovingumas Amerikoj. Gyvenimo 
sąlygos pasidarė nepakenčiamos.

pradėjo didesnę ataką ant svetimšalių darbininkų, del 
to dbportavimas padidėjo.

štai ponas Doak nusiskundžia, kad nėra lengva 
išdeportuoti radikalus darbininkus, kurie yra susirišę 
su (Vairiomis kovingomis organizacijomis; yra labai 
dau£Įkeblumų. Jis sako:

“Išdeportavimas tų svetimšalių priešų reikalauja dau- 
giaifcpastangų, negu išdeportavimas kitos rūšies svetur- 
gimįų. Jų veikimas vedamas tokiuo paslaptingu būdu, 
kad^lĮabai sunku sudaryti prieš juos reikalingus įrody
mus'depo r tavi m as būna sutrukdytas visokiais būdais

patapusiu ! Prasau ir £erai 
-į taiso.

. Bedarbė, skurdas ir 
verčia darbininkus stoti į kovą. Ir del to valdžia

i riuos galima įtraukti į Komu- 
j nistų Partiją, pasilieka didžiau- 
įsios svarbos. Objektyvės ir 
; subjektyvės sąlygos partijos1 
spėkų augimui labai prielan- , 
kids. Bedarbė ir vargas radi- i 
kalizuoja darbininkus. Komu
nistų įtaka masėse auga. O 
vienok mūsų Sparti j inės spėkos 
proporcionaliai nekyla. Tai 
kalti mes, ksbmūnistai. Mes ne
dedame didžiąūsįų pastangų, 
kad gauti p^riri-ąrnaujų narių. 
Neretai išgirsi ^draugus kal
bant: “Niekas iš tų žmonių ne
išeis, jeigu jUOs prirašysi prie 
partijos.” Netinka tas, negeras 
tas ir tt. Gi bedarbių kovose 
bei streikų lauke nemokame 
partijos būdavo j imą surišti su j 
visu savo darbu. Perdaug at
skiriame vieną . klausimą nuo 
kito, o tankiausia visai nustu
miame į šalį verbavimą parti
jai narių sūkuryje darbininkų 
kovos, 
nybė. 
ti.
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Alkanųjų demonįst^acija pa

vyko visais atžvilgiai^, i N6rs 
kapitalistų:‘agfentąl - ir1 jų spau
da dėjo vįsafcp &sta'ri^a'sį i kad 
išardžius,. kadĮ Jn^^dralizavus 
kuodaugiausia * ^arbUink'ų. Pei
kei ias d ienįas \/ej'pr^W'Wpaūdą 
agitacija, kad "riebus? jokios de
monstracijos, t: Valdžia j.-neduos 
leidimo. K^-’da'r darigiari sųde- 
moraližavus; ir išgązdįnųs dar- 
birtinkus, polic. puolę bedarbių 
tarybas ir areštayo keletą bedar

bių. Bet • tuomi. nenugązdino 
darbininkus. . Ne tik hėįsgąz- 
dirio bedarbių, bet dar daūgiau 
sujudino kovoti prieš valdžią 

’bedarbių ‘ apdraudą. •
.. Ketvirtadienio '_____
bedarbių demonstracija 
miesto rotušės

_____ „ dalykai štai! 
|kaip “pagerėjo”: ketverge at-1 
leido 7 darbininkus, pėtnyčioj . 
—5 ir kartu visą naktinę at
mainą. Tame skyriuje geriau
siai buvo dirbama iki šiol; 
mažiausiai 4 dienas gaudavo į 

1 savaitę, kuomet veik visuose i 
kituose skyriuose, tiek tegau- į 
darni į savaitę, jaučiasi lai- | 
mingi. Reiškia, darbas nepa
gerėjo,- bet sumažėjo. Tai to
kia padėtis šioj dirbtuvėj, aiš
kioj faktų dienos šviesoj. Bet 
kapitalistinė spauda rašė, kad 
3,000 darbininkų turės links
mas kalėdas. Dar to negana. 
New? York? Times ir kitiįdid- 
lapįai didėjo, kad be tų 3,000, 
dar’5 kitų automobilių dirbs 
tuvių?;-darbininkam, kprie dir-d 
ba hįriįis, j darbas žymiai \ pageJ 
rėš* 6įN'al ^ėi^ šitaip^jtai ar 
ne Į durnas? dalykas bedarbiam 
maršdoti Washingtonriti, kuo-

Ali U. O, vAvjJUA U<% V llliao * M U. 11 Cl Oil LL LlxYvlj Loto VlOUlYlCllb IJUllcllb | 

atsikreipiant j teismus ir nuolatine propoganda iš pusės j 
neamerikoniškų organizacijų, kurias sudaro Amerikos pi- 
liečiai.” Q • ’

Tas parodo, kad Washingtono valdonams nėra taip 
lengįya apsidirbti su organizuotais darbininkais./Jie ko- 

akas.
. „ . Washi/gtone pla-

j darbininkų, tai 
darbininkai privalo
dar jĮabiau sukrušti į kovą už ateivių teisių gynimą.

voj^yisokiais būdais prieš valdančios klasės 
Kuomet dabar Wall Streeto atstovai Washi 

nuo|a padidinti atakas ant sveturgimių 
visokį darbiųipkų organizacijos, visi dar

Meno Sąjungos Antro Apskričio Koncertas 
g i/į; ir Šokiai Gruodžio 19 
t*) i C ’

nūs žygius ant yadu-o|įi$ - ;Bet 
darbininkai išmoko Utąi$ sąve 
disciplinuoti, kad pojįcija nega
lėjo išprovokuoti. .^Muffajos de
legacijai einant į į^tąj.hę bilf 
vo keliama didžiūl^įį ’ųv'acij^- 
kuri tęsėsi'per ksf^^Įriinu^fiJ.' 
O pas darbininkųšj.'upas ir re
voliucinė energija gana didele, i - ' ' I met “darbai taip umar gėrė

ja?” ;
Senam rašte yra pasakyta: 

“Palaiminti ubagai dvasioje, 
nes jų karalystė danguje.” 
Tie,, kurie tiki kapitalistų 1 
spaudai, o ne kovai prieš šią ! 
išnaudojimo sistemą, tai jie 
yra niekas daugiau, .kaip tie 
ubagai dvasioje, kuriem kapi
talistai užleidžia tą “karalys
tę” už debesų, bet ne ant že- 
nj ės'.

Leiskim, kad viršminėta 
kompanija gavo tokį užsaky- 
irią. Jau jeigu ir taip, tai tu
rime suprasti, kad šis .užsaky
mas galima išpildyti daugiau
siai tai į 15 dienų prie dabar
tinės technikos ir skubos. Prie 
pusiau n’ormalio skaičiaus dir
bančių darbininkų padaroma

ir D.B. Draugijos Metinis 
Parengimas

Ši draugija sulig savo kons
titucijos rengia kas metai žie
mos sezone taip vadinamą me
tini parengimą ar; (tai teatrą, 
koncertą ar šiaip balių su šo
kiais, į, kurį turi {atsilankyti 
*ktekvieiias; narys joei užsimo- 
Wi paįcfingimo įžangą. į šią 
žiė'mą bW-tnetinis parengimas, 
šokiai strlengvąją užkandžiais, 
vasario 6 d. Visi nariai įsitė- 
mykit ir dalyvaukite, nes bus 
linksmas vakaras.

Draugiška Pastaba

“Laisvės” 289 numeryje S.

Daugelis dalyvių,: kurie dalyva
vo pirmesnėse demonstracijose, 
niekad nematė tokio didelio 
ūpo, tokio didelio pasiryžimo 
kovoti už bedarbių apdraudą, 
prieš algų kapojimą dirban
tiems. O valdžios agentai siu
to iš piktumo, kad negali sulai
kyti darbininkų kylančio revo
liucinio ūpo nei spėka, nei pro
vokacijomis.

■ Kalbėjo šie draugai: Wood, 
Papis,- Fisher, Johnston, Buffa- 

delegacijos Vadas La Platt, 
Š dist. Komunistų Partijos or
gan., ir keletas kitų. Kiekvie
no kalbėtojo aštresnį pareiški
mą prieš išnaudotojus lydėjo 
griau'smingiausi aplodismentai.

Atkeliavus Bostono ir New 
Yorko delegacijai, vėl kilo di-

deleg^ty, ir Tęsėsi per keliolika 
\ 1 Delegatai? paršavo 

| po du eilėj. Viši linkėipūs, pil- 
į hi enėrgijbsį damutųą ■ revoliu- 

Vifcnbalsiai priim- i ;■■!'«« KČ<I!
k, ! reikalaujantį dar

. ... . ...........

vakare buvo 
prie 

Daugiau susi
rinko, negu 'buvo manyta. Apie 
penki tūkstančiai dalyvavo de- . ___ los

įL.D. Sekr. V. Motejaitis neti
kusiai giriasi, rašydamas: 
“Pereitame susirinkime komi
sija išdavė raportą iš įvykusios 
“Field Day,” kuri davė gry
no pelno 650 dolerių.” Tai 
ttip, net nepaprastas didelis 
grynas pelnas. Tai kam spa
lių. mėnesi L.S. ir D.B. Drau
gijos'susirinkime iš tos komisi
jos atstovas K. ir pats Mote
jaitis ko tik nęverkdami skun
dėsi .susirinkimui, kad šios 
draugijos komitetas už dvi die
nas Olympia Parko naudoji
mą tai “Field Day” nustatė 
“augštą” k randą $30, ir prašė 
susirinkimo sumažinti arba vi
sai dovanoti, nes, esą, su ta 
“Field Day” jie į skylę nuėję 
$12. žinoma, susirinkimas 
kaipo broliškai įstaigai ir kad 
atsikreipėjai taipgi šios drau
gijos pariai, galimas daiktas, 
kai! 7 sąžiningai reikalauja, 
vienbalsiai nutarė dovanoti mi-

monstracij.oj. Nuo dviejų plat
formų kalbėjo kalbėtojai: Mike 
Harris, Wood, Fisher, Salwaiy, 
Davis ir eilė kitų. Visi nuro
dinėjo, kodėl miesto galva at
sisako duoti pagelba bedar
biams, o šimtus ‘tukstąnčių iš
eikvoja karo reikalams ir Šiaip 
visokie grafteriai ./suvagia. 
Philadelphijoj renkama 9 mi- . v 
lionai dolerių, neva, del bėdar- minuci 
bių,- bet .tų pinigų bedarbiai de

‘‘Kalbinis Darbiai”
Tam pačiam straipsnyj d. A. 

sako, būk aš Shenandoah su
sirinkime pravedęs “kalbinį 
darbą pirmoj vietoj.” O nuo 
savęs jis sako: žinoma, kalbi
nis darbas yra svarbus. . . ta* 
čiaus jis negali užimti pirmą 
vietą mūsiį, partijoje/*

žinoma, pirmu sykiu aš gir
džiu, kad aš kada nors kur 
nors būčiau pravedęs “kąlbinį 

(darbą pirmoj vietoj.* To a'š
negalėjau padarytį," nes aš nie
kados npsildikiau tokio ;Hla|dĮįh- 
go supratitųo ąį)iė /‘kalbinį MąĮ’.J 
bą' partijoj|I”; ‘ Klaidą - d^rų! d. 
A., šitaipJ$aų&rriąr statyi s ‘
i’as 1 jį išeina, kad j “kalbinis 
darbas’ ’ if; paijtiĮoK. d£^ 
du dalykai. • Viepriš daii);ąMr'bb> 
supratimu,, iijįi stovėti pirhioji 
vietoj,, o kitas ąntroj.^. 7 ? '■ / į

O 1/spėr/ieftas ;;tąš/‘kdtt>iį 
nis” darbas, jeigji jistųe^a pa/ 
4ijos dkfbds^-! ^avyzęįlųi, 
gu kpmuT^istaš , ,priklaiko jpi*į$ 
masinės tUtuVių Marbinirikų br| 
gariižacijriš, skleidžia tėnaiuk($ 
munistinęš’ idėjas, traukia tų 
orgaižaciją į Komunistų Parti
jos liniją, įvelia ją į darbą or
ganizavime neorganizuętų dar-, 
bininkų į naujas revoliučines 

i unijas, —? tai ar tas' darbas yra

nepamiršti , dar to, kad yra 
“yėrauzėje” tų trokų užtekti
nai. Vienas žymus formanas 
dar štai ką yra pasakęs :r tas 
užsakymas, jei jis ir yra, kai
po tokis; gali: būt išpildytas, 
kaip dabar stovime: dalis bus 
paimta iš sandėlio, o likusioji

4 Jei 
link.s- 

ižiwąį^jtai ką 
AieįąįRespub- 

Taip> 
^AlO.'durbi- 
ŽSdferiifeir jie

: Ir štai du
bi asitokį gryną pelną, 
i tinka toks kytrumas?

Draugijos’ Korės p.

/autų žmonių, o ypatingai jau- 
' nimo . Tai bus didžiausias pa? 
• ręngimas, kokio * :dar lietuviai 
; Čia nėra matę.' į >

: Kviečiam vįšus’ atsilankyti.
Kohiisijps Reporteris.

tariu, 
kričii
šeštąi
(Deri 
wood

v#ka£6i. Tdi||)ris vjenas įdo-
miauęjų kon<
išpilame d
ras, lgusided^Į>^ -i$-150 balsų, 
vadove u s d)|^.?Ęriw. J; Sugar,!

IjjaiiW
Conte, aklUtfeka šoO'lš! fašistų ir socialfašistų agen- 
Bostm>. T^pgi dainuos Pa- p* vaikščiojo-per įmones 
ruliutė iš ’ Worcester, Mass.;|ir agitavo darbininkus. Gir- 

Framing-! di, kas balsuos už kairiuo-

ft gruodžio j 
hory, Nor-' 

7-tą vai.!

ų.į i ’Programos ■ FAŠISTŲ VALDŽIA TE-, 
us Vienas cho- RORIZAVO RINKIKUS

, Kad atitraukt darbinin-
s J. OiValiau8kaitgiS;kus.ir tarnautojus nuo bah

‘ Florence •savimo uz kairiųjų sąrasus,

Gurskis iš.
hHm/Mass.; Vyrų Choras iš sius, tas nustos vietos. Rin-1

• Montello, Mass ;■ kvartetai - bus kimų vietose buvo atvesta tikJ‘‘kalbinis^ ’darbas"^ ne paV-
iš W$ricešter ir So. Bostono, 
z Poętkoncerto bus smagus šo 
kiai. jLšokiam grieš Bert Arris • 
ir jojfihuzikaliai 
Broę 
grindį.yra ekstra geros 
kiam’įUtęlpo 2t500, žmonių, šia- Į dauguma balsavo uz

įrengime rriės?-tikimas tu^ Iriuosius ■ dapbihinkij * sąra

daug policijos, kuri provo
kavo triukšmą ir .pavienius 

„ i b a 1 s uotojus areštuodavo, reviewers iš- Tr. , J , ..
Mass. Skinte T1808 tos Provokaenos. nie- 

i ko negelbėjo. Balsuotojų

gąl^^mi^Ui^dieię^tfeįoeU ir1 
dėmorištrupti gatveinį; :

Penktadienio vakare di
džiulė svetainė, Broad Arena, 
kupinai prisipildė. , Sakoma, 
kyį minėtoje svetainėje telpa 
apie 8000. Dar prieš aštuntą 
vątandą jau svetainėj veik ne
buvo. vietos. Nors' leidimą da
vė, bet policij'ar;apštat| svetav 
nę. Mat, ponai valdonai išsi
gando , bedrirbijį,; badaujančių 
darbininkų balso, nes jie pasi
ryžo kovoti, o1 ne mirti 'badu.

tyse. Bet įaišk'aš> draugo, ku
ris toj apielinkėj dirba, visai 
ką. kitą sako įc hįftno užklausi
mą ;Apie darbd gąvimą. Dar
bininkai turi rikaiiyti ir remti 
------ I.js . ...'...Z,.. ..

' šavo?‘į JriaWyrieri' VfeM*- ’ į . ! kyti į dėmoristraįijąį tai kalba, 
j Šeštadieriio iry’t^; V^--. sUsigru- kad bedarbių demoiistracija ne- 
į>uoja‘. savo ^uįkųa/įręatid* atrodanti ‘L b^l^rbių ū_____ , . f.
mohstravo prie miesto rotušės, strąciją. Visi, esą/’linksmus ir degint. ; Tokių deginimų bu

Lietuvoj irt taip nemaža . 
bedarbių,- to - dar-1 čia fabri
kantai imasi savo fabrikus :.

tijos darbas? Ar gali čia būt
“pirma” ir “antra” vieta t V Ne, 
negali. Tasai “kalbinis” dar
bas^ yra didžiausios svąrbos 
partijos darbas.

Kas '< kita, žinoma, jeigu ,*ko- 
mųnįstas nesistengia toj orga?, 
rifea&jb/^prs&efeff įikriijo&:!liriį-
ją‘ir kampanijas, jeigu jis ne- kūdti darbiniriktis, kad vėliau 
sistengia panaudoti tą organi- galėjus pateisinti savo kruvi-

Čia Phila.' delegacija ir palydo
vai, kurių buvo apie tūkstan
tis, laikė šūsiririkimą, prakal
bas^’ ” Iš čia " išdėmoristravo 

įBroąd St. ir demorištravo apie 
A40 blokų; Šaligatyįai visur už
sikimšę žmonėmis. Kiti pro 
langus syeikina delegatus ir ke
lia ovacijas. ‘

Kapitalistinė1 spauda perriirii-

nealkani. Tai tik, esą, komu
nistų . demonstracija. Kuomet 
visokį' bandymai neišdegė su
laikyti • alkanųjų demonstraciją, 
tai dabaf šaukia, kad tai buvus 
vien tik komunistų demonstra
cija. Kas I...........
taį jų dauguma žino, kad ko- 
mūništai vadovauja* ir gina jų 
reikalus, jie jų nesibijo.
. .Tąd rąikįa pasakyti, • kad vi
sais^ atžvilgiais1 demonstracija 
buvo pasekminga.

Bolševikas.

vo ir Kaune, ir Panevežyj ir 
kitose vietose; Nesenai liko 
sudeginįtaS| “§mito” fabri
kas ir kitos įmones, kurios 
naudojasi Vailokaičio bend-

tai darbininkų pasiliko be 
darbo. Fabrikų degintojai 
ne tik netraukiami atsako
mybėn,: bet d&r gauna dide
lius pinigus už gerai sude
gintus fabrikus.
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□aisvės’ Oneretiškas Koncertas

ESTHER LESS, Sovietų Kontralto

įvyks

GRUODŽIO

Prasidės

3:30 Valandą

Po Pietų

Sekmadienį

S. KOTLAR, Sovietų Basas

’ Po1 Koncerto
•*r

S okiai
I

Retikevičių
Orkestrą

POLINA DAGMAROVA, Sovietų Soprano

IG. KUBILIŪNAS
Tenoras*

V. BUBLIUTft 
Altas

J. KAINAKDIE?Jf!
Sopranas

AL. JUODAITIS
Basas

B. SPIEGEL. Arrhonistas BORIS ALPER, Ifcysas JASCHA SHAFFRAN, Basas

LAISVĖS CHORO KVARTETAS
Iš South Boston, Mass.

__________________________________________- ■ - . . .

BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 Willoughby Are., Brooklyn, N. Y.
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ELENA RETIKEVIČIUTĖ, Aido-Lyros Choro Mokytoja

EPjr lfflKv*T■<* ,J*®*r
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SIETYNO CHORAS duos oper etiškų akta, perstatys darbininkų triūsų industri
jose ir jų kovas su kapitalizmu. Kapitalizmų vaizduos šokike EDITH SEGAL. B. L. šALINAITfi, 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,
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MASKVOS GATVES Nuga-Tone iSvalo kūną nuo ligų perų ir 
priduoda naują stiprumą ir jčgą silpniems 
inkstams ir kitiems organams.. Jis i&valo 
kraują, nugali skilvio pakrikimus ir pasa
lina iš jūsų kūno skausmus ir dieglius^ Jei
gu jūs turite silpnus inkstus ar nusidėvėju
sius organus, ar jūsų sveikatai nėra gera, 
imkite Nuga-Tone ir atgaukite sveikatą ir 
gyvumą. Jis yra pardavinėjamas aptiekinin- 
kų. Jeigu aptiekininkas neturi jo, paprašy
kite jį užsakyti del jūs iš savo urmininko.

Puslapis Ketvirtas

New Britain, Conn., Įsi- Sustiprina Silpnus
12 - p. T 1 Inkstuskūrė Simfonijos 

Orkestrą
Įspūdžiai

Raudonos šalies raudona širdis—Mask
va plaka visu smarkumu. Gatvės pilnos 
žmonių. ’Maskva gyventojais pakilus. Gat- 
vekariai, busai jau nepatenkina kasdieni
nių transportacijos reikalavimų; man sa
kė, kad požeminių gelžkelių statymas pra
sidės 1932 m. \

“Porteriai,” dideli paveiksliniai plakatai, 
visur, šalis nuolatinėj kampanijoj. Tie 
“posteriai” išreiškia momento reikalavi
mus. Viename sakę: “Daugiau metalo;” 
kitas sako: “Mes turime valdyti techni
ką”; trečias—“Už geresnę produkciją.” 
“Udarninkai (urmininkai) užtikrina mūsų 
pergalę; jie turi stoti į Partiją. Jie yra 
pasiryžę pergalėti visas kliūtis darbe; 
įvykdinimui Penkių Metų Plano. Jie yra 
paskatinimas kitiems darbininkams' buda- 
vojime pramonės ir lauko ūkio.”

Štai dar vienas paveikslinis ant lentos tik neisi, ten matysi “stroi. __ ____ __
plakatas: “Maskvos mokyklų sistema rei- stroi”—raštinė*didžiulio geležies ir plieno rąir orkestrą šiūom kriziolai- 
kalauja 3,600 mokytojų 1932 metams. Mes fabriko Uraluose; “Dnieprostroi”— rašti- ky»v*ai Jąs pradėjimas iršulau- 
turime juos gauti. Maskvai trūksta mo-'nė baigiamos statyt milžiniškos vanden- 
kytojų. Visai šaliai trūksta kultūrinių' elektros stoties ant Dniepro upės.

~ _ * _ _ matome,
Mes turime būdavot ir | kur išdirba žemdirbystės mašinas; taip ir

=A. DAGIS • ......---------------- -
tas, ar jis čia priklauso, ir tuoj aus jis su
žinos, kad ta krautuvė uždaryta abelnai 
publikai. Daugiau, jis sužinos, kad “pri- 
vatiškiems piliečiams” kainos yra 4-5 kar
tus augštesnės, negu savo nariams. Tas, 
žinoma, labai nepatinka “privatiškiems pi
liečiams.” Į tokių piliečių gi skyrių įeina 
svetimšaliai, buvę kulokai (buožės), nep
manai ir kiti panašūs elementai. O darbi
ninkai galima sakyt, visi yra prisijungę 
prie dirbtuvių, raštinių, kultūros įstaigų ir 
kt., ir jie priklauso prie valgyklų koopera
tyvų; kur jiems užtikrintas maistas nupi
ginta kaina. Kooperatyvo narys moka už 
pietus 50 kapeikų (25 centus), svetimšalis 
arba “privatiškas pilietis” gali užmokėti 
už Tuos pačįus pietus ,4-5 rublius., Tai ųe- 
dyvai, khd jie taip, pyksta. ’ .

Tarpe iškabų tankiai matyt žodis “stroi, 
rusiškai reiškia, konstrukciją, statyba, kur 

” “Magnito-

Šimf. Orkeįtros Koncertas 
; Gruodžio 26 d.

Virš įiora metų atgal, kuo
met pas mus pasilaikė Vilijos 
Jaunų Merginų Choras, tuom 
laiku d. Visockis buvo suda
ręs čia orkestrą, kurios tiks
las buvo patarnauti choro pa
rengimams. Vėliaus, kuomet 
orkestrą pertraukė sayo pamo
kas, pas mus pasidavė, ,djdele 
spraga ir tankiai mūsų (susirin
kimuose buVO keliama klausi
mas apie organizavimą skait
lingos ^rkęstfos. Pereitą ’ pa
vasarį vienam susirinkime bu
vo, net jr nutarta tas. darbas- 

. ,, pradėti. Bet kuomet nesirado 1 I r tokios drąsos - pasitikėjimo, 
kad mes išgalėsime finansuoti 
dvi atskiras grupes, t. y. cho-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

šeštad., Gruod. 12, 1931

darbininkų, kad patenkinus augančius ma- | Tęsiant kelionę per Maskvą, 
šių reikalavimus.
prirengti budavotojus.”

Sovietu Sąjunga mokinasi. Ten bus įva- 
lias mokytojų, ten bus technikų, ten jų ne- 
stokuos. Kas dieną yra išleidžiama jų 
nauji būriai darban.

Senosios Maskvos likučiuose, su auksi
nėmis bažnyčių boniomis, dar vis tai šen, 
tai ten žybčioja jų pažaliavę lopai, kas ga
dina miesto skonį bei įspūdžius. Štai 
ir jaunimas ir jų kalbos. Jiem pri
klauso rekordas už norą dirbti ir žinoji
mą, kaip tai padaryti.

Bet tegul nei vienas nesuklysta apie 
“senovinę” Maskvos struktūrą, nes jos vie
tą pradeda sparčiai užimti naujovinė So
vietų architektūra. Iš kiekvienos dalies 
miesto nauji budinkai sveikina žiūrėtoją. 
Raštinių rūmai, mokyklos, darbininkų na
mai, kliubnamiai, muzėjai. Naujas Mas
kvos Sovietų Rūmas tai gabalas proleta- 
riškp meno. Naujau pąšto namas yra po
ezijos ‘ kūrnys aknienyj ir stikle. Nauja 
architektūra daug skiriasi nuo senos, kaip 
kad Mnauja Rusija nuo senosios caristi- 
nes Rusijos. Maskva skersai ir išilgai au
ga augštyn ir platyn, tankiai net iki 15

ornamentais > (pagražinimais)

mirga ant langų: “Elektrostroi,” “Energo- 
stroi,” “Koopstroi,” “Kuzneckostroi,” 
“Stalstroi,” “Sovkolchozstroi” ir tt. Atro
do, kad Sovietų Sąjunga tai kaip kokia 
viena milžiniška būdavojama ir plečiama 
dirbtuvė, užimanti šeštadalį pasaulio.

Toliaus ant durų skaitome tokį užrašą, 
ir ką jis reiškia: “Centralinė raštinė va-

kė šio laiko. Bet, pasidekavo- 
jant d. Visockio pradiniam 
darbui, Simfonijos Orkestrą 
jau antras mėnuo faktinai gy
vuoja, iš 15 narių, didelėj di
džiumoje profesionalų muziko
je. čia mūsų draugai neprivar 
lo ramiai sėdėti, bet savo pa
sižadėjimus pildyti kaip trau
kime muzikalių jėgų j orkest
rą, taip ir jo finansavime. Tas 
darbas reikalauja ne keleto 
ypatų, simpatijos ir ne tik vie
tinių darb. progresyvių drau
gijų, bet ir iš visos apielinkės

lymo komisijos; laikoma susirinkimai ant draugijų simpatijos. • 
3 lubų, kambarys num. 321, atdara nuo 9— 
5 vai.” Tai valymo komisija, kuri priima 
skundus; susirinkus atvirai egzaminuoja 
visų valdininkų darbus, jų tinkamumus ar
ba netinkamumus, išmeta netinkamus, tin- 
giniūs, biurokratus, apsileidėlius. Tas, ži
noma, užgauna tulus asmenis, bet išeina 
ant naudos proletafiatinei valstybei, kaipo 
tokiai. Proletarai valo savo aparatą, ka
da jis sukasi visu smarkumu.

BAYONNE, N. J.
L.A.U. Kliubp susirinkimas neįvy

ko, nes tą vakarą užėmė Bedarbių 
Tarybos susirinkimui . Taigi dabar 
kliubo susirinkiTnas' bus antradienį, 
15 gruodžio, paprastoj vietoj, 7:30 
vaj. vakaro. Visi nariai ateikit, bus 
renkama valdyba. Atsiveskįt ir nau
jų narių.

Bedarbių Tarnybos susirinkimas' bus 
sekniadienį, 13 gruodžio, po No. 10 
W. 22nd (St„. 2-rą vai. po pietų. Bus 
ra*porthėjama dpie 'maršavimą į Wa- 
šhingtoną. 5 r šis susiriinkimas labai 
svarbus, tąt vįsi dalyvaukite 

' . , ‘ Komitetas.
t i _—j .! >   --4-^. I

SPRlNGiFIELb, ILL. 
• . • • • • . < • • Į

A.L.D.L.p. 7-tqs kuopos priešme- 
tinisz susirinkim'as bus ketvirtadienį, 
17 ' gruodžio, pas K. Lagūną, 1520 
Pennsylvania Ave., 7:30 vai. vakąre. 
Visi nariai būtinai ateikit, nes bus 
renkama1 nauja kuopos Valdyba. 
Taipgi jG*a laiškų iš centro jaunuo
menės klausimu, ii’ kitokių svarbių 
reikalų apsvarstyti. Tat nepamirš- 

atsilankyti.
Valdyba.

(294-295)

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

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

Sekr. J. Kazlauskas.
(293-294)

WILKESBARRE,PA.
A.L.D.L.D. 43-čios kuopos metinis 

susirinkimas bus sekmadienį_ , 13 
gruodžio, B. .Pateliuno svetainėj, 53 
Bank St., 10-tą vai. ryte. Bus ren
kama kuopos valdyba. Delegatai iš
duos raportą iš buvusios konferenci
jos 6 gruodžio.
kių svarbių reikalų liečiančių darbi
ninkų klasę.
vaukit.
naujų narių iki pabaigai vajaus, nes 
iki 20 trūksta tik trijų.
gąuta v daugiau, tai bus dar geriau. 
Nepamirškit ir “Laisvei.........
nors

kit

Taipgi yra ir kito-
Todel visi nariai daly- 

Taipgi pasirūpinkit gauti

O jei bus 

ir “Vilniai” 
po vieną skaitytoją gauti.

Sekr. J. V. Stankevičius.
(293-294)

EAŠTON, PA.
■ A.L.D.L.D. 13-tos -kuopos .metinis 

, susirinkimas bust sekmadienį, 13 
' gruodžio, Easton "Baking Co. svetav-

Simfonijos orkestrą visoj 
Conn, apielinkėj užpildys tą 
trūkumą, kuris radosi pas mus 
iki šiam laikui.

Conn!; valstijoj mes turime 
keturis čnofUs ir del trūkumo 
penkto, pagal Meno sąjungos 
pdtvarkimuš, iibgąlė j om su d a- 
ryti apskritį. Dabar kaip tik
simfonijos orkestrą tą trūku- •• ,

„ , mą iy papildo. Dėlto prie pir
Tęsiant toliau savo kelionę Maskvos gat- mos įprogps .męs suorganizųo 

vėriiiš,. mes susitinkame ‘kovos reginį nau- sime ąpskrįtį.;. _
Simfonijos orkestros finan-iį?1’ 3,.Ya1, po Pietįv Visi nariai da-J . . . ii- ly.vaukit, yra svarpių reikalų aptarti,.

tomobiliai užima vietas “izvoščikų” ratų. 
Proletarų kliubai, judžiai, teatrai viešpa
tauja kultūriniame lauke. Seniaus buvęs 

augštų. Seni budinkai apkrauti sunkiais į stipriausiu buržuazijos kultūros pamatu, 
ornamentais • (pagražinimais), bet nauji Maskvos Universitetas dabar turi tokį už- 
labai paprasti šu traukiančia akiai išvaiz- rašą: “Mokslas priklauso dirbantiems.” 
da. Seni paloęiai su mažais langais ir pla- Universitetas pilnas darbininkų ir valstie- 
čiomis tarplangėmis. Sovietų statyti rū- s.ūnU ir dukterųrir jau labai daug iš jų 
mai turi plačius, didelius langus, o vieto- yra instruktoriais.

“ ' * ‘ y _ 7 ] sa_ Bažnyčių dar dikčiai yra, bet jų skaičius
kant, sena Maskva turf savyje draudžian- mažėja; poteriautojų skaičius eina mažyn,

čiomis tarplangėmis.

mis ir visa siena stikline. Trumpai sa-

tį susiraukimą ir nepasitikėjimą; nauja

jo su senu. Nauji namai užima senų vie
tas; motoriniai trokai užpildo gatves, au-lsavirhas nebus taip labai sun- i Bu\s “išduoti “-aportai4 iš buvusių kori

priklauso dirbantiems.”

a instruktoriais.
Bažnyčių dar dikčiai yra, bet jų skaičius

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS Hi

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui. ’ ■ > <

Duoną pastatome į vis*afe dalis—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius.namus, taipgi siunčiam 
į kitus miestus. • 1 : į / < < ( . į ,

;,; 10 Scholes St., Brooklyn, N; Y.
Tel.: Stagg 9645 ' < Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

ROJAUS
RECEPTO TABLETAI

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

LETŲ už $______ kuriuos šiuomi prisiuųčiu.

’ ROJAUS TABLTTAI yra” labai pageidaujama® 
paliuąsavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. Jos paliuosuoja vidurius—pralaužia

> šaltį ir prašalina slogų bakterijas.

ItaRl DARBININKŲ APTIEKUS
» Čia ran^Udyi lietwi^^ Aptiekęs, kuriose galima pirkti vais-
Į tus daug prieinajttęspe kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

AptielĮorius Savininkas
I .M?1 DETROIT, Mica S

NEKENTEKIT NUO SLOGŲ

--------- -- ---- ------------ --
kus, kaip dabar nekunems at? Į ferencijų. 
rodo. S. Orkestrą susideda 
pusiau iš vietinių ir iš hartfor- 
diečių. Čid mums, suvienijus 
dailės srityje dviejų kolonijų 
dailininkų jėgos, susimažina ir 
baimė stokos finansų. Dar gi 
yra galimybė padaryti orkest
rą, kaip keliaujančią dailinin
kų grupę ir paėmus iš Lais
vės ir Vilijos Chorų stipresnes 
dajlės jėgas, pasidarys grupė 
su muzika, dainomis ir t.t. To
kia grupė galės pasiekti ir 
mažesnes lietuvių 
šioj valstijoj. Da randasi ir

Sekretorė. ’ 
(293-294)

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto susirinki

mas bus antradienį, 15 gruodžio, 
Lietuviu 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 Susišelpimo

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

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

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

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

• - • ■ ■ r j Draugijos metinis susirinkimas bus
. , .. ' trečiadieni, 16 gruodžio, Lietuvių
kolonijas ; svetaingje,

o apleistas bažnyčias ne visuomet galima 
i tikslams. 

01V Į V CV 10 V/ J • A—J CA A C V i JI VA CX0 A A A 

Buvęs Strastnoi vienuolynas dabar tarnau-į kitokių galimybių S. Orkestros
Maskva atvira, liuosa, lengva, tačiaus ne- tiesioginiai pavartoti geriems

Dabar pažiūrėkime į krautuvių iškabas. įa kaipo priešreliginis^ muzėjus.^ Bet daug finansavimui, bet šiuom sykiu 
Man pasakojo, kad dar nelabai senai buvo nugriaunama. ----------- ----------
matyt daug privatišku biznio įstaigų. Tie- hai didelė, bet sunkios išvaizdos, be jokio

architektūros skonio, be jokios istorinės skėstomis rankomis pasitikti 
jos tą

išdidi.

Kristaus Katedra la- lai užteks.
Šiuo laiku gi reiki su iš-

sa, nepmanai (smulkūs biznieriai) buvo po 
aštria priežiūra proletarų valstybės, jie 
buvo sunkiai aptaksuoti ir turėjo prisitai
kinti prie darbininkų taisyklių, bet nepma- 
nas visgi buvo priešas iš vidaus. Jis tau
pė sau turtą, jis gaivino kontr-revoliucines 
svajones, jis padėjo sabotažninkam, ir la
bai tankiai jis pats tokiu buvo. Dabar jau 
jų' kaip ir nėra; nepmanas dabar nustum
tas į tolimas išlaužas senų kaimų, nors dar 
galima kartais matyti jį pardavinėjant se-,. . ,
nąs knygas, arba čeverykam šniūrelius,| k?!s’ susalusia barzda, 
kąi kur dar maldaujant' atkišus; ranką, | neję ’ mekas «' nepakeis. 
Gali būti jis dar priešas, bet jo skaisčios j Maršuoja ilga plati eilė, lyg tiltas, jaunų, 
dienos praėjo. Proletarinė revoliucija .pionierių; saulės spinduliai, kerta, tiesiai 
triumfuoja.

j Čia yra daug krautuvių, valgyklų, užei
gą, bet priklauso darbininkų kooperaci
joms, arba Sovietams. Tos įmonės vi
suomet pilnos ir daro gerą apyvartą. Bet 
kas mano, kad jis gali įeiti į krautuvę ir 
pirkti, ką jis nori, tai storai apsirinka. 
Tokiame atsitikime jis bus paklaustas na
rinės kortos. Valgykloj jis - bus paklaus-

vertes, taipgi paskirta prašalinimui; naujai užgimusią Jmūsų.> VA VVzKJj VVV A UkJVV All X JI Ali U A J VU *- / *• 'Al^AAlf

vietoj bus Sovietų valdžios palocius. Vie- Prie^kinę grupę dailės/ srity- dybos.
v * x in*iic*ilrmLre«’ m 11cm inn on Will i

nok kada pasisukinėji gatvėmis sekmadie
nį po pietų, dar matai keletą poteriautojų 
išeinant iš bažnyčios.. Jie verta pamatyti.

je; ji suteiks-mūsų judėjimui 
daugiaus, negu mes apie tai 
manome.

Simfonijos Orkestrą : duos

7:30 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit ir naujų narių atsives- 
kit. Bus renkama nauja valdyba.

(293-294)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro metinis susirinkimas 

bus pirmadienį, 14 gruodžio, Rųsų 
Name, 995 N. 5th St., 8-tą vai. vakA: 
re. Visi choristai ateikit ir naujų 
•narių atsiveskit. Bus rinkimas vąl-

. J. Mikitas.

NEWARK, N. J. 
Šaunus Balius

1 Amer. Lietuvių Darbininkų Literą- 
tųros Draugijos 5-ta kuopa rengia

K Vardas Adresas Miestas
N Prašome prisiųsti mums vardą ir antrašą savo aptiekos.
8 BLUE ROSE LABORATORY
k 69 Bond Street Elizabeth, N. J.
J.. ............? -------

IŠ LIETUVOS

• *11 • 1 • OlJlll V111J Ub vvl Ubui UUVb|VUlVb JLZIaUKlJUb KUUpaJie yia muzejaus paveikslas, senis, kuns ^aįių koncertą; po koncertui balių ^eStaUienj, 12 gruodžio, -------- r -------- --- 1------ ..v Kubio svetainei, 79;. Jackson St. Pra- Programos ispil- 4žla,<;.30 vai, ' ' ” ‘ ’
is Hartfordo Lai- giąusias pasil

kadaise turėjęs geresnį gyvenimą, buvęs _____ _____ _ ~____
policistas, žiaurių veidu; susisukus boba, dyme dalyvaus rfartfordb Lai- gį|us 

pasiramščioją svės Choras, v-nuA*-
Ii i Ji —i 1 I^lrAt»nci -i ’ O i

Į lazda; vyras, kandžių suėstas, dlgais plau-
Jie yra suakme-

su profesoriška išvaizda,,

jiems į akis, maudo jų lanksčias figūras. 
Muzika griežia, jie dainuoja. Jų balsuose 
girdisi tįkslas. *Tų širdys pripildytos links
mumo, jie yra ateitis, jie tvirti, jie liuosi, 
jie baimės nepripažįsta. Tai sūnūs ir duk
terys socialės revoliucijos.

Čia yra du pasauliu; senasis gaišta; nau-. 
jasis visur leidžia gilyn ir platyn savo 
viešpatavimo šaknis.

i čius didėja. Vis plačiau at-; del darbo ir duonos.
I

 i leidžiami sezoniniai darbi-' Marijampolėj 19 rugsėjo, 
baigiasi Statybos Darbai ninkai, daug bedarbių kai- laikraščių daviniais, palei- 
Vis daugiau darbininkų Ktrauk!a. į . ^ulįus, do nuo darbo prie cukraus

bet darbo neranda. Visiem 
bedarbiam reikia spiestis

metama į gatvę. Bedarbių 
armija didėja.

Šiauliai.-—Bedarbių skai-’ir bendromis jėgomis kovot

fabriko statybos 100 darbi- 
oninku. Artinasi žiema, 

kitur darbo nėra.

bus šokiai.

vietinis Vilijos 
Choras ir Simf. Orkestrą. Tai 
bus pilnas įvairumo ir gyvumo
parengimas. Todėl atsilanky-! ; 
kit, vietiniai ir apielihkėš Jie- i — 
tbVidi .darbiu.''subatoj,' 26 d.! 
gruodžio (Dec).,: f931 m.,'Lie- ' 
tuvių ^vėtkinėj, 354 Park St,, 
New BritA'in, ConiV Prasidės 
lĮygiaf 7-£ą vAI. ;• • svetainė atsi- 1 
darys 6-fą ' Vai, • vakarė.

• V. T.’ Joky m as.

fackson St. Pra- 
„ vakafe. Tai bus sma-
usias pasilinksminimas, todėl kvaė-t 

Jiąme visup atsilankyti, nepraleisti 
Siųs progos. Gera Collegiate Rev
elers Qirchestra grieš įvairius šokius. 
JžUnga tik 35c ypatai.

Rengėjai.

kit, vietiniai ir apiėlihkėš'lie-i ~ 
tiįViai darbi n.' su hafni.' 26 d I —" 1 t i i >-7

Skausmas Pečiuose j
Nežiųrint ar tai butų dieglys, Į 
ar ištampyti muskulai, greitai i 
yra palengvinamas su jinimentu •
PAIN-EXPELLER I

>

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

. :• ’ r*.J

TDARA DIENĄ 
( IR NAKTĮ

■ NUMAŽINTOS J ABI PUSES KAINOS 

Į Į KAUNA IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ

, $179.00
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

' Krečia klase ant visų mūšų laivų 
Viršhiinčta kaina dabar galioje ant visųe mūs laivų 

’ • < • ' t ■ ' I , *

Del informacijų kreipkitės į lokalinius mūs agentus.

Hamburg-Ankįcan Link
l-... 39 BROADWAY, N?AV YORK ‘ «

Flushing Riissian and Turkish Baths, Inc.
M. 'JėITELBAUM, ManadŽeris

Dieną ir Naktį 50c
. vakare *?5 centai

Antroj kląsėj. lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
yiaiį’. naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_l

Naįjaj. perdirbta Rusiškai-Tųrkiška Piltis dabar ati- 
da.jrę ^Mjausies rfišięš mąųdyųes su moderniškais pa- 

'* įtaisytą didelis plaųkimui prūdas, su 
LąpųotOs vantos išsiperintai veltui!

JEtJ®LlAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
ą iki 12 vai. vakare. Trys gariniai

, . ......... Jįsifcęrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga-
riojinibsi kanibarys. Didelis, oringas miegojimui

kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

29-31 Mprręll St, tarpe Cook ir Deveboįse Streets
ti6s Broadway Ir flushing avenue, Brooklyn, n. y.

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

Bręadwąy karąis—išlipt ant Flushing Ave.
!■! Kiifan-mmwinei Minai fli Ui -

?

f ( £

i ' f ’ . * k



Puslapis Pėhktaš:šeštad., Gruod. 12/1931 ■

.lando delegatų sudarė lietuvių jBIzklERlAI GARBINKIT'
■darbininkiškų draugijų atsto-' ĖS “LAISVĖJE”SCRANTON, PA

pati policija to visai nbpaise,j . -------- v<x j,u oixivivu. luuei, uitiu-
o kada komitetas atsikreipė j gai darbininkai/yravisikvie- 
antru kartu, tai nei vieno mies- čįami atsilankyti į šias disku-

reikalą. pagelbėt fi-

ta pati is NEWARK, N. J
Tarptautinio Vakarėlio

Šitas parengimas bu- į yra be'
vimą j Washingtona.Darbiniu

didlapis kiškos publikos galėjo būt apie

JUOZAS KAVALIAUSKAS

CLEVELAND, OHIO
c-

J •

Darbininku Kalendorius
Jau Atspausdintas, Reikalaukite Jo v.

V

A.

bus

M M m mivim M MMMMi

B

nepaisant,
7 :00 vai.

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

1023 ML Vernon Strdet' 
PIvitadelphiH, Pai -J '

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

Tel. Porter 3789

gulti, 
tik

Re- 
patar- 

ir ui 
kainų,

vėl
ant užpenčių, į

Norintieji 
riausio

300. Programą sudarė vieti-

auką bedarbiams 
kartu ir Liet. 

Svetainės komite- 
paačiuoti. Pelno 
centais.

. JŠLAIMĖKITE
Ekskursiją į Sovietų Sąjun

gą Dykai
‘ • f !

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Ontral Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter S78B
OFISO VALANDOS.

I aštria policijos priežiūra. Tai svarbiasydiskušljas 20-tą gru<Į- Gražiai ’ pagriežk dyi 'jaunos 
ir demokratija jifms, su ku- 'tfgio, sekmadienį, 2 vai. po ’ ' 
ria socialistai tik gali pasigir-[pietų, 427 LackawannA Avė., 

. .... i International Hali., Diskusijų
Nors policijos komisionierius i tema bus: “Pavojus naujo im- 

ir buvo išdavęs leidimą, bet; perialistinio karo ir mūsų ko- 
pati policija to visai nbpaisė, [Va sli skloka.^ Todėl, drau-

to viršininko jau nerado, būk 
tai visi išvažinėjo kur nors iš 
miesto, o visus reikalus veda 
tik jų. tarnai, ir jie jokio leidi
mo • nepripažįsta. Bet vienok 
šaip taip pavyko išreikalauti 
maršuotojus priimti į mieštą. 
Policijos kapitonas buvo su-

Neleido nei Pasijudinti Bedar- 
biams Maršuotojams

Gruodžio 2 dieną Scrantone 
sustojo bedarbiai maršuotojai 
į Washington, D. C. Prie pasi
tikimo maršuotojų vietinės dar 
bininkiškos draugijos buvo pil
nai prisirengusios, bet vietos 

^“demokratiškoji” policija pa
stojo kelią. Nors iš kalno po
licijos komisionierius ir buvo . 
išdavęs leidimą laikyti de
monstraciją teismabučio aikš
tėje (Court House Square) i
ir masinį susirinkimą «*svetai-; tikęs leisti laikyti ^ir masinį 
nėję, o pavieto komisionierius ; susirinkimą syetamėj, nors po 
tą leidimą užtvirtino, bet i P°bcijos priežiūra, bet kukluk- 
pasirodė, jog policija turi SV v^as, miesto majoro ras- 
daugiau galės ir už miesto ^minkąs ir Tam pasipriešino, 
viršininkus. Dar dviem die- .Reiskia; patriotinių organiza- 
nom prieš pribuvimą maršuo- C1JLJ vadai> kurie sutupę į mies-

policijos ■ 1 
reiškė per spaudą, jog jo poli
cija pilnai prirengta pasitikti 
“komunistus” ir visai nėi į 
jniestą neįsileisti. Ir nėra nei 
mažiausios abejonės, kad būtų 
taip ir padarę, jei pasitikimu!' 
maršuotojų komitetas nebūtų 
ahtru kartu to reikalavęs; ir 
tik po stiprių argumentų šiaip 
taip išreikalavo įsileisti mar
šuotojus į miestą del nakvy
nės ir pavalgymo, bet tik. po

viršininkas "pa- >. ši'tas. Koštas>t ?ald°. PP« 
miestą ir miesto -viršininkus, 
nes majoro raštininkas dau- 

' giau turi galės už patį majo-;
ra; ką tas pasako, tai ir'majd- 
ras klauso. , ., .... :

Tokiu būdu, maršuotojai bu
vo įsileisti, bet tik del nakvy
nės ir pavalgymo; susirinkimo , 
laikyti nedavė; net ir valganti 
saugojo, o kaip tik pavalgė,1 
tai nuvarė 
kad dar buvo 

, vakaro.
Ant rytojaus 

to rija—policija 
kad ir pavalgyti tinkamai ne- : 
norėjo leisti. O kaip tik pa-[ 
pusryčiavo, tai kuo greičiausia ' « . _ t • -v t • » • . '

sijaš^ Taipgi ir sklokos pri
tarėjai ir vadai irgi ’gali atei
ti ir apginti savo pusę bei įro
dyti savo* “neklaidingumą.” 
Būtų geistina, kad ir iš kitų 
vietų darbininkai atsilankytų, 
ne tik iš Scrantono. ""

Rųmboniškis.
Vakarienė 

> > , t, < f
Puiki vakarienė, kurią ren

gia A.L.D.L.D. ir L.D.S.A’ vie
tinės kuopos, įvyks gruodžio 
13 d., sekmadienį, Internatio
nal Hajl, 427 Lackawanna Av. 
Scranton, Pa. ■ Pradžia 6 vai. 
vakarei ‘.Apie puikumą šios, 
vakarienes nekalbėsiu, tai pa
tirsite} ant viųtpsiatpiląnkę. Tik 
tiek turiu pasakyti, kaęl.gaspa- 
dinėa, tai ruošiasi ir žiurkštus 
pasikaišę, kad tik prirengti 
puikią vakarienę. Nėra; nėi 

■abejonės, kad kas praleis šią 
[vakarienę namie, tai be galo 
[gailėsis. Aš tai “šiur” pri- 
i būsiu pats pirmutinis.

Mažai Valgęs.

jsietynietės L.; ^ujkąuskiūtė 
smuiku ir M. Janųšoniūtė pi
anu, du kav'alkus.'.

Nesulaukiant draugo Bim
bos kalbėti, buvo paprašytas 
Di\ J. J. Kaškiaučius, kuris 
kalbėjo apie 15 minučių, pa- 
brėž d amas d abartinę situ aci j ą, 
ir prijnine publikai, kodėl vyk- 

bedarbiai j Wash- 
ko jie' reikalaus iš-

Iš
Gruodžio 5 d. įvyko T.D.A. 

liepė sėsti į trokus ir važiuoti j visų tautų senai laukiamas va- 
toliaus. Dar ir kelią parodė, i karas.
kaip greičiau iš miesto išva- v0 finansuot alkanųjų marša- 
žiuoti.

O reakcionierių
“Scranton Times” tai tiksliai 
klaidino žinias apie pribūvi- !nįs Sietyno Choras, sudainuo- 
mą maršuotojų. [damas Internacionalą ir dar

Svarbios Diskusijos tris darbininkiškas dainas.
A.L.D.L.D. 39 kuopa rengia 'Dainos publikai labai patiko.

sta alkani 
ingtoną ir 
kapitalistų valdžios.' > Prisimi- 

j-nė ir apie
nansiniai marguojantiems be
darbiams įr , prašė,, kas kiek 
gali, paaųkot tam kilniam tik
slui. Publika suprato'1;ų žmo
nių vargą ir suaukojo $18.26.

Vėliaus5 buvo rodomi kru- 
tami paveikslai iš lM. Gorkio 
apysakos; . ‘‘Kainas < ir. Ąrte- 
mas.’’ PĄveįljs.lai vaizduoja 
senesnių, j^ikų Rusijos valstie
čių ir nupuolusių žmonių, gyve
nimą. Nelabai žmonės’ mėgo 
šiiios paveikslus. Jiė tikėjosi 
pamatyti iš :dabartinio Sovietų 
Sąjungos ■ darbininkų gyveni
mo. . Gaila, kad ,t,okių, paveik
slų. neleido miesto valdžią. 
Mes visi jų norėjom. Veik vi- 

'są publiką sudarė lietuviai 
[darbininkai; mat, tikėjomės 
'išgirsti prakalbą d. Bimbos ir 
I gerus paveikslus iš S. S. pama- 
įtyti. Aukotojų vardai: Mrs. 
iPečkienė $2.00; V. Adomaitis, 
(Walter Tiliūnas, Dr. žmona— 
| Kaškiaučienė ir Tadas Kaš- 
! kiančius po $1.00; Astrauskas 
60c; po 50 centų Staniulienė, 
Al. Vaičiūnas, Skeistaitienė ir 
J. Mikšis; viso $18.26. .

Varde alkanų maršuotojų 
publikai už aukas ir atsilanky- 

imą, Sietyno Chorui, L. žukaus- 
kiūtei ir M. Janušoniūtei ir 
drg. šaknaitei, kuri skambino 
pianu laike krutamu jų paveik
slų, tariu darbininkišką širdin
gą ačiū. •

Vienas Rengėjų.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
gas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas, 
kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 yąl.< po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
IĮ ik! 1 vplandbš. Sekmadieniais 

■ofisas uždarytas.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
graborius-undertaker

libnltamuoja Ir laidoja,. oumlrniriui ant 
vitokių kapinių. Noriatinji geraanio pa- 
tarnavimo ir už žem< kaina nolifldlmo 
valandoje laukittt pat mane. Pat mana 
galite gauti lotu* ant vienkhj kapinių kwe 
C«riana)oaa vietove tr už že*»» kaina

Daug i 
progresyvi ų- 
nedalyvauja 

ir jųjų susi- 
šiaip pralei- 
laiką. čion

M 
ri

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

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

KAIP ŠIAIS METAIS

Knyga iš 205 Puslapių
Kaina 25 centai

Turime džiaugsmo? paskelbti, 
jog- šisai metraštis kalendo
rius yra labai tifriningas.-- Įvai
rių informacijų ir • straipsnių iš 
politikos, ekonomijos, medicinos, 
gamtos mokslo ir kitais Mau
simais yra apsčiai.

PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

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

KURIE KARTU SU UŽSAKYMAIS PRISIUSI! 
IR UŽMOKESTĮ, TIEM BUS APMOKĖTA PER

SIUNTIMO LĖŠOS
Be jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 

paduotu antrašu:

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

yy vu tfrWvW iA» vn vw ku tonoa mm vw t/u wu

S
9

Oficialia organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Ši dovana bus duodama tam 

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

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

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

LIETUVIS GRABOR1US

nurimo 
žemi} 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Vakaras Bedarbių Maršuotojų
< • NaudaiT
1 26 d: lapkričio Liet. Darbi
ninkų Svetainės" komitetas bū- 

l vo surengęs vakarį Bedarbių 
Maršuotojų naud'ai.';u'Pirm Šo
kių pirm. d. Žebrauskui pažy
mėjus vakaro tikslą, pakvies
ta kalbėti d. Mažeika, kuris 
kalbėjo apie bedarbių reika
lus ir svarbą jų kovos už so- 
cialę apdraudą. Kartu pažy
mėjo maršavimo tikslą į Wa- 
shingtoąą. Antras kalbėtojas 
buvo d. Sandburg, sekretorius 
vietos Bedarbių Tarybos. Jis 
plačiai, nurodė kapitalistų va
dinamą šelpimą bedarbių pa
vidale “charities” ir “Commu
nity Funds,” kuriuos kapitalis
tų klasė sumanė kurti po visą 

jšalį darbininkų iškaščiais. Sa
iko, paimkim kad ir Clevelan- 
I do Community Fondą, į kurį 
kas metai sukeliama tarpe 5- 
6 milionų dolerių neva pašal
pai suvargusių šeimynų-bedar- 
bių. Bet arčiau pažiūrėjus, 
randi ką kitą. Iš kiekvieno 

'dolerio, išplėšto iš darbininkų 
su ’ grasinimu pavaryti iš dar
bo, darbininkai-pavargėliai te- 

[ gauna nedaugiau 7c. Kiti vi- 
įsi—93c eina užlaikymui pat
riotinių įstaigų, kurios darbi
ninkus mokina nulankumo ir 
kantrybės, kada bosai juos 
skriaudžia. Jo prakalba pali
ko gilaus įspūdžio pas atsilan- 
kusius. 'Aukų bedarbių dele
gacijai surinkta $7.60.

Valgius šiam parengimui su
aukojo;, d ešrųkes, kopūstus ir 
taukp$;c|. M,. Lukošius, dįl. Ba- 

i kickienė, . Stripeikienę—iškepė 
duonos; dd. Burb.ųlienė, Rei- 
zienė ir Maženskięne pajų; 
dd. Sklerienė, -su M.eįtėliene—r 
pyrago,; dd. Damįn^itienė su 

[Novačiene po beskę, vaisių, ir 
d. Žebrauskienė-—kavos, cuk
raus ir pieno. Jei bus praleis
ta kokia aukojusi drauge, tu- 

— j i • j • * ■ i irėš atleisti, nes gal pamiršta 
buvo pažymėti. Aukojusios 
draugės Vertos širdingos padė
kos už jųjų 
delegatams, 
Darbininkų 
tūi reikia 
liko $18 su
Mooney-HaHan, Konferencijos

21-22 dd. lapkričio, Mooney- 
. Harlan-Scottsboro konferencijo
je, kuri atsibuvo Youngštowne, • •• • vi- '

[vail Pagal tautas, tai xbene 
(skaitlingiausia buvo delegacija. 
Tai smagus ir džiuginantis ap
sireiškimas, kad taip remiama 
kova už Tom Mooney ir visų 
darbininkų klasės vadų paliuo- 
savimo iš kapitalistinių basti- 
lijy.

Iki ’ šiol pas daugelį' mūsų 
draugijų narių buvo nuomonė', 
kad jie negali dalyvauti tarp
tautiniame veikime, tai 'del ne
mokėjimo kalbos, tai del to, 
kad negalės.: atlikti ‘ savo parei
gų. Dabar, .kiek teko patirti, 
tai ię dalyvavusių . daugelis 
atmainė, tąją mintį. Konferen
cijoje’ pat/s pamatė’, kad dele
gatai nėra skirtingešni kitų tau- 

<tų darbininkai atstovai,- kai ir 
mp$; lietuviai darbininkai. Vi
si, įšyąžiąvo .įų pasįr.yžiipu dirb
ti tam judėjimui-kovai už' pa- 
liūošavimą darbininkų klases 
kovotojų. Dabar dd.1 delegatai ’ 
stengkimųš' , išgarsinti,i >20 d. 
.gruodžio ^sūsirinkipią. Bus iš
duotas platus raportas ;• iš. tos 
konferencijos, kur visi turėsi
me progos pasakyti, kaip išvys
tyti tą kovą už paliūosavimą 
Tom Mooney ir kitų politinių 
kaliniu. c

Daugiau Veiklu mo Bedarbiu 
Reikalu

Bedarbių organizavime ir jų 
kasdieninėj kovoj daugiau ir 
daugiau matome lietuvius dar
bininkus dalyvaujant. Bet dar 
nedidelis skaičius, kokį galėtų 
draugai sudaryti, 
darbo vadinamų 
susipratusių; jie 
bedarbių kuopose 
rinkimuose. Bet 
džia taip braųgų 
reikėtų daugiau atydos kreipti 
mūsų organizacijose. Nepra- 
leiskime susirinkimo, nepakėlę 
to opaus klausimo; padėkime 
bedarbiams organizuotis, kar
tu diskusūokime ir dirbančių
jų organizavimosi svarbą.

Pas Fašistus ♦
Pas fašistus eina visų galų 

suįrimas. £,LA. c 14 kuopoje 
tiek pdh&i yra košės ‘prišivlrę, 
kad1 vargiai jte 'ją ‘suvalgys. 
Garsūšiš “darbuotojas”’ kuris 
pantUkėniis. nkrius pirkdavo, 
kad balsuotų už Gegužio ir ko.; 
fašistų mašiną, iškirto negražų 1 
savo kolegoms šposą. Sako, ( 
nepasitmtęs mokesčių į Centrą, j 

i taip,, kad visa eilė pačių jojo, 
I frentų yra išbraukta. Palygi- i 
nūs jų susirinkimus, kaip jie 
dabar ėdasi su savaisiais, ir 
ii‘ anuo metu, kada bliaudavo 
ant bolševikų, kad jie triukš
madariai, tai dabar jie patys 
prisipažįsta, kad bolševikai bu
vo “aniuolai”; jiems pasitrau
kus (ne pasitraukus, bet juos 
išmetė Gegužių-Vitaičių šaika), 
visi jie patapę Velniais. Taip, 
tai vienas geras tautietis išsi-1 
reiškė be jokio perdėjimo. ;

Padėkim, kad ir pereitas su-Į 
sirinkifnas, 2 d. gruodžio, kuris • 
iš “geros taikos” vos užsibaigė! 
po 2 vai. ryto. I 
jis sumušęs rekordą, kaipo 
t riukšmingiausias. Pasirodo, ( 
galybė narių išbraukta iš Cent
ro knygų, o tie patys nariai 
savo mokesčių knygutėse yra' 
užsimokėję. Raštininkas, iš-1 
mokęs nuo Pildomosios Tarybos ' 
ponų, nesiskubinęs tų mokesčių 1 

'pasiųsti.' O jam belaikant tuos 
mokesčius,', užėjus' > < “gražiam 
orui” sutirpę. Iš tos priežas
ties jau ir nevierni Tamošiai 
prasikrapštė akis apie fašistų 
daromus “cddus”.

■ Kada iš sykio bolševikai sa
kė, kad fašistai yra organiza
cijose tik kad savo gurkliams 
būtų naudos, o ne organizaci
jai, tai buvo tokių, kurie vis 
dar nenorėjo tikėti. Arba vėl 
manė pataisysią fašistus, pada
rysią juos žmonėmis. Bet da
bar ir akliausias mato, kur tie 
šuleriai eina su SLA. narių pi
nigais. Jiems tik nusispjaut 
ant organizacijos.

Palyginkime
Palyginkime jų SLA. 

Sų Lietuvių Darbininkų 
vienijimą. Pas mus nėr 
nėšio', kad pusė tuzino

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prię manęs sekančiu antrašu: 
1439' Š’ČŲTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai} Bell — Oregon 81*6

Keystone — Main 1417

s

įsu virš 30 de
legatų. Visą 'penktadali Cleve-

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių.įr 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname gencraliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 

. , . elektros pritaisymo prie automobl-
liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 

i pritinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
j Pilnas Važinėjimo kursas, įimaųt ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
i 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.

i NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL 
Sako visi, kadi228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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

• ry. LUIV INAS

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

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

VIENINT£L£ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
124 E. 14lh STREET, Near 1st Avenue NEW /tORK CITY

ir mū- 
Susi- 

to me
nkųjų 

narių neprisirašytį.' Pas*1 juos 
jie' patys desėtkais ; išbraukia. 
Mpsų,pr.gąpizącijm lemta šviesi 
aMftis^či^ ponams nėra ir ne

vietos, 'abbU" tokičiW ašnie- 
(Tasa ant' 6 pusi.)

Trumpu laiku' iimokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant rietoa.

liaTdyuan, •uUl«yjnM> Bu»tnlyi»a», «npr**t elektriką Ir naimeUiMą. ir važiavimą, 
Įr planą automobilio; mokinant dianonal* ir vakai-ait lietuvių ir anglų kalboM. 

į Mokytojau yra f.ymūa eksportai—Ų. TICHNIAVICIU8, B. J. VAITSKUNAS ir kiti. 
• Leidimą (Licenee) /ir Diplotfią" giatanidojame už mažą užmokeatj. liet padedant 

■ pne. nlrkltn9Lk?rQ,.įWį»ira8ywas j, ą^tokią/klQk»»«W» :d|®ną nuo « rytą
iki &-t*i valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po piktų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
«M M 14th STREET,.. .;i Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone,



L

Puslapis Sestas T ** LAISVI ' šeštad., Gruod. 12, 1931

VIETINES ŽINIOS
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Visiems Bus Leista Lygiai Kalbėti Panedė- 
lio Diskusijose apie Unijas

Panedėlio vakare, gruodžio 
(December) 14 d. Amalgamei- 
tai kriaučiai ir kiti darbininkai 
galės laisvai išdiskusuoti klau
simą apie unijas: kam dabar 
tarnauja socialistų ir Darbo 
Federacijos valdomos unijos,— 
darbininkam ar kapitalistam ? 
ką • siūlo, komunistai nariams 
senųjų unijų? Nejaugi komu
nistai liepa apleisti tąsias uni
jas: ir urmu bėgti iš jųjų, kaip 
kad tvirtino Prūseika per savo 
surengtas “■diskusijas 2” Kaip 
žiūri į komunistų vadovybę 
darbininkai tokiose vietose, kur 
įvyko didieji streikai, kaip kad 
Pittsburgh© srities mainierių 
streikas ir Lawrence audėjų 
streikas?—ar ten Komunistų 
Partijos - šalininkų padaugėjo 
ąr sumažėjo ir ką tas reiškia ? 
Kaip unija turi būti vedama, , 
kad darbininkai iš jos turėtų i 
naudos? Ar Amalgameitai' 
lietuviai kriaučiai 54-tame lo-j 
kale gali pagerinti sau būvį,‘

eidami tais pačiais keliais, 
kaip iki šol, ar priešingai, jų 
būklė turės nuolat eiti'blogyn 
del tokios politikos?

Tais klausimais tai Lietuvių 
Komunistų Frakcija ir rengia 

; masines diskusijas “Laisvės” 
svetainėje, panedėlio vakare, 
gruodžio 14 d.

Prūseika savo bosaujamose 
“diskusijose” pereito trečiadie
nio vakare, šmeižė ir atakavo 
Komunistų Partiją ir jos vado
vaujamas kairiąsias unijas, ir 
nedavė laiko atsakyt į tuos ne
švarius užsipuolimus. Taigi 
panedėlio vakare, be kitko, bus 
atsakyta į tąsias renegato 
Prūseikos pliovones. Su .prieš- 
komunistine opozicija einan
tiems žmonėms, taipgi įvairių 
kitų pažiūrų darbininkams, 
bus lygiai leista liuosai kalbėti, 
kaip ir ginantiems Komunistų 
Partijos poziciją. Visi ir visos 
yra kviečiami į tas diskusijas.

Lietuvių Komunistų Frakcija.

bedarbiams perleistų, kaip kad 
dabar jie daro su unijiniais Be
darbių fondais.

Nežiūrint, kaip nususę yra 
socialistų reikalavimai bedar
biams, tačiaus ir tie patys yra 
daromi tiktai del svieto akių., 
kad prigauti bedarbius ir ati- 
traukt juos nuo dėjimosi į re
voliucines Bedarbių Tarybas ir 
atviliot nuo kovos už tinkamą 
bedarbių šelpimą iš valdžios ir 
kapitalistų iždų.

Daily Workerio 8 Metu 
Paminėjimas

. * w  . • t .. • >

Eina prisirengimai prie Dai
ly Workerio metinio koncerto, 
kuris bus sausio 3 Kd., Bronx 
Coliseume, kaipo paminėjimas 
8 metų sukaktuvių nuo to Ko
munistų Parti j oš dienraščio įsi
kūrimo. įvairiom darbininkiš
kom organizacijom' išsiuntinė
ta pasveikinimo blankos. S'var- 
bbV;l|Įd kų6jdkugtąu'sia drąiL 
gų, sveikindami Daily Woi^ke- 
rį,v kįek „paaukotu sulig savo 
išgalės.. rDaily- -Worker šiais 
laikais yra svarbiausias kovos 
įrankis įvairių tautų darbinin
kams ir bedarbiams Ameriko
je.

RADO UŽMUŠTĄ 
JUOZĄ StANKEVIčIŲ LIETUVIS FOTOGRAFAS

Mezgėjams Nukirto 31 
Nuošimtį Uždarbio

Paskutinis Priminimas i Social-Maklioriy Konferencija 
i Neva “Greitam Bedarbių

Laike 
koncertų

metinių “Laisvės’AelPimU‘” 

kas kartas šimtai i
žmonių stovi prie langelio, 
laukdami tikietų nusipirkti, o 
čia jau programa prasidėjus; 
ir tuo būdu jiems netenka gir
dėti ir matyti pradžią, kai ka- 
dk patį geriausią koncerto nu
merį. Draugai darbininkai ir 
darbininkės, nusipirkite tikie- 
tus “Laisvės” raštinėje išanks- 
to; tuomet sau laiku ateinate 
į svetainę ir sėdatės užtikrin
toj vietoj. Bet ir šiaip visi bū
kite ląiku, o. ne valandą vė
liaus,,, kaip dažnai daugelis 
pabaro, i , , .

Pati, koncerto programą, 
nors nepaprastai, turininga ir 
įvairi, bus neperilgą. Reikia, 
mat, svečiams duoti laiko su 
drąugais pasikalbėti, o jauni
kiui pasišokti. Labor Lyceum 
svetainėje, 949 Willoughby 
AVe.r Brooklyne, būkite visi ly
giai 3:30 vai., kad tikrai pa
mpėtumėte į visą koncerto pro
gramą.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Pirmos Kuopos 
Parengimas Gruodžio 20.

Gruodžio 20 d., sekmadienio 
vakare, “Laisvės” svetainėje 
yra rengiamas smagus vakarė
lis. Jį rengia L. D.S. 1-ma 
kūopit ‘ Bus gera muzika ir 
įvairių žaislų. Jau dabar iš- 
anksto rengkitės, darbininkai, 
dalyvauti.

Komisija.

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį -tapo atrastas ant 
Lorimer gatvės užmuštas Juo
zas Stankevičius, 59 metų am
žiaus. Spėjama, kad jį užmu-i 
šė kokis nors automobilistas, 
važiuodamas automobiliu ari 
taxicabu. Nors taipgi ’galį j 
būt, kad pats griūdamas ant i 
šaligatvio užsimušė. Jis gy
veno po‘ num. 139 Leonard 
St., Brooklyne.

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
CUKERNĖS SARGĄ

BROOKLYN. — Areštuoti- J
trys i plėšikai,; kurie nužiūrimi, ' 

* ’ 'i , «

kaipo nušovę American Sugar
Refining Kompanijos sargą
Wm. , Hermaną. Jis lydėjo': 
i i i ’ J < į , 1 '
kompanijos pinignešius’ vežu-j 
sius pustrečio tūkstančio dole-' 
rių apmokėt darbininkams al
gas. Plėšikai pasigriebė pini
gus ir tuom kartu pabėgo.

CLEVELAND, OHIO.

(Tąsa iš 5 pusi.)

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

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

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
. .........-n..............................i , --------------- ---------------

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų lisas kraujo ir* odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

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

New York,. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

* Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT • s
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI 
•» i

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS

. B. BAGDASAROV
200 Second Avė.

Tarpe 12 ir 13 gatvių , 
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomla nuo II 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuc 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.

Telcf. ALGANQUIN (4-8294 <

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

Demonstracija prieš Lynčo 
Gubernatorių

4. j J , • j ,

> V* •’ j » • '

' ^ĖW . YQRK.—šiandien, vi
durdienį darbininkai ir bedar
biai yra šaukiami į demonstra
ciją pfrieš Mąrylando guberna
torių Ritchie., Demonstracija 
įvyks prieš Republikonų Kliu- 
bą,ikur»l! vai.'po pietų tas gu
bernatorius i sakys politikie
riams prakalbą, po num. 54 
W.'40th*St., New Yorke. Rit
chie einą išvien su baltaisiais 
negrų > korikais, degintojais ir j 
Šaudytująis., .Visų tautų bal
tuosius ..ir negrus darbininkus 
Šaukia Komunistų Partija į tą 
demonstraciją prieš gub. Rit- 
ęhieą r . .

NEW YORK. — Socialistų 
i partija buvo sušaukus konfe
renciją būk tai “greitiems be

darbių reikalams,” pereitą tre
čiadienį, Stuyvesant High 
Schoolėj. Pačių bedarbių čia 

j nebuvo matyt, tik socialistų 
j politikieriai iš geltonųjų darbo 
unijų ir socialistų partijos bei 
jų zakristijonai. žymiausią 
vietą užėmė sukti advokatai 
Hillquitas ir L. Waldmanas. 
Pirmininkavo Jacob Roberts, 
skebų organizuotojas prieš 
skrybėlių darbininkių streiką. 
Į pastovų komitetą^ tas pirmi
ninkas paskyrė 50 asmenų, bet 
jų tarpe nei vieno bedarbio.

Konferencija, žinoma, išdir
bo “reikalavimus:” kad iš 
miesto iždo būtų skiriama kas 
mėnuo po $5,000,000 bedarbių 
šelpimui, o valstija, kad pa
skirtų $100,000,000. Bet nei 
vienas socialistų kalbėtojas 
nepasiūlė, kad reikia kovoti, 

i kad bent tuos reikalavimus lai- 
jmėt, nors tai būtų tik po $80 
kiekvienam bedarbiui per me
tus. “Reikalavo” jie ir valsty
binės bedarbiams apdraudos, 
bet, anot jų, bedarbiai neturė
tų gaut daugiau, kaip pusę 
savo reguliario uždarbio, ir tai 
tik per tam tikrą skaičių mė
nesių. Čia irgi socialistai ne
surado nei žodžio apie reikal- 
lą kovot, kad išgaut bent to
kią mizerną pašalpą.

Į rezoliucijų komisiją per 
klaidą buvo paskirtas ir vienas 
kairus darbininkas, Diamond. 
Tas patiekė savo, kaipo ma
žumos, rezoliuciją su tokiais 
reikalavimais, kaip komunisti- 
tų!: kiekvienam bedarbiui bent 
po $150 tuojautinės pašalpos 
per žiemą ir dar po $50'kiek
vienam negalinčiam dirbti' be
darbio šeimynos nariuiišleist 
tokį apdraudos įstatymą, kad* 
visą' nedarbo laiką kiekvienam 
bedarbiui būtų mokama pensi
ja, lygi Jo reguliariam buvu
siam uždarbiui ; ' kad visus ?be-, 
darbių šelpimo fondus kontro
liuotų patys bedarbiai ir dar-» 
bininkai per savo -komitetus, 
ir t. t. Bet socialistai, nenorė
dami girdėt drg. Diamondo 
pasiūlymų, sukėlė didžiausią 
staugimą ir lermą.

Kai del bedarbių šelpimo 
fondų kontrolės, tai jie ręika- 
lavo, kad tuos fondus valdytu 
“unijos,” suprask, grafteriai 
geltonųjų unijų vadai, kurie 
daugiau pinigų nuvogtų, negu

BROOKLYN. — Pereitą pir
madienį nukirsta Julius Kay
ser Kompanijos mezgėjams 
trisdešimts vienas procentas 
uždarbio. Tai vaisius sutar-1 
ties, kurią Amerikos Darbo 
Federacijos vadai dar rugsėjo 
mėnesį padarė su kompanija 
—kad būtų darbininkams nu
kapotos algos nuo 25 iki 45 
procentų. Mezgėjai ir mezgė
jos buvo milžiniška didžiuma 
balsų, tąsyk atmetę šiokią su
tartį ir sustreikavę. Bet da
bar; galų gale, federacinės 
unijos vadai išvien su bosu pri
spyrė darbininkus ; pasiduot, 
grūmodami, kad bus visai už-1 
daryta, jiems dirbtuvė, jeigu 
nenusileis.

Rolę žymiausio vado tarp 
mezgėjų lošia- Mustė, “sdcįalis- 
tubjąntis” samdytojų lekajuš.

Tarp Kayserio' Kompanijos 
darbininką šiomis ‘ diėnomis 
buvo paskleisti lapeliai, šau
kianti kovon, išleisti kairiosios 
Nącionalės Audėjų. Unijos. 
Darbininkės ir darbininkai 
tuos lapelius godžiai skaitė.

DINGO OPEROS DAINININ
KĖ, KRIAUČ1AUS MOTERIS

NEW YORK.—Kažin kur 
dingo jauna operos dainininkė 
Santa Biondo prieš pat savo 
dainavimą Metropolitan Ope
roj “La Notte di Zoraima,” 
kur jinai būtų vaidinus vado
vaujamą rolę. Jos vyras — 
kriaučius, gyvenantis New Ha- 
vene, Conn. Pirm dingsiant, 
jinai parašė keliem savo drau
gam laiškus, kuriuose sakėsi, j 
kad visas jos “gyvenimas iki j 
Šiol tai buvo vienas nuolatinis j 
melas.” Suprantama, kad ji-■ 
nai slėpė kokius meiliškus sek-1 
retus nuo darbininko vyro, ku-1 
ris savo sunkiai uždirbamais i 
centais davė jai mokslą. Ji i 
taipgi buvo nekuriem išsitarus, J 
kad nusižudysianti.
......... ......................... .......... ........ !

nims, kurie savo “aš” .statys 
virš organizacijos. Qi ten, kur 
tokie gaivalai yra užsisėdę ant 
organizacijos, kad t ją ėsti- 

’griauti, tai organizacijai ne
laimė ir jai nėra ateities. O 
kiek fašistai dirbo, kad paken
kus mūsų Darbininkų Susivie
nijimui? Ką jie pelnė? Tiek, 
kad mūsų organizacijai ištrau
kė pinigų.apsigynimui ir kartu 
SLA. narių pinigus eikvojo 
donosų rašytojams ir proyų ve
dėjams Bagočiams, ir visai eilei 
peniukšlių; lietuviškų advokatė- 
lių.

Člevėlandiečiai, pasidarbuoki
me, kad iki Naujų Metų, kol 
daj^ tęsiasi vhjus už gavimą 
naujų narių* su puse įstojimo, 
būtų surašyti visi blaivūs dar
bininkai ir darbininkės į Dar
bininkų Susivienijimą. ' Tie, 
kurie metė fašistų Susivieniji
mą, b yra teisingi, bet buvę su- 
vilti fašistų, kalbinkime prie 
mūsų organizacijos. Parodyki
me, kad lietuviai darbininkai 
gali subudavoti savo organiza
ciją, kuri išimtinai tarnauja 
ir tarnaus visiems nariams, o 
ne saujalei nenaudėlių.

Buvęs SLA. Nccry^.

K. LABANO-STREIMONTO 
UŽEIGA

Šiomis dienomis, kaip prane
šama, K. Labanas ir P. Strei- 
montas atsidarė lietuvišką už
eigą ir restauraciją po num. 
135 Ten Eyck St., Brooklyne, 
N. Y.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORKO kuopų ko
misijos malonėkit, susirinkti sek

madieni, 13 gruodžio, 10 vai. ryte, 
pas 'd. Misevičienę, 115 Montauk 
Ave. Komitetas.

M MM

i ’ L-T" ’ ' / ..Gaminamu "visokius valgius lietuviš
ko ir amerikoniško stiliaus. Atdaras 
ankšti is ryto ikį vėlai ’vakdre. 1 Pa
tarnavimu i ir kainomis būkite’ pa
tenkinti. ' - ■ '

. : 413 KĖAP STREET ( 
Prieš. Republic Teatrų ( 

BROOKLYN, N< Y.

VOKIETYS SPECIALISTAS» » • ; * '
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

' ■ 'ii gimdymo .organų . , 
, T f tDĘ. M. ĘĮLURIN , (

215 E. 12th Št.
' Tarp ! 2nd liv 3rd Avės

NEW.YORKE
:■ 1 I i . ‘ '

Valandos nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nedeliom nuo 10 iki 2
Odos jigoš gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas- jčirškinimais

ATElklTE! PAMATYKITE! IR STEBĖKITE S!
Šiąją naują nuostabią Sovietų Filmą

' I . i 1 4 > * f “KILLING TO LIVE” . < J
* > 4.1 'i 1 ' i ' i ii Dramatiškai plėšiama I kova ui egzistenciją ir išlaikymą1 gyvybės gyvulių kara- 

lystėje. Laukiniai gyvuliai yfa aktoriais! Biologiška teorija sudaro planą,
* - ’ Diriguojama 'Vladimir Korolevitch. Amkino laida Soyuskino produkcija

. Pęajddės šeštadienį, 12 Gruodžio (December)
. \ ■■ ■' Tpj pačioj programoj —----- , 7

! Susitinką Stalinas su Gurkiu vėliausiam Sovietų kalbiniamejudyje
> ‘ OAMEO THEATRE—42nd St. ir Broadway'

. . . Prieinamos kainos. Rodo be perstojimo..

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

r.

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoky Cigarų

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15e

Tai
LIETUVIŲ

ISDIRBYSTftS
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.l

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas b

Šiuoini pranešu savo kostume*, 
riams. kad perkėliau savo studiją^ 

nąujon vieton,* 
po numeriu 
512 Marion St^ 
kamp. Broad
way, Chauncey. 
S t Y e" e t stotis . 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ*

I

i

fflAHHEW P. SALIAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

DABAR: GUILD GROUP TEATRAS VAIDINA “1931”
Kurį parašė Clair ir Paul Sifton

Drama )>crstatanti šių dienų (temptų padėtj Amerikos darbininko nuo to laiko, 
kada jis netenka savo darbo

Kiekvienas darbininkas turėtų jų pamatyti 1
MANSFIEL TEATRAS, 47th St., West of Broadway

ĮŽANGA: Vakarais ir gubotomis 50c iki $2.50, ketvergate dienų 50c iki $2.00

JONAS B. AMBROZAITIS
Perkantiems RADIO ar bent koki Muzikali Instrumen
tą (Cash ar ant Credito); Pataiso ir Pianus Tūnija 
ir užlaiko visus Lietuviškus Rekordus.

JONAS AMBROZAITIS'' 1
560 GRAND STREET ‘ ■ V I Brooklyn, N. ¥.

T : T

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAJDOTUVIU OIRMKTOAnil

t Ūsai rimuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms Ir pasivažinėjimams.

231 Bodford Avenus 
BROOKLYN, N. Y.

1

Telephone, Stagg 2-440*

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-504$

402 Metropolitan Avenue 
(Arti M a re y Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

meni
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DĖKAVO.JU PACIENTAMS
Aš dėkavOju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N.

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

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

Tel Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija lirookhjne Ateikit Persitikrinti

Kaina 65c.60c.» per paštai

Mes

KUNDROTO APTIEKA

229

likirpkit ij skelbimu ir prisi«skit kartu su ižsakymu.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Siaiš vaistais ’ neužtraukia papročio Ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimu. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. TZ ‘ ‘ '

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

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

' Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų




