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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
Darbininkų Kalendorius.
Kova prieš Oportunistų

Šarlatanizmą Mūsų Or
ganizacijose.

Vėl Bolševizmas SLA.
Rašo Komunistas.

Literatūros platinime tuo tar
pu pirmoj vietoj stovi “Darbi- 
ninkii Kalendorius 1932 me
tams.” Tai didžiulė knyga, o 
parsiduoda tik už 25 centus.

• Ypatingai pries naujus metus 
kalendoriaus platinimas turi bū
ti paskubintas. Po naujų me
tų būna sunkėliau.

Tuojaus turi būti pradėta ko-! 
va prieš bjaurų oportunistui i 
šarlatanizmą mūsų darbininkiš-1 
koše organizacijose, štai A.L. '• 
D.L.D. 6 Apskrityje senas iž- • 
dinihkas užgrobė Apskričio apie 1 
pusantro šimto dolerių ir nusi
nešė renegatų lizdan. Brookly
ne vienas prieškomunistinės 
opozicijos žmogus pagrobė tū
los darbininkiškos kuopos $40 

♦ ir atidavė kontr-revoliuciniam 
darbui. Girdėtis ir daugiau pa
našiu atsitikimų.

Prieš šitokią finansinę žuli- 
kystę reikia kovoti. Tie orga
nizacijų pinigų grobikai turi bū
ti iškelti aikštėn ir prikalti prie 
gėdos stulpo. Organizacijij iž
dų plėšimui per renegatus turi 
būt padarytas galas.

Pirmas J.Jetuviq 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedčldienių

Statys Milžinišką 
Bronzinį Lenino Paminklą

MASKVA. — Iš Lenin
grado pranešama, kad ta
po nutarta pastatyti mil
žinišką bronzinį pamink
lą Leninui. Jis bus 370 
pėdų augščio ir stovės Le
ningrado uoste.- Pastaty
mas lėšuosiąs iki 2,500,000 
rublių. Tam tikslui 'pini
gai jau pradėta rinkti tar 
pe darbininkų. Taip pat 
mobilizuojama revoliuci
niai darbininkai prisidėti 
liuosnoriai su darbu prie 
paminklo pastatymo.

Jau 2,000 darbininkų 
pasižadėjo nuliekamu nuo 
reguliario darbo laiku pa
dėti dirbti prie paminklo 
statymo.Jie plėšia organizacijas labai 

drąsiai, nes, mat, žino, kad ko
munistai neis į buržuazinį teis
mą. Bet revoliuciniai darbinin
kai turi surasti naują būdą nu
baudimui prieškomunistinės opo 
zicijos agentij ir jų vadų. Ma- ! 
no supratimu, didmiesčiuose,
kaip Brooklyne, Philadelphijoj j BKIvLiIn. — 
ir Chicagoje tiems prasižengė-! džios paskelbimu, . .
liams turėtų Būti*suruoštas pro-' žio pabaiga buvo 5,057,000 drai varo apsigynimo dar-

Vokietijoje Bedarbė 
Auga Nesulaikomai

TARPTAUTINIO DARBININKU APSI
GYNIMO RYTINIŲ VALSTIJŲ LETUVIŲ 

KUOPŲ KONFERENCIJA IR KOVA 
SU REAKCIJA

Centro Biuras Perkeliamas iš Chicagoš į Brooklyną. Nau
jas Biuras Išrinktas iš Veiklių Draugų.

Bedarbis Mainierys 
Susprogdino Save į
Kavalkus

Komunistų Partijos or
ganui “Daily Workeriui” 
praneša korespondentas iš 
Sonman, Pa., sekamą bai
sų atsitikimą. Ten nusi
žudė vienas mainierys be
darbis, panaudodamas pa
rako lazdelę savęs suspro
gdinimui,
suplėšytas, jog 
jo kūno tapo 
orą.

Mainieriai,. 
po Nacionalės
Unijos. Atsisakykite ba
dauti. Kovokite prieš ai-

TURI BŪT NUGALĖTOS VISOS KLIŪTYS 
BEDARBIAI TURI ORGANIZUOTIS IR 

KOVOT PRIEŠ ALKJ IR VARGĄ
Nacionalis Alkanųjų Mar- 

jšavimo delegacijos grįžta 
atgal į savo miestus ir kai
mus. Kelyje visur juos pasi
tinka skaitlingi būriai be
darbiu. Miesto valdžios vėl 
stato visas skerspaines, 
idant neleidus darbininkam 
išgirsti raportų iš Alkanųjų 

j Maršavimo. Tokiam St. 
I Louise aštuoniolika darbi- 
| ninku suareštuota tik už nr ueuai uiu viena, nuo ten
tai, kad jie dalyvavo suruo-Įkami parašai už Bedarbh| 
Šime pasitikimo Maršavimo 
delegacijai.

Valdžia, bosai, kukluksai 
ir legionieriai stovės ant ke
lio organizavimui bedarbių prisirengimo ir didelių spė- 
į bedarbių tarybas ir kuo- į kų.

pas. Bet visos tos sunkios 
kliūtys turi būti nugalėtos. 
Visa šalis turi būti nutiesta 
bedarbių tarybų tinklu. Ną- 
cionalis Alkanųjų Maršavi- 
mas buvo pradžia to didelio 
darbo. Kova už pašalpą ir 
apdraudą bedarbiams dar 
tik prasideda.

Vasario 4 d. bus naciona- 
lė bedarbiu diena. Bus ren-

Taip jis buvo 
kavalkai 

išmėtyti į
Gruodžio 13 d. Brookly- Vajaus Mėnesis už Gavimą 

Naujų Narių ir Stiprinimą 
Organizacijos

Konferencija konstatuo
dama tą faktą, kad veikimas 
buvo apleistas beveik per 
ištisas Jungtines Valstijas, 
pebrėžė, jog greitoj ateity
je turi būti paskelbtas va
jaus mėnesis už stiprinimą 
lietuvių kuopų ir organiza- j 
vimą naujų. Kuę plačiau
sios lietuvių darbininkų ma
sės iš kitų palšesnių organi
zacijų turi būt traukiamos 
į Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą. Jei šiandien 
randasi apie 90 kuopų, tai 
turi būti ne mažiaus, kaip

ne atsibuvo' Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ry
tinių valstijų lietuvių kuopų 
specialė konferencija, per
tvarkymui veikimo lietuvių 
tarpe. Delegatų dalyvavo 
nemažas skaičius, atsižvel
giant į tai, kad ši konferen
cija buvo šaukta ant greitų- j • Ijų.

Perbėgus mūsų veikimą, 
pasirodė, kad daugelis kuo-

Pačios vai- pų yra gana gerai susiriš^ 
su gruod- su kitomis tautomis ir ben-

letarinis teisinas. Tegul darbi-i bedarbiu. Ir stebėtinai be- ... . • • • I v bą, bet dar daugelyj vietų
ninkai patys masiniame susirin-; darbių armija auga. Tik per yra labai daug trukumu, ku- 

kal-:?y1,sa)>'®ltes.talpe !a.1’k”c!0 rie reikia taisyti. Keleto mūs broliškų .
kolonijų delegatai aiškiai maždaug panašų skaičių kp. 
pabriežė, kad apart kitų kla Laike vajaus mėnesio, bus 
sinių priešų lietuvių tarpe, j ^.rei}gta prakalbų maršru- 
dar yra vienas kitas sūkiai- —...................... - .
dintas elementas iš Prūšęi- 
kos “vaisko.” 
piant, galima aiškiai pažy-,
mėti, kad nekuriose New j Pasveikinimas Lietuvos Ko- 
Jersey valstijos vietose Pru-! munisty Partijai ir Minėji- 
seikos “parapijonai”. suži-l mas Nužudytų Lietuvos 

t-:--- i Proletariato Vadųniai sabotazavo parengimus!
sukėlimui finansų areštuo- j Rytinių valstijų kohferen- 

...  ' • 'cija siunčia komunistinius 
sveikinimus Lietuvos Komu
nistų Partijai, kuri būdama 
begaliniai sunkiose sąlygo
se veda griežtą kovą už 
biednuomenės reikalus prieš 
kruvinąjį fašizmą. Konfe
rencija šaukia talkon visas 
Jungtinių Valstijų darbinin
kų organizacijas teikti ma- 
terialę paramą Lietuvos 
draugams, ypatingai minint 
sukaktuves penkių metų nuo 
nužudymo Komunistų Par
tijos vadų, būtent dd. Gie
drio, Greiferibergerio, Požė
los. ir Čornio, kuriems atė
mė gyvybę Lietuvos kruvi
nieji fašistai - budeliai su in
kvizitorium Smetona prieš
akyje. 

/
Rezoliucijos Reikale Thom
as J. Mooney ir Kitų Kla

sių Kovos Kalinių
Priimta visa eilė rezoliu

cijų reikale paliuosavimo 
Mooney, Imperial Valley ka
linių, Scottsboro jaunuolių, 
Kentucky mainieriu ir Ka
nados draugų. Rezoliuci
jų tekstai tilps vėliaus. Kon 
ferencijos dvasia buvo drau
giška. Pruseikos - But
kaus prieškomunistinės opo
zicijos pasekėjų nebuvo nei 
vieno. Tur būt jiems ne
svarbu, kad pilni kalėjimai 
prigrūsta darbininkų. Vie
ton dalyvauti konferencijoj, 
jie rengia “p.arias” ir vaka
ruškas prie gerų “armoni
kų/’ tikėdamies, nuversti ka
pitalizmą.

■, Prie progos, kitu sykiu pa

kime išrenka teisėjus, 
“džiurę,” kurie išklausys k<u- r x m a

tinimus ir išneš savo nuospren-! 11 30 paaugo ant 214,-
dj. Tie kaltininkai lai stoja! 000! Gi nuo liepos menesio 
prieš darbininkų teismą ir apgi-! Šių metų bedarbių skaičius 
na savo darbus. - paaugo ant 1,100,000
'Bolševizmas nesunaikinamas, i c • »» i * • 
Fašistai ir socialfašistai džiau- uOCialdCIDOnratai ir 
gėsi, kad S.L.A. nebeliko nė vie
no komunistu) pasekėjo, nė vie
no klasiniai sąmoningo darbi
ninko. Bet štai S.L.A. 158 kuo
poj darbininkų kandidatas į pre
zidentus drg. Gataveckas iš 
Carnegie, Pa., gavo • 41 balsą, 
o pona’s Gegužis tik vieną bal
są!

Taip ir reikia, S.L.A. nariai

Brueningo Valdžia

glauskitės 
Mainieriu

Sovietų Sąjungoj
Apdraudos Bilių, kurį pri
ėmė Nacionalis Alkanųjų 
Maršavimas. Dideli dar
bai, prie kurių reikia gero

MASKVA. — Lapkričio 
28 d., Sovietų Sąjungoj an
glies kasyklos jau davė 196,-'
699 tonu anglies. Donbasas- 
137,395, 
14,348, 
7,398

Šiaurkaukazas — 
Maskvos rajonas 

Kuzbasas— 17,891,
j 250, nes mes turime kitų xjralas __ 9139 Tolimi ry.

“.....Į .. organizacijų tai _ 5350 ir Sibiras _5<

- - tai visuose distriktuose, kur 
tiktai spėkos’’išgalės. -Patį 

, ■ , ■ ' vajaus mėnesio laiką nu-
Nieko nesle- i skirs Centro Biuras.

BERLYN. — 
socialdemokratų 
frakcija nutarė 
dais priešintis 
įnešimui paleisti 

------ , ........ ........... stagą ir paskelbti naujus i įjem darbininkam, kuriems! 
darbininkai turi atmesti fašis- linkimus. Tie par avi cai gręSįa mjrties bausmė arba 
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Vokietijos 
reichstago 
visais bū- 
komunistų 
šitą reich-

tų ir socialfašistų kandidatus, nutarė palaikyti Brueningo 
o nominuoti “S.L.A. Darbinin-i valdžia.
kų Opozicijos” statomus žmo
nes. —

• Nesusitaikė del Nuteisi
mo Juodveidžio 

Peterson

Japonijoj Užsidarė Biržos

ilgų metų kalėjimas Ameri
kos bastilijose.

Naujas Centro Biuras bus 
Brooklyne

Pačio Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo centra- 
linė raštinė randasi New 
Yorke. Lietuvių Centro 
Biuras iki šiolei buvo Chi
cago je, kuris viena delei ne
parankumo, o kita, tai delei

TOKYO. — Japonijoj pra 
sideda platus finansinis kri- 
zis. Visos biržos tapo už
darytos, auksinė valiuta pa
naikinta, griežtai uždraus
ta gabenti užsienin auksą.

Birmingham, Ala. — Pri- Kabinetas skelbia, kad Ja-
siekusių posėdininkų teis- ' ponijos prekyba baisiai nu- 1 didžiausio apsileidimo ir iš- 
mas nesusitaikė del bedar- smuko ir šalis’ nebegalinti: tižimo per pastaruosius du
bio mainįerio Peterson kai- galo su galu sudurti, 
tės. Bet valdžia vistiek ke- • _____ •>
tina tą juodveidį sudegin- į
ti elektros kedeje. Sudary- j Atėmė Teises ir Pasodino 
tas naujas apkaltinimas ji Į(a|gjj|įia 
prieš jį ir vėl jis bus neuž- ’ 
ilgo teisiamas.

Peterson kaltinamas nu PRAGA. — Čechoslovaki-
žudyme dvieju 1 baltveidžių ios Parlamento nariui ko-

Policija jj baisiai btern tapo atim-fponių.
kankino prieš teismą, bet 
nepajėgė priversti prisipa
žinti kaltu. Vienos nužu-

tos visos teisės ir dar nu
baustas trims mėnesiams ka 
Įėjimo už “įžeidimą” prezi-

dytos moteriškės brolis bu- dento Masaryko ir uz pasa
vo įleistas j kalėjimą ir Pe- kymą, prieškarinės prakal- 
tersoną pašovė. Ištisas ke-im
lias savaites jis kovojo su . 
mirčia, bet pagijo. Tuomet! 
buvo pastatytas prieš teis
mą.

Siautė Baisi Audra

178. Tai tik vienos dienos 
anglies produkcija.

Balachna.—Popieros ga
minimo kambinatas sutei
kia į parą 225 tonus laikraš
tines popieros. Oportunis
tai priešinosi planui 215 to
nų, bet darbininkai atmetė 
jų siūlymus ir pagamino 10 

i tonų virš plano.

KOTLAS. — Atidarytas 
naujas fabrikas laivų bu- 
davojimui. Apart jūrinių 
laivų, jis budavos ir 
plaukiojimui laivus, 
šią žiemą suteiks 20 
upėmis plaukiojančių.

upių 
Vien 
laivų

‘LAISVES’ KONCERTAS PUIKIAI
PAVYKO

Tai ir vėl priešų džiaugs
mas nuėjo vėjais. Lauke 
jie, kad dienraščio “Lais
ves” parengimas neišdegtų. 
O tas lietingas oras buvo 
vanduo ant jų džiaugsmo 
malūno. Lijo iš pat ryto 
iki pat vakarui. Aiškus da
lykas, kad toksai oras daug 
darbininkų sulaikė nuo atvy 
kimo į koncertą. Jeigu bū-

tų buvęs gražus oras, tai 
šiemet koncertas būt buvęs 
daug didesnis, negu kitais 
metais. Bet nepaisant ne? 
prielankių gamtinių sąlygų, 
koncerte žmonių buvo apie 
tiek, kaip ir kitais metais.

Apie programą ir kitus 
dalykus ryšyje su koncertu 
rasite plačiau vietinėse ži
niose.

S

Vėl Putoja Reakcionie- Bedarbiai Buvo Užklupę 
rius Doak Turčius Vienoje

Stalingradas. — Lapkri
čio 28 d. trys traktorių ga
minimo fabrikai davė 216 
šaliai naujų traktorių. ■ Sta
lingrado —110, Putilovo— 
85 ir Charkovo—21.

CAMDEN, ARK. — 13 
d. gruodžio’ Arkansas vals
tijoj siautė baisi audra, o 
paskui pradėjo taip smar
kiai lyti, jog prilijo 7 co
lius vandens. Trys žmonės 
audroj žuvo, o daug sužeis
ta.

metus, galima sakyti, beveik 
nieko neveikė. Lietuvių 
kuopų veikimas buvo labai 
apleistas. Žiūrint į didžiau- 
sį įnirtimą amerikinės re
akcijos, į tuos masinius kas
dieninius areštus, linčiavi- 
imą, deportavimą ir ateiną 
terorą, patsai jau sveikas 
sensas reikalauja didesnio 
veikimo ir daugiau koordi
nacijos. Naujasis Centro 
Biuras • išrinktas iš veiklių 
draugų, kuris nebus tam, 
kad tą įstaigą palaikyti tik 
iš vardo, bet bus veikimo or 
ganas, kuris būdamas arti 
centralinės raštinės, duos 
direktyvas visoms lietuvių 
kuopoms per cirkuliorius ir 
kitais būdais. Naujojo Cen
tro Biuro nariai turės paro
dyti aktyvišką veikimą ir jei 
kuris neatliks savo- uždėtų 
pareigų, bus be jokio pasi
gailėjimo prašalintas iš tos 
įstaigos ir pastatytas kitas 
jo vietoje.

Leningradas. — Išrasta, 
kad iš durpių pelenų ir tam 
tikro molio padaromas ge
resnis cementas už “Port
land©” cementą. Ir šis ga
minimas cemento atsieina 
ant 30 nuošimčių pigiau. 
Pskovo ir Beriaviazkų mies 
tuose būdavo j a didelius fa
brikus gaminimui šio ce
mento. Tai didelis išradi
mas, nes S.S.R.S. turi daug 
durpių ir jas vietomis nau
doja kurui’ elektros1 pajėgos 
gaminimui. '

Leningradas. — Fabrikas 
“Elektrošila” pagamino nau 
ją 50,000 kilovatų pajėgų 
elektrai gaminti generato- 
rą. O fabrikas “Proleta
ru” išleido pirmą eilę elek
tros pajėgos perlaidų, kurie 
gali perleisti iki 220,000 vol
tu.

rašysiu daugiaus apie veiki* 
mą naujojo Centro Biuro ir 
kitas mūsų masines organi
zacijas, kurios, mano supra
timu, yra reikalinga įtraukti 
į rėmimą politinių kalinių 
Amerikoje ir Lietuvoje.

E. Bensonas.
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WASHINGTON. — Na,’ VIENA, AUSTRIJA, —‘i 
tai pragydo prieš bedarbius Į Taip vadinamas Hotel Im- 
ir Darbo Department© se-įperial yra puošniausias 
kretorius ponas Doak. Jis į viešbutis visoj Vienoj. Bet 
suradęs, kad’Nacionalis Al-’štai gruodžio 2 d. ponams 
kanųjų maršavimas į Wash-i valgant pusryčius, susigrū- 
ingtoną buvęs “komunistų j do keli šimtai bedarbių, i$- 
konspiracija.” Tegul plu- taškė viešbučio langus, nu- 
tokratai putoja apie komu- Į gązdino ponus, sudainavo 
nistus, bet komunistai kaip | revoliucinę dainą ir išnyko; 
organizavo, taip ir organi-! Policija pribuvo, bet jau ne- 
zuos bedarbius kovai prieš ;berado demonstrantų, 
alkį. j  .

.Lenkijos Kalėjimai 
Kupini

j
Rado Pakartą Vaiką

VARŠAVA. — Pilsudskio 
teisingumo ministeris rąpor 
tavo, kad rugsėjo 1 d. Len
kijoj buvo 33,917 kalinių,

NARTHEAST HARBOR, 
ME. — Gruodžio 13 d. čio
nai rastas pakartas Everett 
Allen, 14 metų amžiaus vai* 
kas. Jo rankos buvo surįfc 
tos į užpakalį.

arba 5,000 kalinių daugiau, Nuskendo Trys Laivai, 
negu 1928 metais. Tas reiš- r a « • i- •
kia, kad nuo pradžios kri- ŽUVO 60 ZmoniŲ Juroje 
zio kalinių skaičius paaugo 
ant 20 nuoš. Nebeužtenka! 
senų kalėjimų, statytų caro, 
austrų ir vokiečių. Vald
žia planuoja budavoti eilę 
naujų bastilijų.

Nubaudė 77 Komunistus
I

VARŠAVA. — Pilsudskio 
teroras siaučia. Volynijoj 
buvo teisiami 81 revoliuci
nis darbininkas. Tik keturi 
tapo išteisinti, o 77 draugai 
pasmerkti kalėjiman nuo 2 
iki 10 metų.

— Europos 
gruodžio 13 d. 

smarkios

LONDON, 
vandenyse 
siautė smarkios audros. 
Kiek jau žinoma, trys lai
vai tapo sudaužyti ir pas
kandinti, su kuriais neteko 
gyvybės 60 ar daugiau žmo
nių.

Maskva.— Valaknų sky
riaus sekretorius d. Petuš- 
kov išrado naujos rūšies 
mašiną, su kurios pagelba 
lengviau bus atidalinama li
nų valaknai nuo pačio aug- 
menio.
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Villa Dievoto Argentinoj

KALBA VIENAIP, DARO KITAIP

Valgyti teduoda į dieną vilkelis labai graudžiai ašafoja
P°

akliausias

nu- validais ir negalėtų dalyvauti į trys metai atgal “Vilny” sakė: 
.1 1 • _ 1  • - J ~ TD Q C11 f 1 ir\ o i’boi^vvm -i£ o .

N. N.

.. ŽIEŽIRBOS

Bjauri Provokacija

je ligi šiol girdėjo tik vienos
ma

tote.

: PORTLAND, ORE.ameror

•J

Lapkričio 13 A.L.D.L.D. 4- 
ta kuopa laikė susirinkimą. 
Buvo pakeltas klausimas del 
surengiipo kokio parengimėlio 
šiuo vajaus laiku. Apkalbėta,

I

“Ką su tuo marksizmu išma
tuosi.” Reiškia, toks tokį pažino 
ir į svečius pavadino.

United States, per year........
Brooklyn, N. Y., per year.. 
Soreign countries, per year. 
Canada and Brazil, per year

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
, Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

SUBSCRIPTION RATES:
$6.00 United States, six months.......... $3.00
08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 
$8.00 Foreign countries, six nįion,ths. .$4.00 
.6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

t v nx i vietos, t yj 
biea na. vynausyue dvarinin-, vala 1 , V- r- ; v ...» karos užmokės valstybės iždo vieta be vandens Ązsikihv 
piuigais.. Valstybės taryba "J* gSoj^oki? pM 
tokio atlyginimo dvarininkams s ?? JP J . • J

BUENOS AIRES, Argentina, luž kiekvieną pareikalavimą 
-—Po bado streiko revoliucinių i vandens, šluotų arba skurlių 
politkalinių padėtis buvo šiek del valymo veda į karcerį, ži- 
tiek pakėnčiamesnė, bet tik noma, tokioje padėtyje nešva-
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i ~J”,įjog jam apysakas ra-
I syti padeda jo vištos, bet dabar 
Vinco- vištos iš “rašytojų” 
stojo jo apgynimo kardais, 
tai tikra tiesa.

dvarininkams, kuriu dvarai 
jau anksčiau išparceliuoti, že
me, miškais arba pievomis 

i: .ynaujaku
riams padaryta impsayybes/

Viena’ drttagė' j 
■vieną ęgzėmihioųį; 

r gaiio<. “Naujdji f M 
si*' -2-yV i i .

‘Draugė, surask slčięturią 'tarpė ‘įgyrėsi
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Revoliucinių Politinių Kalinių Padėtis

Bankrotai Lietuvoj ,
Iš fašistinės Lietuvos pra

nešama, kad ten vien tik 
per tris mėnesius, nuo šių 
metų rugpjūčio pirmos iki 
pabaigai spalių mėnesio, su
bankrutavo 50 įvairių fir
mų: 19 Kaune ir 31 pro-

Imperialistinių plėšikų sąjunga, vadinama Tautų Lyga, | vincijoj. . Kreditorių skolos 
kelios dienos atgal priėmė rezoliuciją Japonijos-Kinijos viso siekia 7 milionus litų,

iš kurių apie 2.6, mil. litų 
tenka užsienių kreditui.
Kaip ir visas 'kitas buržu

azines šalis, taip ir fašisti
nę Lietuvą; smaugia ekono
minis krizis, kuris pasireiš
kia iš priežasties kapitaliz
mo puvimo. Visokie biz
niai bankrutuoja viens 
kitam.

klausimu, ir joje pareiškia, kad Kinijos ir Japonijos val
džios privalo daryti reikalingus žingsnius, kad Japoni
ja taip greitai, kaip galima, ištrauktų savo kariuomenę 
iš Mandžurijos. ,

Tautų Lyga taip pat nutarė nuskirti komisiją iš pen
kių narių ‘studijavimui ant vietos” Mandžurijos padėties. 
Su ta rezoliucija sutiko Kinija ir Japonija. Chiang Kai- 
shekoi valdžia faktinai sutiko, kad imperialistai pasida
lintų Kiniją.

Sulig .Tautų Lygos rezoliucijos, ant Japonijos neda
roma ganėtinas spaudimas, kad ji ištrauktų kariuomenę 
iš Mandžurijos. . y

Japonijoj dabar suidarė naujas kabinetas iš Seiyukai1 n - *i
partijos atstovų. Naujas kabinetas, sakoma, dar griež- Renegatas PrŪseika 
čiau laikysis už tvirta įsigalėjimą Mandžurijoj, už griež- Aic:izljninp nriAČ 
tesnį atsinešimą linkui Kinijos. 5. .

Didėjantis krizis Japonijoj verčia Japonijos imperialis- Socialiajistą Grigaitį 
tus prie didesnių plėšikiškų žingsnių. Verčia Japoniją, 
kaip ir kitas imperialistines šalis daryti žingsnius iš
provokavimui karo prieš Sovietų Sąjungą.

Ir štai, nežiūrint Tautų Lygos nutarimo, iš Japonijos 
ateina pranešimai, kad naujas Japonijos kabinetas pla
nuoja pasiųsti dar 15,000 kariuomenės į Mandžuriją, vie
toj pradėti ištraukti ten esamą kariuomenę. Tik šio
mis dienomis japonų kariuomenė užėmė dar vieną 
miestą Mandžurijoj, už 30 mylių nuo Mukdeno. Japonai 
taipgi planuoja naują puolimą ant Chinchow miesto.

Kuomet išėjo pirmas 
meris ‘Naujosios Klampy
nės”, tai socialfašistas Gri
gaitis per savo organą jį už- 
gyrė, kaipo puikų, rimtą, 
laikraštį, nevartojantį ašt
rių žodžiu prieš socialfašis- 
tus ir t.t. Apie tai renega
tas Pruseika rašydamas sa-

Faktinai Tautų Lyga ir Jungtinės Valstijos legalizuo- Vo ‘Klampynės’ No. 4 sako: 
ja Japonijos militarinį įsiveržimą Mandžurijoj. Tik žod- .. , . .
žiais kalba už Japonijos kariuomenės ištraukimą. NaaJ1?nosv Pasi£en il. PąsJv^rūs susikirtimai kuri, įvyksta tarp jajon, ka- X,“,J ŽE

epitetų ir delei to jos reiškia 
naivaus nusistebėjimo, kurį 
“Laisvė” priima už kompli
mentą mūsų adresu. Aštrius 
žodžius ir epitetų teikimą jau 
senai suėmė į savo monopolį 

mušimo buvo pranešta, kad Japonija, įsigalėjus Mand- pačios “Naujienos” (šmokaį,. 
žarijoj, suteiks jam vietą, kaipo “gabiam generolui”, ku- smala viriai ir kiti panašūs žo- 
ris mokėjo puikiai1 pasitraukti atgal su savo kariuomene, i deliai, tai.,vis jų išradimas), 
-- x .i r i ... .v -r-x , i o iš jų lękęijąs ėmė mūsą drau

gai - prįęšaį,, kurie šiuo;. tar* 
pu laiko savo okupacijoje. 
“Laisvę’ ir “Vilnį.” ,, -

Vadinasi, dabar renega
tas Pruseika atsiklaupė 
prieš socialfašistą Grigaitį 
ir teisinasi, kad jis dabar 
“švarus” džentelmenas. Jis 
net bando užsigint tų aštrių

riuomenės ir kinų militarinių spėkų, daugelyje atsitikimų 
būna provokacinio bubūdžio. Štai dabar vis aiškiau ir 
aiškiau pasirodo, kad pagarsėjęs kinų generolas Ma 
Chen-shan, kuris “smarkiai kariavo” su japonais, yra Ja- i 
ponijos imperialistų įrankis. Netrukus po jo spėkij su-

ir tuo būdu daug savo kareivių išgelbėjo. Dabar-prane
šama, kad Chang Ching-hui, aiškus Japonijos imperia
listų įrankis, ir generolas Ma priėję prie susitarimo 
bėndrai kontroliuoti Heilungkiang provinciją po Japo
nijos protekcija. Japonai, esą, tuomi labai patenkinti.

visi ženklai rodo, kad imperialistai toliaus tęsia savo 
užbrėžtą tikslą—sukoncentruoti, sudrutinti savo milita
rises spėkas Tolimuose Rytuose išprovokavimui karo 
prieš Sovietų Sąjungą.

mi ONTE VIDEO — (Uru- bininkai — nacionalistai su- 
guay). Buržuazija, matyda- žeisti. Nors pati policija ir 
ma augančią Komp. simpati- nacionalistai puolė darbinin- 
ją‘ darbin. masėse, griebia- kus ir visos aukos jų pačių 
si bjauriausių priemonių, išdavos, bet policija visą kai 
kad kaip nors suprovokuoti, tę suvertė ant darbininkų ir 
diskredituot Kompartiją ir Kompartijos. Apie 10 dar- 
viįas darbininkų organiza- bininkų visai nekaltai areš- 
cijas. Uždraudžia darbinin tuota. Buržuazinė spauda 
kų mitingus gatvėse, arės- tik ir laukia tokių provoka- 
tuoja kalbėtojus, daro kra- cijų — kelia didžiausią ler- 

• ta& darbininkų lokaluose, mą prieš darbininkus, reika- 
uždafo juos ir t.t. Negana lauja, kad Kompartija bū-

, ,7 d. spalių miestelyje Carp)iast
mėlio koks tai banditas na
cionalistų vadas atsibalado- ■ jos persekiojimų, visame 

. jęs mulkinti nesusipratusius' Uruguay darbininkai vis 
darbininkus — sumeškerio- • skaitlingiau išeina į mitin
ti į daugiau balsų už nacio.-! gus, demonstracijas prieš 
nalistų — anglų imperialis- bado • valdžią, prieš kasdien

tų suvaržyta (reikia su- 
., “likviduota”).

neilgam. Streikui pasibaigus 
už trijų savaičių visa kamera 
buvo paversta į karcerį—įko- 
munikuota. Dešimčiai dienų 
praėjus, inkomunikaciją nui
mant pranešė, kad iš ryto ir 
vakare virinto vandens nebe
duos ir žerba—arbata bei cuk
raus kameroje laikyti nebega
lima. Visi draugai tuomi la
bai pasipiktino ir atsakė pro
testu, organizuotai šaukdami į 
įvairius revoliucinius obalsįus. 
Policija, įsiveržusi į vidų, truk- 
šmą nuramino ir paėmė į kar
cerį keletą draugų. ' Pasima
tymas su giminėmis arba drau
gais būna kartą į savaitę, bet 
per pasimatymą ne tik kad ne
galima pasikalbėti, bet daugu
ma negauna nei pasimatyti; 
nes pasimatymo vieta būdavo 

i prie durų dviejų metrų pločio, 
; o vienu kartu prie durų iš 
kiekvienos pusės leidžia po 20 
žmonių. Todėl iš kameros pu
sės prie durų statydavome 
suolą, kad draugai, kurie ne
gali prieiti prie durų, galėtų 
kalbėti pasilipę ant suolo. Spa
lių 15 per pasimatymą kalė
jimo viršininkas atėjęs būtinai i 
reikalavo paimti suolą, todėl 
visi draugai ėmė protestuoti, 
šaukdami: šalin šuo, k. virši
ninkas ! šalin militar-fašistų 
valdžia ir t. t. Mes reikalau
jame gero pasimatymo. Tada 
kuogreičiausiai pasimatymas 
buvo nutrauktas ir policija į- 
siveržusi su ginklų pagelba nu
ramino šauksmą, bet ant gat
vės giminės ir draugai, atė- 
ėjusieji aplankyti, kurių buvo 
apie 400, irgi ėmė protestuoti 
šauksmu, reikalaudami gero 
pasimatymo. Tą pačią dieną Į 
vakare iš pirmos kameros per- į 
kėlė į ketvirtą, kurioje yra šiek 
tiek patogesnė pasimatymo, 
vieta ir < įkpmunikavO 8 • die-į 
noms.. Po keturių dieįnų kalė-? 
jjmo, viršininkas' 'pašaukė .vie-r 

Jjną kąAifertš'^ rąštii
iię ir pasakę, kari jis nuimąs

Iper savo “Klampynę” tiesia 
tiltą į fašistų ir socialfašis
tų “mases” (linkui fašistų 
ir socialfašistų bando gra
žiai atsinešti), kad su tais 
reakciniais elementais suda
ryti bendrą frontą kovai 
prieš Komunistų Partiją 
mūsų lietuviškoj dirvoj.

Už tai Pruseika per savo 
“Klampynę’ puikiai atsilie
pia apie fašistų ‘Vienybes” 
J. Valaičio prakalbą Pilie
čių Kliubo vakarienėj. Jam 
dabar geri žmonės ‘Vieny-, 
bes” fašistai ir “Naujienų” 
ir “Keleivio’ socialfašistai. 
Jis su jais gali puikiai sugy
venti. - Jis jų nesmerkia, jis 
jų nekritikuoja, nes jie jam 
reikalingi: bendram fron
tui prieš Komunistų Parti
ją

Taigi, kad ir
gali matyti, jog renegatas 
Pruseika atvirai susidėjo 
su darbininkų priešais. Jo 
organizuojama's judėjimas 
yra kontrrevoliucinis judė
jimas.

Ar jūs, darbininkai, ku
rie remiate Pruseikos-But- 
kaus prieškomunistinę opo
ziciją, nematote, kad jūs 
prisidedate prie kontr-revo- 
liucinio darbo?

Jūs? turite žinoti vieną 
•dalyką: Kas tik vienokiu ar 
kitokiu būdiLbina prieš kp- 
munistinį judėjimą, kad ir 
mažiausia kenkia Komunisr 
tų Partijai ir Komunistų 
Internacionalui, kad ir ma
žiausia silpnina, diskredi
tuoja komunistinį judėjimą,, 
tas tarnauja reakcijai, tas 
yra kontr-revoliucįjp^; pu- 
sėj.i !1 ;. . i .-4

Taigi, draugės irMmf^ąi,,.^ „ . . ........
kuriuos Pruseika ;sŲ.mui4i- inkomunikaciją, bet'norįs žino 
no, meskite kontr-Tėvoliucį- ti, ar tikfai yra rengiamasi’ Vėl 
jos frontą ir stokite į dari prie badavimo streiko, 
ba po Amerikos Komunistų 
Partijos, po Komunistų In
ternacionalo vėliava.

žodžių, kokius jis 1 pirmiau <• . FaSehi Riininasi naudojo prieš socialfašis-jUCmGS FaSISiai Kepinasi 
tus. Jis liežuvį iškišęs da-' Dvarponi^ Reikalais 
bar prieš Grigaitį teisinasi, i 
kad visai nekaltas už visas! 
tas atakas, už visus aštrius 
žodžius “Laisvėj” ir “Vil- 
nyj” prieš socialfašistus. Jis 
sako, kad jis ir tuomet bu
vo geras socialfašistams, 
kuomet dar jis buvo Komu
nistų Partijoj ir rašinėjo 
“Laisvėj” ir “Vilnyj”, bet 
tik blogi buvo tie, kurie 
“šiuo tarpu laiko savo oku
pacijoje ‘Laisvę’ ir ‘Vilnį”.

Kas liečia aštrius žodžius 
ir visokius epitetus, tai

“Lietuvos Žinios’ No. 267 
sekamai rašo:

Pagal senąjį žemės refor
mos įstatymą, parceliuojant 
dvarus, dvarų savininkams bu
vo paliekama 80 ha. žemės. Da
bartinė vyriausybė pakeitus 
dvarininkams ' paliekamą že
mės normą iki 150 ha, teko iš
lyginti, t. y. tiems dvarinin
kams,. kurių dvarai išparce
liuoti pagal senąjį žemes re
formos įstatymą, grąžinti at-

. žino-r 
jis nieko i negavo žinoti. 

Kadangi Argentinos buržuazi
nis dienraštis “La Rason,” spa
lių 20 vakare, talpino sekamą 

j straipsnį “Komunistų propa- 
iganda Villa Dievoto kalėji
me.” V. D. kalėjime komuni
stai daro propagandą tarp ten 
patekusių darbininkų, duoda 
jiems maistą ir drapanas, rašo 
korespondencijas į komunistų 
spaudą ir rengiasi prie bado 
streiko.” Tada tą pačią naktį, 
11-tą vai., kalėjimo viršininkas 
su keliolika policijos viršinin
kų įėjęs į kamerą padarė kra
tą tarp knygų ir sąsiuvinių, 
bet nieko nesuradęs užklausė : 
“Ar šiandien ką rašo “La Ro- 
son” yra tiesa, ar ne.” Iš ka
linių gavo atsakymą, kad mes 
ten nieko teisingo nematome. 
Ant rytojaus kameroj padarė

Nežiūrint visokių polici-! Pruseika yra to geras spe
cialistas. Juk tiek ir tiek 
sykių “Laisvėj” ir “Vilnyj” 
jis tą patį Grig, vadino idio-

ra nėra pergalimas daiktas, o 
utėlės neišnaikinami gyviai. 
Grynam ore pasivaikščioti nie
kuomet neleidžia, todėl tokio
se aplinkybėse daugelis drau
gų serga. Medicinos pagelbos 
veik ir nėra, kartais supykęs 
gydytojas dęlęi didelio skai
čiaus sergančių duoda visiems 
iš eilės po 3 šaukštus alyvos 
“kastrol/’i kad kitu kart neat
eitų, o jeigu kuris nenori gert, 
gauna karcęrio. po kelias die
nas, galėjimo administracija 
įvairiais būdais trukdo drapa
nų bei mąišto įnešimą iš ■ lais-( 
vės.
du kart, sriubos iš supuvusių 
makaronų, neluptų bulvių ir 
dvokiančios mėsos; šio maisto, 
ypač dabar, tokidje šilumoje 
nėra galimybės valgyti. Ka
lėjimo administracija viską tai 
daro, kad revoliuciniams po
litkaliniams atimti jų jėgas, 
palikti juos džiovininkais ir 
reumatizmo sutrauktais, kad 
jie išėję ant laisvės liktųsi in-j 

darbininkų judėjime. Bet, ne
žiūrint tų persekiojimų, revo
liuciniai politkaliniai yra vie
ningi, organizuotai apgina sa
vo draugus nuo karcerio ir ge
riau sutinka visi kiek nors nu
kentėti, beį neleidžia paimti 
draugų į karcerį. Iš lietuvių 
čia randasi Petras Likeris, 
Pranas Ulevičius, Pranas Sa- 
rulis, Antanas Tamošiūnas, 
Narbas Nanėnas, Jokūbas Ši
mas, Gustavas Klibingaitis, 
Romas šeškauskas, Emilio 
Ękertas, Mikolas Bugevičius, 
Mikolas Juška.

Prūseika savo ^‘Klampynėj’ 
džiaugiasi išmintingu V. Paukš 
čio pasakymu, kur cituoja 
“...Ir ačiū Šių įstaigų taktikai 
naujas laikraštis užgema. Jį už* 
veisė. ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ va
dovai, o pagimdys opozicija...”

Bet kažin ar nebūt gerai, 
kad V. Paukštys paaiškintų 
sekantį dalyką: Argi ne jis bu
vo tuom patim p i r m u t in i u 
aniuolu gabrijėlium, kuris pa- 
siplasnojęs išlėkę iš Komunistų 
Partijos ir nutūpė į opozicijos- 
sklokos lizdą? Tai gal gi jis ir 
buvo tuo gabrijėlium, kuris Ap- i 
reiškė sklokai apie jos “nękalty- 
bėj pastojimą”? Jei taip, tai 
kam tada bandyti primesti kam 
kitam bėdą už sklokos ten kokį 
“nekaltą , prasidėjimą,” jeigu 
patys pirmutiniai sklokos tyė-; 
rėjai yrą tėvais to “nekaltybėj” 
gimusio benkarto iš Prūseikos, 
žyyato?

U te main 
ieikos ori

-v, - . , - .šistų lapą “Vienybę” ir sako: 
C (1 4 «• t o « v t i . t • i

šių dViejų šlamštų.” ; -
’ Rodos; labai atydžiai perskai
čiau ir suradau tįk ve kokį Skir
tumą: Grandstryčio juodmayš- 
'Jęinių lapas “Vienybė” yra atvi
ras darbininkų priešas, o Fifth- 
stryčio “draugų” organas 
“Klampynė” prisidengęs kokia 
ten ružava skraiste, bet darbą 
abiėji dirba tą patį. Tik prisi-. 
dengęs Prūseikos organas ar
šiau pavojingesnis darbininkų 
klasei, negu atviroji “Vienybė”. 
Pirmasis lapas mažiau protau
jančius darbiųinkus .greičiau 
suklaidins ir nuves tarnauti 
buržuazijai, vieton kad dirbti 
savo .klasės naudai, negu atvy- 
roji fašistų mazgotė.

Todėl darbininkai turi būt 
atsargūs su prūseikiniu organu.

—o—
Prūseika pirmiausia prašne

ka savo gazietoj šitaip: “Did-
atinkamą kiekį ha, kad susi-^““’entų'^trikis g^tų jrody- žluma musų draUgU Amerlko' 

darytų įstatymų numatyta nor,y ką nors £okjo rengiamo ar- - - , . •.
ma—150 ha. ba turėjimo ryšių su komparti- pusė^argumentus, insinuacijas

Bet paaiškėjo, kad visiems «ta’

tu, Šmoku, socialfašistų. Ir • grąžinti negalima
<1 , *»• i . i • t i • • riams padaryta iivv-jcnjuco

.. „ . , . ... . # ?ja Pasadokumentai arba kaip ; kitaip
tų* klapcįukuS} kandidatus į dide j ančiį. reakciją. ■. Darbi- darbui, priešą tokį žodį, ko- žemė negrąžinamai paįįmĮd. 
pąrlainefltą. (Pabaigoj lap-;ninkai meta biiržuaziries kip. jam ątatinl$a..
kiįčio įvyko paralmento ir’ partijas ir stoja į Komu- 
sehato rinkiniai.) Darbi- nistų Partiją. :*N.i 
nihkai iš publikos prašė žo-! ■ J. Darb.
džio. Imperialistų agentas, į •______ 1 • ■
bijodamas, kad darbininkai
jį nenumaskuotų, neleido Gandhi Nematė Popiežiaus 
kalbėti. Tada susirinkusie-į _____
ji nenorėjo klausyti daugiau 
•mulkinimų.
ndlistai su pagelba policijos . Romole 
revolveriais ir kardais puo-(v. . , . ‘ ,
lė darbininkus. Beginkliai labal nusenęs Buvo . .
darbininkai užpulti gynėsi .planuota, kad Gandhi pasi- bar elgiasi? Todėl, kad jis 
akmenimis ir kumštimis.!matys su Romos papa
Rezultate — vienas polici- j abudu bendrai pasitars *aslspl 
jos viršininkas‘ir Vienas na- apie didesnį apgaudinėjimą
cionalistas užmušti tų pačių tikinčiųjų žmonių, bet, pasi- yjų Centro Biurą, ir jo. spė- 
nacionalistų rankomis; vie- rodo, planai neišdegė. Gan- kos -ypa silpnos, <ir 'kad su-

Bet dabar Pruseika jau 
visai kitaip . pradėjo ' .ątsU 
nešti linkui (socialfašistų. 
Jau dabar jis bažijasi GrL 
gaičiųi, jog jis ir pirmiaus 
prieš jį “aštrių 'žodžių ne
naudojęs.” Oi sacialfašiste

ROMA. — Indijos parda- Grigaiti, suteik renegatui 
Už^ tai n^cio- vįRuį Gandhi nelabai pavy- Pruseikai “griekų atleidi- 

Jis ją apleid- mą!”
Kodėl Pruseika taip da-

nas policininkas ir trys dar- dhi papos nematė.

nuvažiavo į socialfašistų ir 
Jis dabar 

kovoja prieš K o m u n j s tų

drutinti savų spėkas, jis jau

Tai vyriausybė yra nusi^tačįu? 
j si tiems dvarininkams ’ i i(kūr 

rįęms žemė miškais ar jpįe- 
: vomis), kuriems žemė j^ąžiji- 
< ti; negalima, skirtumą sulygin

ti užmokant pinigais.
Tokios negrąžinamos žemės 

susidaro 48,607 ha. 1
tiek ha. vyriausybė dvarinin-,

. Suplėšė pagalvius, sudau
žė dėžes, kuriose būna drapa
nos, atėmė visus rastųs bei Iš
traukas iš knygų ir visas kny
gas, žymesnių įėvoliucįnių; ; 
šytojų. Su šiuo parodė, kad 
Jiiųsų JaimęjimąL pąęilik^o dali
nai tik aįt 'jbębiert)S, ' veliąų 
buvo patirta, i kad ųr l'aiškaf fie 

'yisi'yi’a ^leidžiaįiii. Kc.r.i:i;:' 
ję, ilįurioj yTa lietęs deį 7.0 ka
linių,i dabar prikimšta Virš 200, 
o guli ahtjdeniento drignės aįs-į 
los taipjsusikimšę, kad nakties 
metu nėra kur ir praeitį, už- 
įnita iki -pat durų ir išeinamos

f Vandens teduoda tik 
j į parą, todėl išeina

“N. Klampynėj,” kad M. žaldo- 
kas kada tai labai šmeižė 
delį darbuotoją” p. Antanaitį. 
Bet ar žinote, kodėl taip labai 
Vilkelis Antanaičio verkia? Aš 
jums tą sekretą pasakysiu, štai 
ve jis: p. Antanaitis komunis
tus kitaip nevadina, kaip tik 
“purvini, susmirdę ir pilni bak
terijų.” Gi pats Vilkelis apie

1929 metais Valley View par
ke, Inkerman, Pav besikalbant 
su Prūseika, jis nusiskundė, 
kad dabar būti redaktorium nė
ra jokios garbės:' “Netaip kaip 
seniau, kad redaktorius buvo vi
sas ponas. Dabar turi klausyti 
ir Partijos ir Siurbuko ir dar 
visokių kitokių biurų.”

Labai aiškiai jau tada Prū
seika pasisakė, ko jis trokšta— 
ponystės, bet mes tada perdaug 

I dar per pirštus žiūrėjome į to
kius mūsų vadus. Gi dabar Prū
seika kaip tiktai pilnai ir atsie
kė savo troškimą: galės būt pil- 
nąs pppąs redaktorius savo 
“Kląmpjyįiėj” ant Fifthstryčio*

pa
ir

Aną dieną Se
nas Vincas savo gromatoj ap- 
znaimino, jog jis turi vištų, 
tai Bimbos nebijąs—Bųnba jo 
nepakars. Reiškia, vištos jį 
apgins, jei tas nelabasis Bimba 
norės S. Vincą pakarti.

Well, jeigu jau spręsti visą 
sklbką pagal S. Vinco vištas, 
tai jie niekas daugiau nebus, 
kaip tik vištiniai revoliucionie
riai.

ir paskvilius.
' “Dabar ir mes galime prabilti 
per;“Naująją-Gadynę”. Jūs ma- 

\ jd rųes pnpįrmąinėm sa- 
vb kljiWsi- ,kbUię kavom, tokie

r į čia. Prūseką dąrt viįs'-nori įkal
bėtų 4ąrbininkams,’ .jog dar jis 
yis bšąs kojmųtiistas, nepaisant, 
kad į ir- K. Pakijoj ’ nepriguli. 
Tokio daiktp? Maip opozicija ir 
frakcija' K. ^Partijoj nėra ir ne- 
galįmęt-ir.biįtį. Ir Piūseika tą 
labai getai žino, net jis ir neti
ki pats savo žodžiams, bet jis 
taip kalba su tikslu, kad kuo1

—o—
Fašistų “Vienybėj” vienas 

poetas nusiminęs verkia, kad 
“Nėr man ramybės pasaulyj 
gyventi, nėr jau svajonių dau
giau.” ir “Visi -keliai jau pra
keikti.” Turbūt ir spangas įr 
žioplas tas fašistinis poetas, jog 
nežino, kad pas jį puikiausia 
išmintis ir didžiausios svajonės 
atsirastų, jei tik nurėpliotų pas 
Butkaus-Pruseikos skloką, o iš 
prakeikto kelio pasidarytų lai
mingas. Ir dar kaįp! Na, o 
jeigu jau ištikrųjų tas “poetas” 
tiek dasigyyenęs, tai vistiek dar 
vienas kelias yra del jo išeities. 
Juk Wiliamsburgo tiltas visai 
nepertoli nuo fašistų palivarko.

Rumboniškis.'

už nusavintą žemę įstatymo 
projektą jau parašė ir greit 
bus įteiktas miiliąterių kabi-1 

lietui paskelbti įstatymu..
Lietuvos fašistiniai valdo

nai yra dvarpon1’” buožių 
ir fabrikantų reikalų gynė
jui. Jie spaudžia Lietuvos 
biednuomenę; lupa nuo tiiėd- 
nesnių žmonių devynis kai?

liūs, o dvarponiam moka pi
nigus' iš valstybės iždo už 
paimta nuo jų žemę, kitiem 
sugrąžino žemes.
\ Na; ir Amerikos fašisti
nis brudas ragina Ameri
kos lietuvius darbininkus 
rėmti kruvinojo 1 Smetonos 
šaiką.

taip naiua iinsjiu, kuu kuo ve,
daugiaušią suklaidinti ♦ darbi- kad mes dabar jau esame už
ninku, išvesti iŠ revoliucinio jū- i prašyti į Oregon City maskų 
dėjimo f buržuazinį liūgyną'. H balių, kurį rengia naujojo Am- 

Juk dar nepėrilgas laikas,! e.rik°s, ^tuvių Darbininkų Su- 
kaip ' Prūšeiką pats' kalbėjo už ’’Sįyienijim0 kuopa. Tai nutar- 

centralizuota veikimą :Ua ren£t balių po kalėdų ir net 
, I paimt Finų Svetainę.

i Del alkanųjų maršavimo į
l Wąshingtoną suaukojo $4.00. 
(Iškeliavo du delegatai iš 
Portlando).

Yra ir pas mus dąug bedar
bių. Aršiausia nukenčia tie, 
kurie turi šeimynas. , Darbi
ninkus reikia ^organizuoti ir 
kovoti.

Aldietis.

tvirtą, 
už vieną tvirtą centrą, vienas 
smegenis. Bet dabar, nusispjo-l 
vęs ant savo darbų ir žodžių, 
viską griauja.

—o—
Gal veidmainiu pastoti ir 

daugiau ima kiek laiko, bet re
negatu pątąptį, tai visai trum7 
pai užima laiko. Tą mes matom 
ant Prūseikos.
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r 70 MILIONŲ ŽMONIŲ GYVENA CHINI JOS | 
SOVIETŲ RAJONUOSE

| kinta 6-ji divizija, o 8-j i di-1 dais atsiteisti su masinių re
vizija neteko dviejų trečda-' voliucinių išstojimų daly

vių savo ginklų ir trijų■ savo < viais. Įtariamus komuniz- 
! pulkų kamandierių, kurie į me žiauriausiai kankina, už- 
1 papuolė į nelaisvę pas rau-' kasa gyvus į žemę, muša iki 
j dčnuosius. Pačiam divizi- 

ku neabejojo kuo baigsis į jos kamandieriui pavyko iš- 
“žygis prieš raudonuosius”, vengti nelaisvės tiktai bėgi- 

Tikrenybė, vienok, žiau-į1™^ Prirengus į civilius 

riai apvylė visus Kinijos re-i 
voliucijos priešus. Laike |cjar į0]j nepilnas, 
pereitų metų sovietai sek- į 
m ingai atmušė 3 vyriausy-!

mirties.
Nėra ką ir kalbėti, kad 

sovietų rajonuose, kuomet
V14 Spalio revoliucijos su

kaktuvių dieną Kinijoj įvy
ko pirmasis sovietų suVa- 
žiavimas. Suvažiavimą bu
vo manoma sušaukti dar 
metai atgal, bet jis buvo at
idėtas, nes sovietams visas 
«nvo iotras biisiėio mesti '>ės kariuomenės žygius, ku-lsl1 KOK1U traukėsi atgal vy- miestas Uungu, laikinai uz-

J 1 b./. .J vin «p!<p vioms kito' riausybes kariuomenė, ėjo įimtas baltosios armijos, bu-kovai su didžiausia genero- z c , ®. \lenasJ’askul k™r . ■ -------A
lu armija, kuri išstojo prieš (lemiame žygyje prieš,L ... . ... . ..

Juo • - ; taninė armija). Ir ne tik | desnę, -negu kad kada nors
Metai atgal ant Kinijos so- atmušė, bet ir sudaužė bal-1 • • Sukg. oficialiais

vietų rajonų slinko šimtą-' tuju generolu armijas. Ypač i spaudos, pranešimais komu- 
* - - - ■ ' "j raudonoji i nistai neturi svarbių nuos-

armija bėgyje paskutinių; tolių dekilgai besitęsiančios 
kad jis | mėnesių po to 

mėnesių bėgyje pjūčio mėnesyje 
i generalinio 

baltuosius.
nerolų armiją, apsiginklavu- mėnesis buvo periodą

žiau- i i | jie»aįsic]uria gamindano vai-p abus, šitos _ raudonosios įži . ig te^ras visigka. 
, armijos laimėjimų sutąsąs i nct V’ ribų. Taip> pavyzd .

i žiui, centralinės sovietų vy-
Su tokiu pat smarkumu, riausybės vieta Čziansi, 

Įsu kokiu traukėsi atgal vy- miestas Dungu, laikinai už-

tūkstantinė baltųjų genero-į sėkmingai veikė 
lų artnija, ir Čan Kai-ši gir- ; 
damasis pareiškė, 
mano 4 i 
“išnaikinti visus komunis- i prie 
tus.” Ištikrųjų, priešais ge- prieš 

_o __n .„
šią sulig naujausios techni-1 sinių raudonosios 
kos, vadovaujamą vokiečių laimėjimų.
karinių instruktorių, stove-'šio pradžioje buvo sumuš- 
jo Raudonoji armija, savo’tcs 6-toji ir 45 baltųjų divi- 
skaičiumi vos siekianti vie-j zijes. Rugsėjo viduryje bū
ną trečdalį savo priešų. Be, vo suduotas didelis smūgis 
to, Raudonoji armija buvo 6-tajai — 9-taiai ir 61-jai 
apsiginklavusi senais savo Nankino divizijai, kuri tu- 
darbo šautuvais, bet pilna rėjo nuostoli 22 tūkstančių 
karšto tikėjimo į savo lai- užmuštų.
mejima. Nė vienas kontr- s pilnai buvo sunaikinta 52-ji 
revoliucinis arba svetimša- divizija. Antroje

ipil’niyn raudonieji, ir dabar.vo visiškai sudegintas, o vi- 
3 tūks-' jie užima teritoriją daug di- si jo gyventojai, nepaisant 

amžiaus ir užsiėmimo, buvo 
išdaužyti, nes, pasak balto
sios ekspedicijos viršininko 
Xe In-cino,

kai rug- ■ kampanijos, kurią prieš juos 
ji perėjo vec^a ^an Kai-ši. Jie pareiš-

puolimo Nankino kariuome-
Rugsėjo ' nesumušė nė vienos jų
„s išti- i svai'besnės armijos ir kad 
armijos privertė vyriausybės ka- 

Rugsėjo mene-j tauomen§ sustabdyti puoli- 
” mą net prieš Japonų išstoji

mą Mandžųrijoje.
Smarkus masių valstiečių

darbininkų Judėjimas pri-! miestuose ir 
vertė imperialistus ir kinų Kompartijos ir raudonosios 
kontr-revoliucionierius dre
bėti pamanius apie tai, kas 

Taip pat beveik jų laukia artimiausiu laiku.
Ši baimė verčia gominda- 

rugsėjo no vyriausybę ir imperialis-
lis laikraštis Kinijoj tuo lai- pusėje galutinai buvo surtax-1 tus žiauriausia teroro meto-
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TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
LAUKIA JO .

IB

Puslapis Trečias
—

M

&

Pribuvo Š delegates nuo

narėmis

Mūšy Literatūros Platintojams
Greitu laiku išeina iš spaudos:

uždavi-

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.

3. ir kitos.

po kiek

Rusiška PIRTIS T“rHa

winmmriAiiAiirvinĮ

&
&

kp. prastai finansiškai stovi.
Konferencija užsibaigė 6-tą

užimtų, 
išrinkta 
metam.

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3rc

NEW. MASSES 
63 W. 15th Street 

New York City

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

vienas “Laisvės,” 
‘Vilnies,” kaip buvo nu- 
Reiškia, mūsų L.D.S.A. 
komunistinius laikraš-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 

' kietų, Ves.tuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau- 

4 siais įtaisymais. Keturios bo- 
■ lių alleys.

Ii:t-1&A1NOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave
Tel., Stagg 3849.

K. Jankęliūnienė, M. Vjaito- 
j naitė ir M. Strižąpskienė parū- 
■ pino užkandžių delegatėms- 
tams ir svečiams. Labai ačiū.

1’
. A 1

armijos ir stambių pramo—teritoriją, į . vieną sovietų1 . Aukų niekur nebuvo skirtą, 
nės centrų, kuriuose dar nė- valstybę.
ra sovietų valdžios, išrinks T _ .... . . .
savo centralinę sovietų vy- , Nnel'a abejonių, 
riausybę ir nužymės kelius ;ac sĮtą uždavinį, po atsiek-, 
jvykdinimui gyveniman sto-AŲ laimėjimų, pirmasis so-į 
vinčio prieš sovietų rajonus vietų suvažiavimas Kinijos j 
uždavinio, kuris pasireiškia' Kompartijai vadovaujant iš; 
apvienijime Kinijos sovietų pildys, 
rajonų į vieną ištisą sovietų!

nes rajono ižde nedaug finan
sų randasi.

Konferencijos Korespond. •
M. K.

Iš Lietaviy Darkininkiy Susivienijimo , | 
Amerikoj Aštunto Rajono Konferencijos
WATERBURY, Conn. — 6 

d. gruodžio čia buvo konferen
cija 8-tO; Rajono Lietuvjų Dar-| 

. v. bininkių Susivienijimo Ame.rį- 
gerai žinomą, Pribuvo Š delegatės nuo 

kad visi jie aršiausi komu- 5-kių kuopų ir 5 Rajono val- 
nistai.”

Reikia' turėti omenyj, kad 
visų sovietų rajonų gyven
tojų skaičius siekia 70 mi- svečiai, 
lionų žmonių, ir, tokiu būdu, Koilferoncija atidarž Rajo. 
beveik lygus. Fracuzijos irlno organizatorė O. Vilkaitė 11 

vai. ryte. Iki komisija manda- 
tus peržiūrės, buvo pakviesta 
pakalbėt d. G. Kuraitis ir 
Giraitienė. Abudu kalbėjo 
dabartinių dienų klausimais, 
kaip tai, apie bedarbę, algų 
kapojimus, reikalą bedarbiam

dybbs narės ir du nuo III Ap
skričio A.L.D.L.D. delegatai; 
viso 16. P. Bokas buvo nuo 
L.D.S. delegatas. Buvo ir keli

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

Italijos, paimtų kartu, gy
ventojų skaičiuj.

Šioje apystovoje, kuomet 
kyla revoliucinis judėjimas 

kaime, auga

armijos autoritetas, plečia-1 Pašalpos, daugiau eit į tarp- 
I si sovietu rajonai, atsidarė tautinį veikimą ir t. t.

. *- . , v. . Išrinkta rezoliucijų komisi-I pirmasis sovietu suvaziavi- ,-q o
1 d 1S o** I U U1 a U I! U .

mas Kinijoje. Suvažiavi
mo delegatai, atvykę iš so
vietų rajonų, raudonosios
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ja iš 3-jų draugų.
Rajono valdyba pranešė, 

kad yra nupirkta 2 Šerai mūsų 
dienraščių, 
antras 
tarta, 
remia 
čius.

A.L.D.L.D. III Apskričio or
ganizatorius J . Strižauskas ! 
pranešė, kad prakalbų marš- i

pasmarkint veikimą ir t. t. 
į .

Užsibaigus diskusijoms, nu
tarta kuopose daryt spaudimo, 
kad į metus, laiko kiekviena 
kuopa išauklėtą nors po viehą 
narę !į Komunistų' Partiją, o 
jeigu daugiau, tai geriau. .

Iš kuopų delegačių* raportų ENININKŲ ŽURNALAS
pranešimų pasirodo, kad musų Y
L.D.S.A. narės visur kiek turi | Lapkričio Laidos 
ryšių su tarptautiniu veikimu. į NEW MASSES Jau Gatavas 
Visur yra platinama anglų į 

j kalba laikraščiai bei knygelės, | 
_ __ ing . Woman” ir kt.; į 

taipgi visų kuopų platinama ir : 
’ • “Darbininkių Balsas” Vieno

se vietose daugiau, kitose m a- i _‘ 
žiau, bet visur stengiamasi 
veikt, kaip tai, siunčiant dele
gates į tarptautines konferenci
jas ir t. t.

Čia neminėsiu, kaip kuopos 
stovi finansiškai ir 
nes protokolas tilps “D. B.’ 
“L.” perdaug vietos 
Taipgi nerašysiu, kas 
į valdybą ateinantiem

j Tai št>ecialis leidinys apie 
Sovietų Sąjungą

. . Daug straipsnių yra žymių 
Vieno- rašytojų, kaip tai:

Joshua Kunitz, Louis Lozow- 
ick, Leon Donnen, H. Rosen, 

Burck, Gellert, Gropper, 
Bard ir kitų

Lietuviai darbininkai, užsi
sakykite platinimui ir skaity- 
jmui tą svarbų žurnalą

Jo kaina 15c kopija •
Prenumerata Metams $1.50

Nutarimai

Nutarta surengt 4 piknikus 
ateinančią vasarą bendrai su 

jA.L.D.L.D. III Apskričiu; su- Q 
’rengt vakarienę ar kitokį pa-i “

rūtas drg šolomskui spalių ima apskričio naudai. Nu-!
menesi neblogai pavyko, nes- Haven delegatėm VM
visur kur tik buvo surengta >kelion6s lgšas apmokėt iš Ra- BROOKLYN LABOR LYCEUM 

i Prakabos, visur žmonių buvo . iž(, nes New Haveno 
■ nemažai; ir L. naudai su- , „ -ūi i c • 1 x -i Cn . x t: nemažai; ir ............ .......
i rinkta apie šimtas dolerių. Ra-

j vai. vakare..
Beje, - konferencija buVo

i portavo O. Vilkaitė, delegatė 
apie jaunuolių “kempės” ref 
kalus, kad mažai kuopų prisi- 

įdėjo su aukpmis, o tame rei-1 pertraukta 3-čią vąL; L.D.S.A. 
įkalė ir nebuvę galima daug: 12 draugės L. Monkienė, 
j ką veikt. ' * ’ /• ’ K. Jankęliūnienė,

Mokyklėlės komisija, Kurai
tis ir Rokas pranešė, kad yra 
visom kuopom išsiuntinėta 
laiškai, ir kad delegatės par-

I važiavusios pakeltų klausimą, 
1 kaip vykint tas mokyklėles, 
| kuriom dienom ir kuriuo lai- 
jku, bet palikta vietinėm komi
sijom, kaip kuriai parankiau,

i bet visur steigti lavinimosi mo- 
įkyklėles.

Buvo kalbėta apie sklokiniri- 
kus, prieškomunistinius griovi
kus darbininkų judėjimo, ir 
vienbalsiai nubalsuota pa
smerkt tuos griovikus mūsų 

‘darbininkiškų organizacijų ir 
užgirt konferenciją 39 draugų 
delegatų A.L.D.L.D. 6-to Aps
kričio Philadelphijoj.

Buvo daug diskusuota, ko
dėl mūsų draugės moterys ir 
merginos, L.D.S.A. narės ne
stoja į Kom. Partiją, nors ne
kurtos nemažai-, darbuojasi, 
pardavinėdamos tarptautinę 
literatūrą, rinkdamos parašus 
Komunistų Partijai ir t. t.; 
bet į K. P. bijosi stot. 'Disku- 

isuojant vieni nurodinėjo, kad 
I didžiausia priežastis—bijoji
mas disciplinos K. P., ir kad 
Komunistų Partija kokį darbą 

.kuriam nariui paskirta, tai jis 
jturi ir atlikti. Kiti, bei kitos 
sakė ,kad da daug pas nartus 

; ar nares yra tinginystės, daug 
į saumylystės. Jeigu patys iš 
!savb noro pasiskirta kokį dar
bą, tai ir atlieka, bet* jeigu 

(kontroliuos K. Partija, tai, ne
nori. Kiti draugai bei drau- 

jgės nurodinėjo, kad dar “neat
ėjęs laikas,” nepribrendę tam 

! darbui ir t. t.
Į Gal pas visus draugus kal
bėjusius buvo kiek tiesos. Bet, 

'rodos, kad jau atėjo laikas 
įmest visus išsisukinėjimus ir 
j visiem, kurie drūti, energingi, 
stot į Komunistų Partiją ir 
veikt, darbuotis, nes K. P. yra 
vadas darbininkų klasės. O 
kaip bus K. P. ‘nariais tvirtes
nė, tai ir nebus taip sunku 
veikt, ir galės stipriau atremt 

į išnaudotojus, žinoma, gal ir 
;ne visi nariai A.L.D.L.D. ir na
rės L.D.S.A. gali stot į K.P. 
del tam tikrų priežasčių, bet 
daugelis draugų bei draugių 
tikrai galėtų būt nariais K. P.,

1. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų 
nius XI plenumo tezes.

Platintojai prašomi iš anksto pranešt 
jiems minėtų knygučių prisiūst platinimui. Užsa
kymus adresuot

‘ BALSO” REDAKCIJA, M. LABORIUS, 
Tilsit, Memelstr 26, Germany

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

ATDARA DIENĄ
IR NAKTĮ

. Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
; t M. TEITELBAUM, Manadžeris

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

’Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir .miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c—

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia' įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

ii Į
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Įvairios Pastabos gaitė, kruvinai išnaudoja
ma kapitalistų ir jų bernų, 
darbo agentų, stumte stu
miama prostitucijos nas- 
ruosna, nes ji dar nesuprato, 
kad organizuotoj spėkoj ir 
griežtoj kovoj, ras išeitį iš 
to purvyno. O A.F. of L. 
poneliai “užimti” svarbes
niais reikalais, ne jiem rū
pintis vargšių darbininkių 
likimu.

—0—
Kaip pigūs yra sklokos 

rėmėjų žodžiai, pasirodė la
bai aiškiai A.L.D.L.D. 6-to I 
Apskr. konferencijoj. Phila- 
delphijos sklokininkų “spo- 
kesmanas” Bendoravičius, 
pirma išvesiant pruseikinio 
nusistatymo delegatus, sakė 
“farewell” spyčių. Visas

Jau ir kapitalistinė spau
da pripažįsta, kad Tautų 
Lyga ir Kellogg’o sutartis 
neišgelbės pasaulio nuo 
naujo karo. Štai Frank H. 
Simonds “Philadelphia In
quirer” rašo, kad šiandie- 

jiiniai įvykiai Mandžurijoj 
aiškiai parodė Tautų Lygos 
su jos “nusiginklavimo” 
konferencijom- bejėgybę ir 
bankrutą — negalėjimą ra
miu būdu išrišti kilusius ki
virčus. Visos kapitalistinės 
šalys, kurios įeina Tautų 
Lygon, yra prisirengusios 
naujam karui ir tik laukia 
kibirkšties, iš katros užlieps- 

nos pasaulinis gaisras. Si-t ______ ___
monds sako, veikiausia pri-1 paraudęs, užkimusiu balsu 
sieis Jungtinėms Valstijoms i rėkė: “Manęs nepadarysite 

ir kad su- į darbininkų judėjimo priešu, 
tvarkius Europą vartoti net Į neišvarysite į priešų eiles.”

i Tuo pačiu tarpu pats ir ne
daromas išžingsniavo ir ke
lis kitus išsivedė. Kaip su
derinti jo tą sakinį su elge
siu, tik Saliamono išmintis 
gali išrišti. Pigios frazės— 
visas sklokos pamatas. Jų 
ardymo darbas parodo, kam 
jie pasitarnauja, ir visas jų 
baži j imąsis, į krūtinę muši
masis, riksmai “jūs neišva
rysite pas priešus” tik iš
šaukia pasigailėjimo juoką. 
Fašistu ir social-keleivinių 
gaivalų sveikinimai . gyvas 
prirodymas greito žingsnia
vimo priešų liogeryn. Well, 
talk is cheap.

B, E. Senkevičienė.

—lauk iš Kompartijos. Sala- šešios darbininkiškos 
viejus taipgi pasakė, kad Ko- zacijos su 15 delegatų, nedaly- 
munistų Partijos Centro Biu
ras yra veidmainys, kad Ko
munistų Partijoj yra klikos. 
Ar gali taip kalbėti žmogus, 
kuris pasisako už Komunistų 
Partiją? čia ir pasirodo veid
mainystė ir skleidimas nepasi
tikėjimo Komunistų Partijai. 
Tas reiškia demoralizaciją, 
griovimą. šalaviejus ne tik 
neišlaiko savo žodžio, bet iš
eina prieš Komunistų Partiją, 
išvadindamas Liet. Komunistų 
Frakcijos Centro Biurą veid
mainiu, kuris yra o po pilna 
kontrole Amerikos Komunistų 
Partijos C.K. čia reikia pa
stebėti, kad Šalaviejus atsisto
jo prieš politinį ir ekonominį 
darbininkų judėjimą ir laužo 
A.L.D.L.D. konstituciją, kaipo 
tos org. narys, o teisina Prū- 
seiką, kuris organizuoja dar
bininkus ir kartu A.L.D.L.D. 
narius prieš Komunistų Parti
ją, už ką ir likos išmestas iš

ofgani-

vavo pašalpinėš* draugijos ir 
nuo L.T.N.D. tai yra peiktinas 
dalykas, kad darbininkai nesu
pranta savo reikalų. Pati kon
ferencija buvo gyva, visa pil
nos energijos, ir padarė daug 
tarimų.. Tadel delegatai nepa
mirškit, kad tarimai nepaliktų 
tiktai tarimais, ant popieros, 
stlgrįžę turite gerai perstaty
ti savo organizacijose ir vykin
ti gyvenimai!. Svarbiausia rei
kia domės kreipti į ateivių tei
sių gynimą ir bedarbių organi
zavimą į bedarbių tarybas. 
T&ip pat ir kiti tarimai turi 
būti vykdomi.

žiūriu kad tas agentas'už dyką 'si žtyom politinių kalinių padėtį 
d n liną ta savo erazieta Tad bylų vedimą. Kad pagelbėti, i aanna tą savo gazieią. jęia susirinkimus ir šį tą
ir aš gavau UŽ dyką, ir misli- gelbėti. Kuopa turi virš 90 narių, 
nu sau, tai biznis, kad niekas ’
nenori pirkti. Mažai turi ver-1 
tės. Peržiūrėjęs tą visą ne- i 
suradau, kad būtų kas nors Į 
rašoma apie darbininkų judė
jimą ir apie deportavimą strei- j 
ko vadų. Tai vėlinu geriau va
žiuoti pas Abraomą, negu dar
bininkus įdulkinti.

Tėmytojas.

ir
.ui vtMimq. j.vau pufįviucu, rei
kia eiti į susirinkimus ir šj tą pa-
o lankosi j susirinkimus apie 20.

Sekretorius.
(296-298)

daryti “taiką”

prievartą.
Vis atviriau kalbama 

apie būsimą karą/ Visos 
sutartys, Tautų Lygos “kil
nūs obalsiai” apie taiką tik 
priedanga, po kuria ruošia
ma nauja skerdynė ir puo
limas ant Sovietu Sąjungos.

—0—'
Kapitalistinis pasaulis su

silaukė dar vieno “didvy
rio,“ kurio nuopelnus apdai
nuoja visa geltonoji spauda, 
pindama vainikus, kaipo 
“herojui,” kaipo šio supuvu
sio rėžimo ricieriui ir gynė
jui. Darbo klasė, tačiaus, 
atsimins provokatorių John 
Leopold, kuris, tarnauda
mas Kanados raitojoj poli
cijoj, įsiskverbė ’Kanados 
Kompartijon, joj dirbo 7 me 
tus ir gavęs jos pasitikėji
mą, sulošė pasakiško Judos 
rolę, išduodamas reakcijos 
naguosna jos vadus ir tero
rizmui, persekiojimui visa 
Kanados Komunistų Parti- 
•ją. •

Buržuazinė spauda nega
li atsigėrėti provokatoriaus

WORCESTER, MASS

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Kas Dedas Mūšy Draugijose
Gruodžio 1 d. įvyko L.T.N. 

D. valdybos rinkimas. Pirmi
ninku likos išrinktas J. Taut- 
vaiša. Tai yra pažangus ir 
teisybę milintis ir nenori užsi
leisti fašistams. Sklokininkai 
su fašistais, matydami, kad 
viskas- ramiai eina, pradėjo 
šaukti, kad nebūtų duodama 
svetainė jokiam darbininkiš- 
kam parengimai ar sušelpimui 

Mane kalbino" Stia-i Politinil! prasikaltėlių. Tai 
i matote, prie ko eina skloka 
su fašistais ir kokiam logeryj 
Prūseika atsidūrė.

; ELIZABETH, N. J.
' Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo, 8-tos kuopos metinis susirinki
mas bus ketvirtadienį, 17 gruodžio, 
L.D.P. Kliube, 69 S. Park St., 8-tą 
vai. vakare. Bus renkama nauja 
valdyba. Bus svarstoma bedarbės 
klausimas ir kiti bėganti reikalai. 
Kviečiame visus narius ir simpatijas 
atsilankyti. J. Robziw.

(295-296)

NEWARK, N. J.
Labai Svarbu Sietyniečiams

Draugės ir draugai! Sietyno Cho
ro metinis ir visuotinas susirinki
mas įvyks 15 d. gruodžio (Decem
ber), 1931, t. y. antradienio vakare, 
7:30, jums žinomoj vietoj, 180 N.Y. 
Avė. šiame susirinkime visos ir visi 
privalote dalyvauti, nes tai bus vie
nas iš visų metų svarbiausias susirin
kimas, kur bus renkama visa choro 
valdyba ir išduoti visų metų choro 
nuveiktų darbų raportai ir kiti svar- 

| bus reikalai. Taipgi atsiveskit nau- 
j jų narių prie choro prisirašyti ir 
I bendrai veikti ant toliaus.

Org. G. A. Jamison.
(295-296)

> —.—<--------------
SPRINGFIELD, ILL.

A.L.D.L.D. 7-tos kuopos priešme- 
tinis susirinkimas bus ketvirtadieni, 
17 gruodžio, pas K. Lagūną, 1520 
Pennsylvania Ave., 7:30 yal. vakare. 
Visi nariai būtinai ateikit, nes bus 
renkama nauja kuopos valdyba. 
Taipgi yra laiškų iš centro jaunuo
menės klausimu, ir kitokių svarbių 
reikalų apsvarstyti. Tat nepamirš
kit atsilankyti.

Valdyba.BROCKTON, MASS.
Bedarbių susirinkimai įvyksta kas 

ketvirtadienį, 9 Stillman Ave. Visi 
bedarbiai lankykite susirinkimus; nes 
tik organizuotųi, laimėsite. Susirin
kimai ' prasideda' 7:30 ’ vai. vakare. 
Didelis masinis mitingas j pasitjkimui 
Bedarbių Delegacijos bus penktadie
nį, 18 gruodžio, po No. > 9 Stillman 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
darbininkai dalyvaukit'.

. G. Shimaitis.
į (296-298)

CLEVELAND, OHIO :
Corleto Darbininkų Kliubąs rengia 

šokius šeštadienį, 19 gruodžio, Dar- i 
bininkų svetainėj, 920 E. 79th St. 
pradžia 6-J;ą vai. vakare. Bus šauni 
muzika, skanių valgių ir gėrimų. 
Visi .lietuviai darbininkai kviečiami 
atsilankyti. Įžanga tik 25c

Komisija.
(296-297)

BRIDGEPORT, CONN.
L.D.S.A. 35-tos kuopos susirinki

mas bus ketvirtadienį, 17 gruodžio, 
po No. 407 Lafayette St., 7:30 yal. 
vakare. Visos narės ateikit ir nau
jų narių atsiveskit, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Delegatės 
išduos raportą iš visuotinos lietuvių 
konferencijos, iš L.D.S.A. Rajono 
konferencijos ii’ iš alkanųjų marša- 
vimo j Washingtoną.

Org. A. Mureikienė.
(296-297)

PHILADELPHIA, PA.
Aukų Rinkimo Dienos

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 9-ta kp. rengia per namus aukų 
rinkliavą ant 19 ir 20 d. gruodžio 
visose miesto dalyse. Tarptautinis 
Darbininkų apsigynimas Philadelphi- 
joj yra kritingoj padėtyj, ir 20 d. 
gruodžio rengiama tarptautinis aukų 
rinkimas po stubas. _ Mes lietuviai 
manom daugiau laimėti, jei rinksim 
lietuviais apgyventose vietose. Rjn-

Didžiausia Darbininkui Savišalpos Organizacija

LIETUVIU DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)štai dar vienas įrodymas šia

me susirinkime, kad sklokinin
kai griauja revoliucinį darbi
ninkų judėjimą. P. Butkevi
čius sakė : “1__________  __
liulionis, Jusius ir Karazija, 
kad aš neklausyčiau Lietuvių 
Komunistų Centro Biuro, kad 
neičiau su bimbiniais, kad 
Bimba viską padarė, kad Cen
tro Biuras yra Bimba, tik Prū
seika teisingas ir su juo rei
kia eiti.” Sako: 
moku jų vardus 
parodau.” Ir su 
dė. Tie žmonės 
davo, kad jie su K P o dirb- |Ro]w draugyst§s viršininkus; 
davo slaptai prieš K. P, atkak dgjo šmu elio ]ceIi susita. 
binedami žmones. Ir visi yra|rg guJ juodaisiais fažistais ir

i vaikščio-1 
jo po stubas ir dalino balotus | 
ir niekino pažangiuosius na
rius, kurie’ kandidatavo į'val
dybą. Tai matote, ar bereikia 
geresnių smurtininkų.

Manau, kad draugija turė
tų su tais smurtininkais pasi
elgti kitaip. Tai tokiu būdu 
skaitysis, kad 1 
išrinkta smurtišku keliu.
pats Kamzura ir ta jo kompa
nija kelia draugijoj neramu
mą ir vadina kitus žulikais, 
bet dabar pasižiūrėk, ką jūs 
darote: visur eini prieš dar
bininkiškus . parengimūs, susi* 
tuokėt su fašistais i 
naudingo darbo nedirbate dar
bininkų naudai.

I ’ *
Niekas neperka “Naujosios
- Klampyne^’

Pas mumis atsirado du nau
ji agentai “Klampynės” — 
Kriaučiūnas ir Vinslauskas. 
Tie žmonės nepriklauso ‘ prie 
jokios darbininkiškos organi- 
zacijos, ir, kaip žinoma, yra I mas bųs^trečiadienį, 16 gruodžio,,po 
neskaitę jokio darbininkiško 
laikraščio, bet Vienok griebiasi 
platinti “Klampynę.” Aną sykį 
kaip atėjo antras numeris, pa- 
tėmijau, kad Vinslauskutis tur 
kelis numerius 
Siūlė vienam ir 
kas neperka, 
dyką išdalinti.
siūlė, bet sakau nenoriu “Ke
leivio” brolio. Dar pasidairė, j

Pirmas Toks Atsitikimas
Pirmu kartu Roko draugys

tės istorijoj tas dar atsitiko. 2 
d. gruodžio įvyko valdybos 
rinkimai ateinantiems metams, 
tad sklokininkai matydami,

“Aš gal ne
pasakyti, tai
pirštu paro-
visada sjlky-|j<a(j jj pralaimėti rinkimus į

. • * Tr ri n i i jnuku uitiugysies viršininkus,davo slapta! pnes K P., atkaL pradgjo šmURelio keliu, susita- 
binedami žmones. vlai 1 - • ....
A.L.D.L.D. nariai, ir šitokį sa- j ^^“^'^tus'baiotus 
botazą varydami prieš K. P., dtl)in
laužo A.L.D.L.D. konstituciją.

A.L.D.L.D. konstitucijoj yra 
pasakyta: “šios organizacijos

i nariai gali būti tiktai tie dar-
I bininkai, kurie nėra priešingi 
! politiniai ir ekonominiai orga
nizuotam darbininkų judėji
mui.” Drg. Bakšys, iškelda-

A.L.D.L.D. 11-tos kuopos imas jų dviveidę rolę masinėj 
‘ rko lapkr. 22 d. konferencijoj, neperdėjo, nes 

šiame susirinkime priimta 9 dabar patvirtino nekomunistas
susirinkimas įvyko lapkr. 22 d.

valdyba yraikimu kichmonde rūpinsis drau- 
" i-'’’-., TaJF1} ,V^n?raf ;iU Šileriu; West Phi- 
- -----y x cVC) i ladelphijoj stotis bus pas d. Pietą;

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos 
Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto
Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų į mėnesį 

pagal laipsnį

Kickvienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turėtų priklausyti 
savoje pašalpinėje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų rašykite j Centro raštinę sekamai:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.

ROOM 102

South Philadelphijoj rūpinsis draugai 
Rutkus ir ’ Baranauskas. Visi rinkė
jai turi susirinkti 19 d. (subatoj), 
2-rą vai. po pietų įr nedėlioj, 10-tą 
vai .iš ryto po No* 995 N.r.bth St.

Čia bus išduodamos' dėžutės ir visi 
nurodymai. • , • ; . ■ * ' . ’

T Dienos į

LIETUVĄ
, i Greičiausi
. Garlaiviai Pasauly

nauji nariai į A.L.D.L.D. 11-ta jy darbus, tik šiaip doras dar- 
kuopą. Delegatai A. ir V. Mo- bininkas, kuris širdingai remia 
tiejaičiai išdavė raportą iš su- darbininkų judėjimą.
vienyto fronto T.D.A. konfe- j Aukų rinkėjai del alkanų 
rencijos. Raportavo,‘kad kon-1 bedarbių , maršavimų ’ išdavė

nauji nariai į A.L.D.L.D. 11.-tą 
kuopą.

vienyto fronto T.D.Ą. Aukų rinkėjai del alkanų

ferencija išrinko veikiantįjį 
komitetą iš 15 delegatų, ir jau 
šis komitetas* turėjo vieną su- 

darbais. Rašo, kad Kanados sirinkimą ir nutarė rengti ma-
valdžia risrn onrla Amprikns sini 20 d- gruodžio, cvaiazia aaio geaą ameuhos M Hari«n ir s™itshnrn .1. , . -■ , . ,, 1 Mooney, Harlan ir Scottsboro
įstaigoms savo “gudriu ap-iklausimu . Kalbėtoją kvies iš i 
apsivalymu nuo komunistų. I New Yorko. šis komitetas sū-' 
Džiaugiasi Kanados Komu-įsideda iš šešių tautų.

................................ ! Labai smagu minėti, jog i 
[draugai Motiejaičiai gilinąs į 
'tarptautinį veikimą ir lanko 
j visus susirinkimus ir parengi- 
Į mus ir apsiima į komite- į 
įtus, nuoširdžiai darbuojasi.

Taipgi buvo išduotas rapor-1
• V • 1 O • *... --------------- ---------------

kuri įvyko Bostone, 15 d. lap- 
v_ kričio. Čia kilo diskusijos. 
se~ Ypač sklokininkai skundės su- 

limas tik priduoda daugiau sirinkime, 
drąsos ir pasišventimo* pro
letariato naudai ir 
naujus kovotojus, 
nistinis judėjimas 
sunaikinamas.
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nistų Partijos “likvidacija” ■ 
ir kursto, kad ir čia būtųi 
griežti žingsniai daromi, [ 
kad apsivalius nuo komu
nistų “sykį ant visados.”

Veltui tų ponelių džiaugs-i
mas. Absurdas manyti, jog /as . masinės konferencijos

• * * ' Guvi ixrtrbrv 1 Lwl IK H Inn.

Kanadoje neliko nei vieno 
komunisto. Reakcijos

{raportą. Ir čia pasirodė, kad 
isklokininkų nebūta nei vieno.

Visi nariai dalyvaukit atei
nančiam susirinkime 
daug svarbių dalykų 
jimui.

,nes bus 
apkalbė-

J. M.
Koresp
Lukas.

BOSTONAS IR APIELINKE
MONTELLO, MASS.

ir' jokio ;
DETROIT, .MIĮCH.

A.L.D.L.D. 52-fos kuopos susirin
kimas bus šeštadienį, 19 gruodžio, 
Draugijų svetainėj, 3302 Junction 
Ave., 7:30 vai. Vakare. Visi, namai 
ateikit, yra svarbių reikalų* aptarti. 
Taipgi bus renkama kuopos valdy
ba. Atsiveskit ir naujų narių. į

Sekr. N. Astrauskiene)
(296-298)

Elizabethan^ j. . ;
A.L.D.L.D. ,54-tos kuopos susirinki- 

__ _ __ 12 „____________  ’
I No. 69 S. Park St.’, 8-tą vai. vaka
re. Bus renkama nauja kudpos val
dyba ir delegatai į 2 Apskričio kon-' 
fcrenciją. Visi nariai ateikit ir nau
ju narių atsiveskit.

Sekr. A. Skairus.
X296-297)

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9 kp. susiripkimąs įvyks 21 

d. gruodžio, 8-tą vai. vakare, 995 
N. 5th St. Draugai ir draugės, yra 
daug svarbių reikalų šiame susirinki
me aptarti. T.D.A. reikalai Phila- 

Idelphijoj yra kritingoj padėtyj, o vi-

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu 

BREMERHAVEN
susisiekimas iš 
f LIETUVĄ

I U I P I I Taipgi nuolatiniai kas ’savaitė išplaukimai gerai žino-
H I mais Lloyd Kabininials Laivais. Užsisakykit vietas

Į . Įl pas vietinius agentus, reikalaudami Lloyd laivakorčių,
ill suteikiant greičiausią patarnavimą.

I North German Lloyd 
IĮ Į H I 57 Broadway New York .

. Parama Lawrence Kovoj an- 
tiem Darbininkam

Kas remia Lawrence strei- 
kierius? Tai yra mūsų dar
bininkiškos organizacijos ir są
moningi darbininkai. Paskuti
niu laiku Lawrence, mūs pa
šonėj, ėjo didelė kova už bū-

kad komunistas 
Bakšys konferencijoj išvadino 
Worcesterio sklokininkus čy- 
fais, veidmainiais ir dar kito- vį ir duonos kąsnį, prieš lin
kiais. Priežodis sako, kad žo
džio iš dainos neišmesi. Mano
supratimu, drg. Bakšys neper- i kovoj prieš valdžios ir darbda- 

Idėjo ,nes iš 94 delegatų kon- 'vių puolimą ir kėsinimąsi iš- 
wAov. Jferencijoj tiktai du, apart ša-j deportuot drg. Kraucevicių ir ■ ’ Kažkaip pakliuvo rrmn i|laviejaus, darė jam pastabas J kitus streiko vadus, tai A.L.D. 

rankas Amerikos Darbo re- į Dabar pažiūrėkime, kaip kal-jL.D. 6 kp. nutarė parinkti au- 
deracijoŲ gelžkeliečių uhi-įba sklokininkas Šalaviejus. Jis kų. Aukojo: Liuosybės Dai- 
jos organas “Labor.” Ant gražiai pasiprašė balsą ir sa- 
ipaskutinio puslapio telpa ko;,v.

i meldžiu, pasiklausyti. (
miausia padarė pastabą komū-;kp. $5; po $1, J. Kalvelis, T. 
nistui Bakšiui, kad jie, skloki-j Šimaitis, J. Mosteika, K. Ustu- 
ninkai, nesą užsipelnę tų kom- pas, po 50 centų, J. Tautvai- 
plimentų. Vėliaus sako: “Kas ša, M. Budrikis, T. Meškinis, 
suorgstnizavo sklęką, ar ne ko- F. Kazeliunas ir M. Hydentas. 
munistai, kaip tai Tauras, Viso surinkta $41.50. 
Siurba, Buknys?” Paskui pa-į ‘ '
reiškė, kad tie sklokos_x)rgani-! 
zuotojai turėjo atsiklaupti 
prieš Amterį. Na, o juk drg. 
Amteris yra Amerikos Komu
nistų Partijos Pildančiojo Ko
miteto narys. Jau ir čia šala- 
viejui negerai, kam Amteris 
jiems “davė išrišimą,” anot jo. 
Beje, pirmoj savo kalboj Šala
viejus sakė: “Aš nesu prie- ganizavo lietuvius streikierius, 
šingas Komunistų Partijai ir bet negalėjo nei vieno lietu- 
nebūsiu.” Jau čia šalaviejus vių susirinkimo sušaukti, todėl, 
nesutinka, kad draugai pataite kad Pruseikos pasekėjai tur 
savo klaidas ir dirba komunis-• svetainę, o svetainė smuklėj 
tinį darbą. Sklokininkai turi [ir jeigu laikys streikierių su
žinoti, kad komunistai nesi- sirinkimą, gali smuklę uždary- 
klaupia ant kelių nei prieš ką, ti, ir tada pavojus sklokai. 
ir kad Komunistų Partija ant 
kelių neklupdo

tos gazietos. 
kitam, bet nie- 
Tai turėjo už 
Priėjęs ir man

sutveria 
Komu- 

yra ne-

laiškas, rašytas jaunos be-1 
darbės 'merginos, štai jis: 
“Esu mergina, j ieškanti dar 
Įbo. JDarbo gavimo agentas 
man sakė, kad jis turi man 
lik du darbus, o 400 mergi
nų ant listo. Tie darbai mo
ka $5 ir $8 savaitei. Ėjau 
-pas kitą agentą. Tas sakė, 
turi man darbą, alga $85 į 
mėnesį. Bet agentas parei
kalavo iš algos $42.50 ūž 
darbo gavimą. Jis reikala
vo, kad jam tuoj ant rankos 
duočiau $14.50, o kitus at
siims iš mėnesinės algos. 
Sakykite man, ką turi mer
gina daryti, kad uždirbus 
tinkamą pragyvenimą šioj 
šioj aukso šalyje.” Komen
tarų nereikia. Nors Fede
racijos organas patalpino 
laišką, tačiaus nuo savęs nei 
Žodelio. Nelaiminga mer-

Ar kam patiks, ar ne,
Pir-

mušimą algų. Kad pagelbė
jus Lawrence darbininkams jų

kų. Aukojo: Liuosybės Dai
lės Ratelis $15, Tarpt. Darbi
ninkų Apsigynimas $15; Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo

Aukos priduotos Tarpt. Dar
bininkų Apsigynimui, Bostono 
skyriui.

Na, o Pruseika, rašydamas 
“Klampynėj” apie Lawrencę, 
nei neprisiminė apie streiką 
ir streikierių vadus, tik sako, 
Lawrence atsisakė klausyti 
Kraucevičiaus komandos, tai 
yrh, kad drg. Kraucevičius or-

Masinėje lietuvių, darbinin- 
komunistų. kų konferencijoj, 15 d. lapkri- 

Komunistas padarė klaidą— čio, kuri įvyko Bostone, daly- 
turi ją ir pataisyti. Netaiso vavo jiuo Montellos kolonijos

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS .
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaiąa, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

NĖKENTEKIT NUO SLOGŲ
DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ • t

. S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite ąąvo reika
lus. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų 
pragaištingai ■ politikai. ’ Darbininkų Opozicijos 
Komitetas pataria visiems nominuoti sekamus iš
tikimus ir kovingus ? S.L.A. narius • į. Pildomąją 
Tarybą: . •

Prezidentas—J. GATAVECKAS,
S.L.Ą. 128 kp. narys, Carnegie, Pa.

Vice-prez.-M., MOCKEVIČIUS, ; ’
S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
S.L.A. 286 kp. narys,. McKees Pvocks,

Iždininkas—P. MAŽEIKA,
S.L.A. 35 kp. narys, Wilkes-Barre,

Iždo Globėjai:.
J. BACVINKA,

, , • , S.L.A. 164 kp. narys, Frackville,
k.' arisoNas,

S.L.A. 33 kp. narys, Plains,

pa.

Pa.

SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
P. O. Box 144. McKees Rocks, Pa.

■ • ' ' .... I ... i 1  .f? . - ■>

ROJAUS
MM - . RECEPTO TABLETAI

. ; ■ .,>•j / Vfi ■ t, I’ u j 
ROJAUS TABLTTAI> yra labai pageidaujama^ ■ 

Aųo- stygų,’, kosulio, karščio iij galvos 
įskaddeįiftty; ' Jok palįuosudja vidurius—pralaužia 

į. 'shltį iri prašalina slogiį bakterijas. *

į SLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOKIOSE SLOGOSE^NES JOS 
VEDĄ PLAUČIU UŽDEGIMO

į ROJAUS RECEPTO TABLETĄI negadina vidurių ir nekenkia 
nervų sistemai, nes juose yrą 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 kūponąj'r pasiųskite mums.

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

LETŲ už $________ , kuriuos šiuomi prisiunČiu.

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

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

... ........ ......... ..........‘ ± 'll
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Box 655,
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LIETU-VOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS. U31 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

Turner
718 Richmond

A. I.ujuR,
B. Shalkus.

Vnlenta,
Zegunis,

st. 
Rast. 
St.

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

Ave., M.
St. Iždo glob.: F. Milvidas
Boulevard; J. 'Zaleckas, 24 E.
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th
St.

BAYONNE, K. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

6388 Sparta 
yvls.
7148 Mac Kenzie

4639 Brandon

7715 Dayton

Link Ct., Maapeth, 

Poworąclale Avė., 

E. Mahanoy Avė.,

_______ _ _____ . 24, Wilsonville,_I11.
■ 20—Antanas Kubilskis, Box 236, Coal 

. ter, Pa.
rfO—J. Leonaitis, 107 N. Duquoln St.,

2304 Hewitt St., 

1231 Bushkil!

1256 Scribner

j Savo susirinkimus draugystė laiko 
i kiekvieno mėnesio antrą nedėldienj, 

i vai. po pietų, Italų svetainėj, 
Union St. Lowell, Mass.

nuliūdimo va-

i PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
j PRIEšFAšIŠTlNlS K-TAS, 1931:’j

354 Marguerite ■

P. Ktilnietienė, 
II Iždo Globėjas 
First St.
K. Sheralis, 120

A. ANTRAŠAI 1931
F. Rodgers, 
Pa.

K. Stašinskas,

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOfflOBILiy TECHNIKOS MOKYKLA
YORK CIT*

Brnddock, 
Way, S.

Avc.,

Turto

Iždininkas A.
♦

KASOS GLOBOJAI:
' X). Gantarienė,

ill L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

■ ’ St.
175

Antrad., Gruod. 15, 1931

Lietuvių Darbininkų Masinės Konferencijos Tarimų

atiskas.

SEREDOJE, 16 D. GRUODŽIO (t>EC.), 1931

K P
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LD.S.A. 8-to Rajono Užgynimo Rezoliucija Conn. Valstijos tuos> kuri° bandys .griauti ma-
• Tk 1 • . 1 ns • - u c • • rp . 3 sų. organizaciją, ši -konferen-

ei j a pilnai pasisako už JKomu- 
nistų Partiją.

L.D.S.A. 8-to Rajono meti
me konferencija plačiai išdis- 
kusavo Conn, valstijos Lietu
vių Darbininkų masinėj kon
ferencijoj padarytus tarimus ir 
išneštas rezoliucijas, kurios til
po spaudoje ir kurios turėjo 
tilpti amerikoniškoj darbinin
kiškoje spaudoje. Jos netilpo, 
tai kyla klausimas, kodėl. Ta
rimas bpvo pagaminti rezoliu
cijas Į Amerikonišką spaudą, 
bet iki šiol jų nesimatė—gal 
rezoliucijų komisijos apsileidi
mas? Rezoliucijos buvo seka
mos :

1. Skleidimas tarpe jaunuo
lių darbininkiškos idėjos;
2. Reikalavimas bedarbiams 
socialūs apdraudos, kad būtų 
mokama iš valdžios iždo delei 
sukėlimo finansų Į badarbiu 
foŲdą, kąd būtų aptaksuota -Į j

Komisija:
M. Strižauskienė.
J. Strižauskas.
Vilkaite

fabrikantai ir šiaip stambūs 
kapitalistai ;

3. Rezoliucija prieš gręsian- į 
tĮ pasaulinį imperialistinį karą, i 
kuris gali Įvykti bile dieną; I

4. Rezoliucija prieš prieško-1 4 praoiJpn(r;ma:. 
mistine onoziciia. kuri visur rtuSd rrdMZeuglfflaimunistinę opoziciją, kuri visur 

bando griauti darbininkišką 
judėjimą kiek jie pajėgia. Šias 
visas rezoliucijas ir kitus tari
mus Conn, valstijos masinės 
konferencijos L.D.S.A. 8-to 
Rajono konferencija pilnai 
užgiri a. 
kad viršminėtas 
buvusios masinės 
jos rezoliucijų komisija pasi
stengtų pasiųsti Į amerikoniš
ką darbininkišką spaudą.

Komisija:
M. Strižauskienč,

konferencija
Taipgi reikalaujame, 

rezoliucijas 
konferenci-

Waterbury LDSA. 8-to Rajono Protesto Rezoliucija prieš 
6-to Apskričio Griovikus

CONN. — Vincą, kurie ardė tą konferen- 
po num. 774 'ciją, o kai tas nepasisekė, ta

da išmaršavo visi devyni ir lai- 
Ikė atskirą “konferenciją.”

WATERBURY, 
6 d. gruodžio, 
Bank St., Waterbury, Conn. 
L.D.S.A. 8-tas Rajonas laikė
savo metinę konferenciją. Ap- Tad L D.S.A. 8-to Rajono dele- 
svarstė Įvykius, kurie pasireiš- ; gates savo metinėj konferen- 
kė laike Amerikos Lietuvių cijoj, laikyto j 6 d. gruodžio, 
Darbininkų Literatūros Drau- vienbalsiai užgyrė šešto aps- 
gijos šešto Apskričio konferen
cijos, Įvykusios 22 d. lapkričio, 
Philadelphijoj, Pa., L.D.S.A. 8- 

*to Rajono konferencija išnešė 
protesto rezoliuciją prieš opor- 

e tunistus, sklokininkus, to aps
kričio ardytojus. Mes pasmer
kiame Pruseikos- - Butkaus— 
Strazdo ir Jankausko vadovau
jamą prieškomunistinę opozici
ją, Jdiri visur bando griauti 
darbininkišką judėjimą. Mes 
pasmerkiame tų renegatų pa
sekėjus J. Bendoravičių, . 
Šimanską, Bekampį ir Seną ateityje laikytųsi Įstatų prieš Į.

j kričio 39-nių delegatų laikytą 
konferenciją Philadelphijoj, 22 

, d. lapkričio, b pasmerkė prieš- 
komunistinės opozicijos žygius. 
L.D.S.A. 8-to Rajono konferen
cija taipgi pilnai užgyrė Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos Centro Ko- 

Įmiteto pasielgimą, kuris pagal 
I organizacijos Įstatus, paskelbė 
atskalos konferenciją nelega- 
le, sykiu L.D.S.A. 8-to Rajono 
konferencijoj delegatės pareis 1 

A. Ikia, kad Centro Komitetas ir į

Puslapis Penktas

O. Box 568,

102 E. 4th‘ *St.,

514 Autumn

1388 Andrus

Castle '
West j 

1 1
Avc., Col-I

St., Akron, j 
♦

400, Benld, |

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM:
V. Geluscvičius, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

no men./ L. L. .svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare.
LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD- CONN.

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. 'P. Krikšėius, ‘33 Hamilton St. j 
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

Ave.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

St., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Draugystės susirinkimai atsibfl- 

na kas antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

Bel] Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
graboiuus-undehtakek 

librJuaBiucja It laidoj* uuratrusius ant 
visokių kailinių. NtuM i»ji gnreMic p*- 
Larnavitno ir už lemu akiną nuliūdima 
valandoje iaokitni pas ««he !**• 
gahte Rauti lota* anf visokių kapinių kue 
rariaactoie vietOM Ir j# kalną.

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
T.igonių rašt. A. Bardnas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervalo 

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
P.ctraviČia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
•Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mč- 

nesiir pirmų seredą, 7-tų vai. vakare. Lietuvių 
Tautiškam Name.

37— L. Aimanas 
Shannon, Pa.

38— M. Tamulicnė, 
Frankfort. 111.

30—Tony Zcdolck, 
linsvillc. III.

.40—Anna Kirtiklis, 
Ohio.

41— J. Guziavičicnė, P. O. Box 
Ill.

42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, ' 
III.

43— M. Lingcvičionėf 424 Fordnoy Ave., 
Saginaw, Mich.

44— M. Ažukionė, .P. O. Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troit, Mieli.
48— Ant. Malinauskas, P.

ereville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 

Brooklyn, N. Y. 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslaveckas, 69 S.

Wilkes-Barre, Pa.
52— -Antanina Mikužienė, 2515 

Chicago, -n.
53— J. Gudišauskas, 437 Elm 

Pa.
54— Geo. Braknis, 222 Crystal

Pontiac, Mich. ,
55— Tam. Sopata, 1130 Sycamore St., Wash- i 

ington. Pa.
56— V. Glaubičius, 316 Georgo Ave., N. End,1

Wilkes-Barre. Pa. 1
57— —John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran-. ;

ton, Pa.
58— J. N. Vnlanchausky, 11 Bigelow St., I

Brighton. Mass- I

Scotten Ave., De- 

O. Box 246, Ktn-

Ten Eyck St., 

New Yorko miešto patai- [ G0~pptt3inSRh.ai rU.420 rrC881y st” N’ s-'' 
Empire St.,

W. 43rd St.

St., Tamaqua, 1

I,ako Dr., ■

Tarpe Jaunuomenės

sos komisionierius Patter
son savo raporte už 1930 
metus pažymi, kad tik per j 
vienus tuos metus nusižen
gėlių jaunuolių skaičius pa
augo artt 50 nuoš. Tai vis 
krizio ir kapitalizmo puvi- | 
mo pasėka.

Moterą ' 
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VĄLDYBOS ADRESAI : 

E. Beliiulienc, 16 Bunker Avc.
O. Turukienė, 79 Vi Jie St.

Zizen, 673 Nt Main St.

Pirm.
Vicc-pirm.
Prot. rašt. T.
Fin. Rašt. K. Cereškionė, 87 Battle St.
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Rasos Globėjo*:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duoblenė, . 221 Ąmes St.
V. Baftkienė, 29’ Intervale St.
Ligonių Rašt. M. Potpus,. 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė,

Vitfos gyvena Montello,.

Ekskursiją i Sovietų Sąjun
gai Dykai

. Jack Sherry, “nevainikuotas čampifnas risis su žy
miausiu Bostono apielinkės ristiku Frank Yuška, pasta
rasis yra lietuvis. Jis drąsiai kimba'Į Jack Sherry. Ku-' . 
•ris ims viršų, pamatysime seredoje.
Karolis Požėla, kuris šiame turnamente 'patiesė visus, su 
kuriais tik jis buvo susikibęs risis su Sulemin Ahnet: 
Viso bus net aš^ionios poros. Reikia priminti, jog Gus 
Sonnenberg raiiUs su Pat McKay. Tai du galinčiai, kurie 
jau senai vienas į antrą šnairuoja.

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

New York City

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemes ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais Įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko-

- vą už »savo klasės reikalus. 
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Urųguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenvme- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
‘RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose ‘galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
.KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.
Užsienyje......................2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

RAUDONASIS ARTOJAS”
Minsk, UI. Sovetskaja No. 63, 

Red. Ljt. Gaz.

LIETUVOS SŪNŲ iR DUK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkas—K. Margis.
1323 Muskegon 

Vice-Pirminir.kas—A. Kareckas,
, 730 Nason

Nutarimų Raštininkai- K. Rnsikas,
R. R. 9, Box 

Turto Raštininkas—A. Garbannuskas, 
1108 Elizabeth 

i Iždininkas—A. Daukšas,
1131 Walker 

Iždo Globėjai :
A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. 
Grušiūtė, 1307 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai: 
Ig. Ružinskas, 1414 
Vilkuvienė, 

1 Trustisai:
T. Rasikas, 
Jasaitis, A.

1 Revizi.io" komisija
A. Senkus, V 

i Salės valytojas—F. 
į Salės parandavotojas — 

1108 Elizabeth Avc. 
Draugijos susirinkimai 

i mėnesio antrų utarr.'nką 
i 1057-63 Hamilton Avc.

■ Pirm. S. Ivanauskas.
j Ave., Wilmerding, Pa.
j Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
I Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sėkr. A. K. Sliekienė, 3121

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
M OTER Ų DR A UGYSTĖ, 

MOLINĖ. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avc., Mo
line, III.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

A. P. L.
Pirmininkas

Pittsburgh,
Vice pirm.

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626

McKees Rocks, Pa
.Iždininkas J. Yesndavičius, 

New Kensington, Pa.
Iždo Globėjai: - >
G. Urbonus, 434 Library St.,
J. Urbonus, 1925 Harcums 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Sekretorius ir antrašas.
-Saulis, 3225 Stafford St., Corliss • Sta., 
Pittsburgh, Pa.
P. Sadulicnė, 108 Cress St., Carnegie, 
Pa.

4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., 
nandoah. Pa.

5— M. Paulavlčienė, 123 E. Monroe 
McAdoo, Pa.
S. Telksnis. 7709 Aberdcn
Cleveland; Ohio.
J. D. Sliękas, 3121 Elroy Ave., 
wood, Pa.

8— W. StaČinskas, 2810 Sarah St- 
Pittsburgh, Pa.

9— J. Yusądavlče, 538—3rd Ave.,
Kensington. Pa.

10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 
Heights, III.

11— Anna Adomaitis, 10B9-^~4th St., Monon
gahela, Pa. «

12— John Klndcris, 489 'Maplewood Ave., 
Ambridge, Pa.

14— Geo. Urbonas, 434 library St., Brad
dock, Pa.

15— P. Kavaliausku?, 300 Todd gt., Aliquippa, 
Pa.

17—K. Levine, 242 Penn Ave. Extension, 
Turtle Creek, Pa.

Preikšą, P. O. Box 201, Minden, 
Va.
Mansis, P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
Cibulskis;
Y.

Sodeikis,

19— J.
w.

20- L. 
22—P.

N. 
24—P.

Youngstown,
26— A. Dambauskaš, 224 

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box• 4 * -- * ** * *

ter, Pa-

•ton, Hl. 
31—N. Zubrickas,

tramek. Mich.
82—K Bakahauskas,

Easton, Pa.
33—A. B. Shatkus, 

Grand Rapids, Mich.
84—Andrius Minkėljs, P. O. Box 147, Royal

ton, Ill.
SS-^-K. Bagdonas, 114 N. Vine St., Shamo-

■ kin, I Pja. '; I
86—Ch. Vaičiūnas, P. O.- Box 209, Harris

burg. Ill.

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Matts.

Valdybų 1931 metam:
W. Gelusevičiu, 51 Glendale St.’ 
ptieglb. A. Sauka, 

i Ames St.
rašt. J. Stripinis, 

eile Avė..
K. VenBlĄ^skiB,

M. Jazukevičia.
St.

Miškinis.
St.
1’. Krušas, 141 Sawtelle

J.

Pirm.
1‘ir.m.

256
Nutarimų 

49 Snwtelle Ave
Turto rašt. j

12 Andover St.
Ligonių rašt. 

153 Ames 
Iždininkas M.

9 Burton
Iždo globėjai:

B. Zdnnavičia, J1 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hafttington St.
Visi Montell, Mass.

Pirm. A. RbČis,' 68 1 W. 10th 
į Pirm, pagelb.
i 24th 
Prot.

49th
Fin. Rašt. A.
Kasierius F. Lukaitis, 852 Avė. C

• Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Višniauskienė, 9 W. 15th 

944 
21st

Pirm, pagelb, A. Matusevičia, 1003— 
25t.h St., Moline, 111.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 
Avc., E. Moline, Ill.

Prot. sekr. J. Julius, 48th
Avc., Moline, 111.

Iždininkas M. Jonaitis,
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St..
Moline, 111

Oficialia organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJU 
ši dovana bus duodama tam 

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

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

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

LIETUVIS GRABORIUS

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS
Residencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

Laisniuotas Graborius

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Tiox 108, Dracut, Mass. 

Vice-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St., Lowell, Mass.

Prot. rašt. V. Mikalopas,
973 Central St.

Fin. rašt. A.' Rutkauskas '
. i 1 Vine Street

Iždininkas,. S. Paulcnka
, 12 Chase St.

! Kasos globėjai: J. Karsonas , 42
: Tyler St.; A. Randeliuna's, 98 Cha-

. AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J.

, Valdybos Adresai:
| Pirm. Poškus, 211 First St.
' Pirm. pag.
; Clark PI.

Iždininkas
: Clark PI.
i Nut. Sekr.
Pine St.

i Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls į 
i Ave., Linden, N. J.
i Duoklių Rinkėjas 1). Grigutis, 30 ;
i Dayton St.
; 1 Iždo Globėjas
i 144 So. Park St.,
: J. K rakauskas, 300 

Organo Sekr. V. 
i. Park St. 
Maršalka J. Kiče! 
Aušros Draugijos

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

1489 SOUTH 2ND STREET 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai) Bell — Oregon 61>6

Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikonišką Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms leKci- 
jo;ns ant visokiu rūšių taisymo. Mo
kiname generalįai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labailiaus. Ekspertai instruktoriai. U 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cials važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gva»an,tuojame.

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

......................   , ............. . NEW YORK AUTOMOBILE
įvyksta ant-rą’ 'ketvirtadienį kiekvie-) 228—2nd AVĖNUE, Kampas 14lh Street

126 E. 14th STREET,

jĮjįĮĮĮĮIflįĮĮI

Ims 
mėnesio,

Susirinkimui at 
dienj kiekvieno 
Lietuvių

9531 Russell St.. ' 
i ketvirtų ncdcl- ■ i vai. po pietų. : 
Vcrnoi Highway.

5005.5050
62.0060010.75100 uz
72.25700200 21.00uz

Litų už 82.50300 80031.25Litų uz
92.7590041.50400 uz

6 < 9 9

1000 Litų už 103.00 ;

materialiai pagelbėti savo giminėms ar

Litų uz
Litų už

Noredami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainų galite pa
siųsti per

46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.

&

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į va 1 i as, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto i pa- 
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen ' Island Fer
ry. > ‘ .

LUTViNAb

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

Hardynasis, saUisjroas, Sustatymas, suprast elektriku lr Magnetism*, Ir pažiaylm*, 
Ir plan* autoKspqjiio; mokinau •dienomis Ir vakarais lietuvių Ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymus ekspertai—L, TICHNIAVIČIUS, B, J. VAITKŲNA.S ir įdtf.

H Leidimą /License) ir Diplomą Rvarantuojame už mažą užmokesti. M
H kiėkvionatu prie pirkinio kare. Ūžsirašymae j mokyklą kiekvieną dieną 

iki 9-tai yaiandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 pO- pietų.COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
>25 K. Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK OT¥ 

Tdephonę, Algonquin 4-404?



zų. Įžanga 25c.

Kalbės 
Darbo 
centro 

Dunne,

Bedarbių Tarybų Centras

VIETINES ŽINIOS
Būsianti Didžiausia Ateivių 
Gynimo Konferencija

I “Laisvės” Koncertas 
Pilniausiai Pavyko

NĘW YORK. — Ateivių Gy-: Puikiai pasisekė 
i mmo Komitetas praneša apie “Laisvės” koncertas 

didelį skaičių prisiųstų įgalio- sekmadienį, gruodžio 
jimų su vardais šimtų delega- Labor Lyceum svetainėje, 
tų nuo įvairiausių darbininkiš- Brooklyne. Pilnutėlė buvo 
kų organizacijų. Ta konfe- svetainė darbininkiškos publi- 
rencija bus laikoma ateinantį kos, kaip vietinės, taip iš ki- 
sekmadienį, Manhattan Ly- tur. Ne tik visi krėslai apa- 
ceum, 66 East Fourth St., New čioje ir ant galerijos buvo už- 
Yorke. Visos iki vienai lietu- pildyti, 
vių darbininkišj<os organizaci
jos privalo ten turėti savo at
stovus.

Konferencijos tikslas—išju- 
' dint platesnes ateivių ir ameri

konų, baltųjų ir negrų, darbi
ninkų minias į kovą prieš at
eivių varžymus, prieš deporta
vimus ir prieš sumanymus nau
jų žiaurių įstatymų, įteiktus 
Amerikos kongresui. *

Yra nurodymų, kad tai bus 
didžiausia ateivių gynimo kon- masgs stoja už savo komunis- 
ferencija iš visų, kokios iki 
šiol buvo New Yorke.

Išnaudotojų Melas, būk 
Nėra pas Juos Streiko

metinis 
pereitų 
13 d.,

svečių 
Tokios 
minios

bet šimtams 
dar prisiėjo stovėti, 
didžiulės darbininkų 
su plaukimas į koncertą, nežiū
rint sunkiausio krizio, dar ste
bėtinas tuom, kad lijo ir abel- 
nai buvo nesmagus dargano
tas oras. O kas būtų 
giedrioj dienoj?

“Laisvės” koncerto 
pasisekimas ir tokiame 
mente yra dar vienas liudiji
mas, kaip lietuvių darbininkų

buvę

tokis
mo-

tinį dienraštį ir praktiškai re
mia jo revoliucinę politiką, ve- 

idamą pagal 
įjos liniją.

Programa 
ternacionalu,

JAido-Lyros Choras,
I jamas E. Retikevičiūtės.

Active’to sekė Raudonoji Daina,

Komunistų Parti-

prasidėjo su In- 
kurį sudainavo 

vadovau- 
Po 
ar-NEW YORK.

Laundry skalbyklos bosai iš- b a eilė sujungtų revoliucinių 
siuntinėjo savo kostumeriams j dainų, kurias šauniai sudaina- 
laiškus, tvirtindami, būk nėra vo šis choras.
streiko prieš tą skalbyklą. Boris Alper, skambus basas) 
Tačiaus streikas toks smarkus , padainavo porą gabalų iš Ver-J 
ir veiklus, jog bosai padavė di operatiškų veikalų ir, pub- 
teismui prašymą, reikalauda- j likos reikalaujamas, dar vieną 
mi indžionkšino prieš streikie- pridėjo. T 
rius. Taigi išnaudotojai 
luoja, bet negali sumegzt 
lo galus.

prisiminė ir apie alkanųjų be
darbių įvykusį maršavimą į 
Washihgtona, ir paragino pa- 
aukot padengimui jo lėšų, ir 
tolesnei kovai už bedarbių rei
kalus.

Ant greitųjų paskirtos rin
kėjos perėjo (nors, beje, nega
na nuodugniai) per publiką. 
Per desėtką minučių tapo su
dėta 70 dolerių su centais be
darbių reikalams.

Vakaro pirmininkas buvo 
drg. J. Weiss, programos ve
dėjas—P. Lugano v.

Po koncerto buvo šokiai prie 
Retikevičių orkestros.

Boardą, tai jo vadai “išklauso” 
tik kurčiomis ausimis komisijos 
skundą.

Tokia tai yra lietuvių kriau- j 
čių padėtis ir taip Joint Boar-į 
do manadžeriai rūpinasi išris-i 
ti algų nurausimų ir kitus pa-! 
našius klausimus.

Paimkime, kaipo pavyzdį, j 
mūsų paskutinį “stapičių,” ku
ris buvo iššauktas “sutvarkyt ■ 
marketą” ir, svarbiausia, “su-, 
laikyt algų kapojimą,” ir kad . 
darbas, kerpamas unijištų, bū-; 
tų vežamas pas registruotus j 
kontraktorius į unijines dirb
tuves. /

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Marylando Gubernatorius
Išsigando Demonstracijos

NEW YORK. — Lynčiškas 
Marylando valstijos guberna
torius,, Ritchie buvo pasižadė
jęs pasakyt prakalbą republi- 
konų kliubui šiame mieste, 
pereitą šeštadienį. Bet vietoj 
atvažiuot ir pačiam kalbėt, jis 
tiktai telegramą atsiuntė apie 
“Spėkas, kurios grūmoja pa
vojum šios šalies konstituci
jai.” Marylando gubernato
rius pabūgo demonstracijos. 
Kai sužinojo, kad New Yorko 
darbininkai ruošia prieš jį de
monstraciją, kaipo prieš pat
roną baltųjų gaujų, lynčiuojan- 
čių negrus, tai gubernatorius 
Ritchie ant greitųjų ir pranešė 
vietiniams republikonams, kad 
“negalėsiu pas jus ameniškai 
būti.” O smarki demonstraci
ja vis tiek įvyko ir kaip tik 
tuo laiku, kada jo telegrama 
buvo skaitoma republikonų 
kliube.

cl UJ evlllcib, UclL VltZllcl -z • 1 n •!
Prisieina pastebėt, Randauninky Streikas

me- kad jo dainos nebuvo revoliu- 
me- cinės, tik bendro turinio. Pa

tašiai ir Jaša Saffranas. Se
kamo “Laisvės” koncerto ren
gėjai privalo griežčiau nusta
tyt, kokias, būtent, dainas tu
rės dainuoti kiekvienas daini
ninkas, nežiūrint jo “garbin
gumo.”

Su šiomis “bešališkomis,” iš
imtimis koncerto programa 

NEW YORK. — Gruodžio i buvo revoliucinė ir tuo žvilgs-
16 d., seredos vakare, bus ma-tiu nepalyginai geresnė už vi- 
sinis mitingas Central Opera ;sų pirmesnių mūsų koncertų.
House svet., 67 St., prie 3rd i Klausytojams labai patiko

South Bostono Laisvės Choro 
Kvartetas (V. Bubliūtė, J. 
Rainardienė, Ig. Kubiliūnas ir 
A. Juodaitis) su savo kovin
gomis dainomis.

Polina Dagmarova

BROOKLYN. — Brownsvil- 
lės Bedarbių Taryba vadovau
ja įnamių (randauninkų)

Ruhrperle.
(Daugiau bus)

Persijoj Siaučia Cholera

Pranešama iš pietjnės da-, 
lies Persijos, kad tenai pra-j 
dėjo siausti baisi cholera.1 
Iki ' pusantro tūkstančio; 
žmonių jau mirė, o daugy-; 
bė serga. |

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA .3 ir 4 kamba

riai apartmentiniame name, gąro 
šilumą, karštas vanduo dieną ir nak
tį, visi patogumai. Randa nuo $25 
iki $30. Antrašas 15 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y. Klauskite janito- 
riaus.

(296-298)

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kambariai 
apartmentiniame name, garo šilu

ma, karštas vanduo visuomet. Randa 
nuo $25 iki $32. Klauskite džianito- 
riaus. 530 E. 135th St., New York 
City. (296-298)

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKĄU darbo prie bučerių. Moku 

sutaisyti visokias .mėsas, dešras, 
moku dirbti prie groserio ir žalių 
daiktų. Moku gerai angliškai kal
bėti ir su žmonėmis apsieiti. Kam 
reikalingas darbininkas, kreipkitės

F o togra- 
fuojarn 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

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

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iiinias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarui: ištyrimą kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156

Foster, Dunne, Benjamin 
Kalbės apie Alkanųjų 
Maršavimą, Seredoj

sykiu 
sekretorius.! dainavo ir lošė revoliucines ir 

Augštos rū-

Streikui dideliame name po nu-j sekamu adresu: J. Milios, c-o Res- 
meriu 687 Rockaway Ave. Vi- taupant, 1105 Willow Ave., Hoboken, 
si įnamiai, daugiausia negrai 
darbininkai, atsisako mokėti 
už kambarius', kol savininkas j 
numuš rendą, pripažįs darbi-: 
ninkų-įnamių komitetą ir pa-; 
darys tam tikrus pataisymus, j 
Strpikiprini Inikn mitinirim o-at- PARSIDU0DA Pilnas dining room bUeiKieriai lai^p mitingus gau setas, didelis veidrodis, bookcase ir 
vej. Panašiam streikui orga-'smoking table, viskas galima pirkti 
nizuojasi ir, darbininkai įna- Jabai Pįsįab bus atiduota už tokią j 
miai bloko ant Williams Ave., 
prie Riverdale.

N. J.

Ave., New Yorke.
drg. Wm. Z. Foster, 
Unijų Vienybės Lygos 
sekretorius; W. F. 
Daily Workerio redaktorius
ir H. Benjamin, nacionalis Be-

» darbių Tarybų
Bus plačiai išduota raportai į liaudies dainas.
apie įvykusį bedarbių delega
cijos maršavimą į Washingto- 
ną ir apie bedarbių judėjimą 
ir jų reikalus abelnai, kovoje 
už socialės apdraudos įstaty
mą ir už tuojautinį bedarbių 
šelpimą.

Grieš darbininkų <
kuri dar pirmą kartą Ameri-. Esther Less, kontralto, Šo
kos istorijoj sugriežė Interna-1 vietų liaudies dainose, pasiro- 
cionalą aikštėje Jungtinių Vai- dė gera artistė, bet balsas jos 
stijų kongreso Washingtone, nestiprus.
Gabūs proletariniai artistai

sies artistė.
B. Spiegei, Sovietinės revo

liucijos vaikas, gimęs tik pora 
mėnesių pirm tos revoliucijos, 
parodė nepaprastų gabumų, 
sugriebdamas pučiamąja ar
monikėle komplikuotus veika- 

orkestra,! lūs iš augštų kompozicijų.

Visų ūpą sujudino kvinte- 
čia pat svetainėje ant platfor- tas, kurį sudarė P. Dagmaro- 
mos pieš karikatūras Hoove-j va, B. Alper, E. Less, J. šaff- 
rio ir kitų kapitalistinių pilvu- ran ir S. Kotlar. Jis skardžiai 

ir įkvepiančiai sudainavo Rau
donosios Armijos maršą ir po
rą kitų kovingų dainų.

Bet visų atmintyj geriausiai 
pasiliks tai revoliucinis vaiz
das, kurį patiekė Newarko Sie
tyno Choras, vadovaujamas L. 
B. šalinaitės. Darbininkiškai 
apsirengę choristai ir choris
tės čia atvaizdavo proletaria
to darbą ir kovas su. kapitalis
tine šmėkla, žibančia auksais 
ir šilkais. Kova eina tol, kol 
šmėkla lieka galutinai nuveik
ta. Tuomet “ choristai-lošėjai 
uždainuoja pergalės dainą-In- 
ternacionalą, kuriam pritaria 
ir publika. Sietynas puikiai 
dainuoja. . >

L. B. šalinaitė pianu artis
tiškai akompanavo visiem 
nininkam ir harmonistui.

Programos pertraukoje 
A. Bimba pasakė trumpą
kalbėlę, žymėdamas, kad lie
tuvių darbininkų masės rėmė 
ir rems revoliucinį savo dien
raštį “Laisvę,” ištikimai kovo
jantį už darbo minių reikalus. 
Tatai parodo ir ši milžiniška 
minia darbininkų, sugužėjusių 
į savo komunistinio dienraš
čio ^oncertą, nepaisant labai 
blogo oro. Jokie oportunisti- 
nių griovikų žygiai nepftikrik- 
dys “Laisvės,” ir jinai,, kaip 
bolševikiškai tarnavo,, taip’ ir 
tarnaus reikalams dirbančiųjų 
ir bedarbių. 4 Kalbėtojas čia

l igoninės Darbininkai 
Turi Dirbti po 12 Valandų

NEW YORK. — Bellevue ir 
Metropolitan ligoninėse, pri
klausančiose miestui, darbinin- 

~kai yra priversti dirbt po 12 i 
valandų į parų. Nors majo
ras Walkeris giriasi, kad jis 
norįs surast bedarbiams dau
giau darbų, bet nesutrumpiria 
darbo laiką paprastiems darbi
ninkam įvairiose miestinėse 
įstaigose, taip kad duot bedar
biam užsiėmimo.

Minimose ligoninėse į mė
nesį moka $40 ir duoda valgį, 
bet valgis prastas ir nešvariai 
pagamintas. Pienas gi taip 
grynai “apvalomas,” kad ja
me nelieka nei lašelio Smeto
nos.

NEW YORK. — Nacionalis 
Bedarbių Tarybų Komitetas 
persikraustė į num. 16 West 
21st St., Room 402. Visi laiš
kai bedarbių reikalais turi būt 
adresuojami tuo ; numeriu, na- 
cionaliam sekretoriui Herber
tui Benjaminl

dai-

drg. 
pra-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, . “Laisves” N

BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS* .

B. BAGDASAROV 
?00 Second Ave.

Tnrpo 12 ir . 13 gatvių
< GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ
, ORGANŲ ^IGAS
ValandrtS, paprastamos dienomis nuo 
ryto iki 1 .po .pietų. ■ Vakaraia ,nue 5 
8 vai. Sekmadieniais,, nuo 11 ’rytd 
2 vai. po pietų.
t Telef. ALGANQUIN 4-8294

Telephone, Greenpoint 9-2320

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai! >

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

Naujoką Cigarą ,

JONAS STOKES '
Fotografas

• šiuorni ptanešu savo kostume- 
riąms, kad perkėliau savo studiją- 

naujon vieto4i; 
po n u m e r i p. 
512 Marion St, 
kamp. Broa<|-į 
way, Ohauncejr* 
Street stotifi Į 
Brooklyn, N. x.- 

Naujoj vietoj 
s t u d i j* a daug 
geriau jrengta? 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.
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iki

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK'“

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

Telephone, Itagg 2-440*

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LiAIDOTUVIŲ DIREKTOBIUN

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER) '

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

(296-298)

PARDAVIMAI

o

o

DEKAVO.IU PACIENTAMSl Centro Komiteto Posėdis o

dirba- }

O

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
o Telefonas, Midwood 8-6261

MJE

361
darbi-

1

2

Mes

KUNDROTO APTIEKA

♦ 229

Ateikit PersitikrintiGeriausia Stud t h

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

o

■o

o

o'

_Q<

o“
Tai

LIETUVIŲ 
ISDIRBYSTRS

CIGARAI

Ilhaliamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant risokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
fcrikStynoma ir pasivažinėjimams.

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

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

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.' .

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. • Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vdlkams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina ...... . ... . . . . 60e., per paštą «5c.

kainą, kokią kas duos. Išpardavi
mas užsibaigs su 21 d. gruodžio.

(Matyt galima nuo 9 vai. ryte iki 10 
Į vai. vakare. 367 Sumpter Št., Brook
lyn, N. Y., dvejais trepais po kairei 
i B. B. Tarp Eastern Pk. ir Chauncey I gį

(296-298)

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokiety s daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
gas, patinirAus, 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 ,val. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11. iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo orgainj
DRx M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki

Odos ligos gydomos su X-ray' ir 
patinusias gyslas jčirškinimais
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Didžiojo New Yorko Darb. 
Organizacijų centro komiteto 
susirinkimas bus trečiadienį, 
1'6 gruodžio, “Laisvės” svetai
nėj, 7 :30 vai. vakare. 'Visi 
komiteto nariai būtinai daly
vauki!, nes turime apkalbėti ! ko, 
kaslink surengimo masinio su
sirinkimo paminėjimui keturių 
Lietuvos darbininkų vadų, ku
riuos sušaudė Lietuvos fašistų 
valdžia. Taipgi turime prisi
rengti prie D.N.Y.D. Organi
zacijų konferencijos.

Stakovas.
(296-297)

Lietuvių Kriaučių 
Dabartinė Padėtis

Dovidaičio dirbtuvės 
ninkai, užbaigus darbus žiemi
nio sezono, atsidūrė bedarbių 
eilėse, ir gal bėgyje poros sa
vaičių didžiuma Brooklyne 
dirbančių lietuvių kriaučių at
sidurs toj pačioj padėtyje, 
i Dovidaičio dirbtuvei nuo kitų 
dirbtuvių < šiame laike skiriasi 
tuomi, kad šioj dirbtuvėj bu- 
vp dirbama ir <“sack:-kautai” 
ir. “overkautai.” i iPaprastai, 
šios dirbtuvės; darbininkams 
baigiant žieminį sezoną, įvež- j 
davo ir. keletą (Vsąckį-kaųtų,” 
taip kad sezonas pailgėdavo 
ir; darbininkai padirbdavo vie
ną bei kitą savaitę dauiau.

Šį kartą dalykai virto ki
taip. Kiek galima suprasti, ei
na baisi šmėkla per New Yor
ko kriaučių marketą, šmėkla 
nukapoti* darbininkams algas. 
Tiesa, mūsų New Yorko Am- 
algameitų Joint Boardo vedė
jai į darbininkų, likimą ma
žai kreipia domės, arba visai 
nepaiso. Jiem rūpi tik pri
rengti ir iššaukti darbininkus 
į kokį nors “stapičių” arba ne
tikrą “streiką,0 idant suradus 
progą darbininkus apdėti vi
sokiomis nepaprastomis mo- 
kestimis. Bet jeigu kada nors 
prisieina dirbtuvės komisijai 
atsilankyt į New York Joint

Parsiduoda Farrnos arba At
mainome ant Namų 

Miesuose
251 į akrų farrtia, 200 akrų 

mos žemės, gera žeme, 50 akrų, miš-
, šaltinio vanduo, 2į mailės nuo 

geležinkelio, 6 blokai nuo mokyklos, 
40 tonų komų, 8 kambarių namas, 
vanduo stuboje, geras skiepas, dide
lis garadžius del padargų, 400 vištų, 
3 vištom buveinės, 200 ančių, nau
jas traktorius, visa ūkiui reikalingu 
mašinerija, 10 akrų kviečiais apsė
tos žemės. 10 kiaulių, 1 karvę ir 
veršiukas. Parsiduoda labai pigiai.

KITA FARMA: 50 akrų, didele 
vištom buveinė, 2 blokai nuo gero 
kelio, sodas, gera lokacija, 60 mai
lių nuo New York, arti prie mokyk
los. Kaina $4,500. Tik pusę terei
kia jmokėti.

DAR KITA FARMA: 300 akrų, 2 
stubos geri kiti budinkai, 30 mel
žiamų karvių, 6 arkliai, traktorius ir 
visa ūkio mašinerija. Auga visokie 
javai. . Kaina $27,000. Pusę kainos 
tereikia įmokėti.

Kreinkitės sekamu antrašu:
PHILLIP I). FILĄ NOW SKY 

Real Estate 
535 E. 6th St., Room 12

New York City
(295-297)

Petras Naujokas
Savininkas

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

Broadway,
Brooklyn, N. Y.

C5
MATTHEW P. BALLAS 

(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(NOTARY PUBLIC)

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

Į VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
** wy ' w-w « w «’• . -tr-K n iKendrick's Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

' P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

likirpkit ij skelbimą ir prisiųskit karta su sžaakyma.
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