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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraitis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

I*e>**a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų 
Vienykitės! Jūs 
Nepralaimėsite, 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Amerikos lietuviu darbininkui 
judėjimo ardytojai — oportu
nistai bažijasi, kad jie “princi
pe sutinka su komunistais”, bet 
kovoja prieš “kreivą politiką ir

4 netikusia taktika.” Tai visu 
oportunistų ir darbininkų prie
šų numylėta giesmė. Bet čia 
dar slepiasi ir veidmainišku-

< mas. Patys principai gali ra- ,
miai rūdyti ir jų niekuomet ne- i n ai Guarantee Trust kom- 
pasieksi be teisingos taktikos.| panijos banko prezidentas 

. Taktika yra tam, kad pasiekus suktai pasiėmęs $30,000 ir
mūsij principus. Taktikoje dar , įu0 būdu nubankrutavęs pa-
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TAV^BANKĄ11 KRU ! KRUVINIEJI FAŠISTAI ANTRU KARTU
BERLIN, N. H. — čio-

reikalinga revoliucinė proleta
rinė strategija. Gi mūsų prie
šai drasko judėjimą, 
faktiškai buržuazijai 
prieš komunistinį judėjimą ir 
tuom pačiu kartu nori įtikinti, 
kad Pruseika, Butkus ir ko. 

.turį tuos pačius siekius, kaip ir 
komunistai.

tį banką. ’ Nunešta 
padeda aPie $600,000.
kovoti 1

apie

Sako, kad Chiang 
Kai-shekas Rezignavęs

Iš Nankingo buvo praneš
ta, būk Chiang Kai-shekas 
rezignavęs iš prezidento vie
tos. Bet vėliau tas praneši
mas užginčytas. O dar ki
ta žinia paleista, būk tas 
kraugerys rezignuosiąs tik-

Savo laiku labai tas buvo ma- j 
doje pas Rusijos menševikus, i 
Jie irgi sakė, kad principe su
tinka su bolševikais ,bet nesu
tinka su bolševikų taktika. Bol
ševikui taktikos apgynimui ir 
įrodymui jos teisingumo Leni
nas parašė stamboką knygą— įaj ^dviejų savaičių. Visi
“Dvi Taktikos Social-demokra- 
tijoj
vikų taktika veda darbininkus 
prie pasiliuosavimo, prie sukru-

• šinimo carizmo ir buržuazijos j 
ir prie įkūrimo proletariato clik-: 
tatūros, o menševikui taktika ve-1 
da prie kontr-revoliucijos. Kny
ga buvo parašyta dar 1905 me
tais liepos mėnesį.

. . . . . . . .v šitie pranešimai apie io re-
f zignavimą gali pasirodyti

nepamatuoti.

Audroje Žuvo 6 Žmonės
LITTLE ROCK, ARK. — 

' Pietinėj dalyje Arkansas ir 
• šiaurinėj dalyj Louisiana

NUTEISĖ SUŠAUDYMUI LIETUVOS 
DARBININKŲ IR VALSTIEČIU VADĄ 

______ I
“šeštadienį kariuomenės 

teismas Šiauliuose Kasperai 
čio bylą sprendė antrukart 
ir vėl Kasperaitį pasmer
kė nužudyti sušaudant.”

Bet nepaisant kruvinojo 
fašistų teroro,' Lietuvoj' re
voliucinis judėjimas nesu
naikinamas.

Į kruvinąjį smetoninių 
fašistų terorą Amerikos lie
tuviai darbininkai privalo 
atsakyti didesniu rėmimu 
Lietuvos kovojančių darbi
ninkų ir jų vado — Lietu
vos Komunistų Partijos.

Fašistinėj Lietuvoj tero
ras prieš kovojančių darbi
ninkų vadus nesiliauja. 
“Lietuvos Žinios” lapkričio 
30 d. laidoj paduoda seka
ma žinia:

“Prieš kurį laiką kariuo
menės teismas Šiauliuose 
sprendė komunistų veikėjo 
Kasperaičio bylą ir jį pas
merkė myriop. Kasperaitis 
padavė vyr. tribunolui kasa 
cijos skundą ir vyriausias 
tribunolas kariuomenės teis 
mo sprendimą pakeitė, grą
žindamas bylą antrukart 
persvarstyti.

KENTUCKY VALSTIJOS MAINIERIAI 
NUTARĖ STREIKUOTI SAUSIO 1 D
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Gyvenimas paklausia, patvn- gruodžio M dieną siautė di< g™°dzio 
tino tas Lenino išvadas. Men-Į ° ; Nacionales
ševikai 1917 - 1921 metais, pi- ūeies auaros.

Ažui^JindusųŽa4dą ‘KOVOKIT PRIEŠ HOOVERIO VALDŽIOS
LONDON. — Iš Burmos ■ 

pranešama, kad tenai An
glijos valdžiai pavyko nužu
dyti indusų sukilėlių 
San Htu.

Japonijos Kabineto

vada

I PLĖŠIKIŠKĄ PROGRAMĄ’, ŠAUKIA 
AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJA

I Amerikos Jungtinių Vals- o badą ir vargą milionams 
tijų Komunistų Partija iš-'bedarbių ir algų kapojimą 

Į leido svarbu manifesta į tiems, kurie dar tebedirba.
PafPlčLiniAC Amerikos darbininkus ir
1 di Cldnillidd varginguosius farmerius. Ši- 

tame atsišaukime komunis-
lOKYO.. Japonijos, taį padaro suvadą apie Na- 

naujo kabineto, priešakyje l cionalį Alkanųjų Maršavi-
stovi Inukai, didelis milita- 
rizmo šalininkas. Užsienio 
spaudos korespondentams 
jisai blofino, kad Japonija 
nenorinti užvaldyti Mand- 
žurijos. Viskas, ko Japoni
ja trokštanti, tai apsaugo
jimo Mandžurijoj jos inte
resu, kurie siekia biliona 4-7 •»
doleriu. 4.

mą į Washingtona ir jojo 
reikšmę bedarbių kovoje 
prieš alkį ir už apdraudą.

Alkanųjų Maršavimas bu 
v o didelis įvykis. Jis išju
dino plačias bedarbių ma
ses, 
šalį, 
metė
ir paskelbė savo plėšikišką 

i programa. O ta programa 
reiškia bilionus dolerių pa-

Jis suinteresavo visą 
Hooverio valdžia at- 

bedarbių reikalavimus

ŽUVO VISA ŠEIMYNA,
PRIRIŠTA PRIE AUTO- razitams ir karo reikalams,
MOBILIA US 1

Kur išeitis? Ką reikia 
daryti? Komunistų Parti
ja aiškiai atsako.“ bedarbiai 
ir darbininkai turi organi
zuotis ir kovoti prieš Hoo
verio plėšikišką programą, 
bedarbių ir algų kapojimą 
bių tarybas ir kuopas; dir
bantieji turi stiprinti revp- 
liucines unijas ir po jų vė
liava kovoti prieš algų kapo
jimus. Bedarbiai turi ko
voti už tuoj autinę pašalpą 
ir apdraudą. Kitokio kelio 
nėra. Komunistų Partija 
šaukia darbininkus eiti tuo 
keliu, kuris vienatinis ve
da prie laimėjimo.

SOVIETŲ SĄJUNGOJE GRAFTERIAI IR 
SUKČIAI TURI SKAUDŽIAI UŽMOKĖTI

BALBOA, CANAL ZO
NE. — Čionai uoste rasta 
nuskendus visa Broachų šei-

PINEVILLE, KY. —’ 1311932 m. Prie to streiko jau 
Isenai rengiamasi. Valdžios, 
ir anglies baronų teroras,! myna, paeinanti iš 'Syracu- 
badas ir skurdas verčia mai|se, Jungtinių Valstijų. Tė- 
nierius griebtis kovos prie-! vas, motina, sūnus ir duktė 
monįu< ! rasti nuskendusiam auto-

Konferencija taip pat pri-! rnobilyje. surišti ir, pririšti 
ėmė reikalavimus, už ku-! Prie masinos., 
riuos bus paskelbtas strei-1 
kas. Reikalavimai - yka to
kie: padieniams mainieriam 
turi būti mokama po $4.80 
į dieną;. pagelbininkams po 
$4.40 į dieną; visi prašalin
ti' mainieriai turi būti su
grąžinti į darbą; visos gink
luotos spėkos turi būti iš
trauktos iš mainų apielin- 
kės; tuoj aus turi ,būti pa
leisti visi suareštuoti ir ka
lėjime laikomi mainieriai; 
verstinas vykinimas aštuo- 
nių valandų darbo dienos; 
visiems mainieriams turi bū
ti išmokama algos pinigais, 
o ne kompanijos popierga-

""i čionai įvyko 
i Nacionales Mainierių Uni
jos Kentucky distrikto la
bai sėkminga konferencija. 
Dalyvavo 263 delegatai nuo 

n, i >t v i- i i 79 kasyklų. Apart to, kon- 
dtudentes Nužudė Angly ferencijoj svečių buvo apie 

V IJ* • I -I J” • 500. Visoj Kentucky isto- 
Vaidinmky Indijoje rijoj nėra buvę tokios skait-

šeši žmonės | 
liečiu karo metu, petys petin žuvo ir daug nuostolių pa-

1 caristais kariavo daryta.iš vieno su 
prieš bolševikus. Tas patsai! 
yra ir su mūsiškiais oportunis-1 
tais: dabartinėse sąlygose jie, 
pakirsdinėja proletariato pasi- j 
tikėjimą linkui Komunistų Par
tijos, o prie griežtesnių kovos 
sąlygų jie pereis į aną pusę 
ginkluotų barikadų.

Įrodyta, kad jie kasdien ap- 
gavingu būdu gaudavo 10,- 
000 kepalų duonos ir par
duodavo nesvietiškai augšto^ 
mis kainomis, pinigus pasi
imdami sau.

Dabar tie liaudies neprie
teliai už tą vagystę užmo
kės skaudžiai. Amerikoje 
tokie sukčiai būtų paaukš
tinti piliečiai, o Sovietų 
jungoje jie pasodinti į 
minalistų suolą.

MASKVA. — Iš Astraka- 
niaus pranešama, kad tenai 
pasibaigė byla prieš 86 vir
šininkus, kurie buvo kalti
nami suktybėse ir vagystė
se. V' Keturiasdešimt V septy
ni rasti kaltais ir nubausti 
kalėjimu. Dešimts nuteis
ta 10 metu kalėti, 30 nubaus- 
ti 6 metų kalėjimu, o 5 pa- 

Visi jie 
buvo surišti su maisto pra
mone ir duonos pristatymu.

EXTRA!lingos Jokios entųziaštiškos 
revoliucinės mainierių kon
ferencijos. Pasirodo, kad 
konferencija atstovavo. 17,- 
000 mainierių. Kadangi 
mainieriai sudaro tokį svar- 

Stevenš buvo bų elementą šioje apielinkė- 
Comilla distrikto magistrą-; je, tai valdžia neišdrįso kon- 
tas ir kruvinas spaudėjas

CALCUTTA, INDIJA. — 
Gruodžio 14 d. dvi jaunos 
studentės atėjo į anglo G. 
B. Stevens raštinę ir revol
verių kulkomis jį ant vie
tos nudėjo. 1

Pruseika visur gyrėsi su Law
rence ir Patersono A.L.D.L.D. 
kuopomis. Lawrence draugai 
19 prieš 4 balsus nuėmė dėmę 
nuo A.L.D.L.D. 37 kuopos ir at
sistojo į revoliucinę pusę. Pa- 
tersone perorganizavimo kuopos!
susirinkime dalyvavo 34 nariai , Indijos liaudies, 
ir nei vienas nebalsavo prieš j 
Centro Komiteto liniją. Entu- j 
ziastiškai pasitiko C. K. žygius, 
nes juos Pruseikos pasekėjai 
per ilgą laiką terorizavo, pasi
kviesdami sau į pagelbą ne na-

.. rius.

Francija Pasiuntė Armiją 
Pietinei) thinijon

Laikraštis “Washington

ferencijai trukdyti. Bet 
konferencijoj pasižiūrėti bu
vo atsibaladoję miesto ma
joras ir policijos viršinin
kas.

Svarbiausias konferenci
jos darbas, tai paskelbimas 

'.visuotino Kentucky mainie-

Dienraščio “Laisvės” koncer
tas buvo milžiniškas ,nepaisant, 
kad nuo pat ryto lietus lijo. 
Darbininkai traukė iš visų pu
sių į savo dienraščio parengi
mą. Svečių buvo iš Naujos An- 

- glijos, Stamfordo, Yonkerso, 
Patersono, Freeholdo, Bayonn- ės -- -- - -.........................
kitų miestų.

Star” gavo pranešimą, kad' rjų streiko su sausio 1 d., liais.
Francija pasiuntė kariuo
menę į pietinę dalį Chinijos; 
Laikraštis nuo savęs pridu
ria, kad tai daroma pagal 
padarytą tarp Japonijos ir 
Franci jos sutartį. Bet, ži
noma, svarbiausias Franci-

‘DAILY WORKER’ VAJUS IR
SUKAKTUVES ■

Sausio mėnesį sueis aš-
Philade'pbijos ir daugelio jos žygio tikslas bus, idant i tuoni metai nuo įsikūrimo

padėt'Nankingo valdžią su-
Oportunistai sako, kad į re

zoliucijas “netiki,” kad tai tik
tai Centro Biuro politika “kep- 
ti rezoliucijas.” Bet jeigu jie

118,000 Audėju Streikuojakitne, nors vieną kartą j me- \ Y tt u i

tus, sudaro didžiumą, tai tuo- 
jaus ir priima Pruseikos paga
mintą rezoliuciją. Reiškia, jie 
“netiki” į rezoliucijas tiktai 
ten, kur jos priimamos prieš 
juos.

.%. Amerikos Komunistų rar-knusmti Chinijos Sovietus,!.. , , „
kurie gyvuoja toj daly j Chi- ^J03 angį^ s rr°^^° 
nijos. Daily Worker.” Tai did-

•  ; žiausios svarbos sukaktu?

Amsterdam, > Hollandija. 
—Apie 18,000 audėjų atme
tė algų kapojimą ir paskel
bė bosams streiką. Streikas 
apima 31 dirbtuvę.

I

Į A.L.D.L.D. įstojo nemažai Kada d. Bimba paprašė 30 mi- 
narių. Drg. Arisonas iš Plains, 
Pa., prisiuntė 9 naujus narius 
į 170 kuopą. Juos gavo drau
gas V. Glaubičius. Į Lawren
ce kuopą įstojo 9, o laike Pater
sono kuopos perorganizavimo— 
įstojo 6 nauji nariai. Kitur po 
mažiau. Dirbkite, draugai, ir 
vajui pasibaigus. Gaukite nau-

nučiij laiko, kad atsakyti į jo 
melus, tai Pruseika net du kar
tus atsistojęs priešakyje prašė 
savo pasekėjų neduoti. Buvo 
lermo, riksmo, balsavimo, bal
sų vogimo ir t.t.

Komunistų diskusijose gi 
žmonių buvo daugiau, praneši
mą darė d. Bimba ir po jo pra
nešimo ne tiktai pirmininkas, 
bet ir patsai d. Bimba pakarto- 

visuomenė matė tinai kvietė, kad kas ateiti] iš 
, Prieš- j priešdarbininkiškos opozicijos 

“ ir apgintų savo platformą. Ne
parodė akių nei Pruseika, nei 
Butkus. Jie faktų bijosi, kaip 
šikšnosparnis šviesos.

Brooklyn© 
dvi taktikas diskusijų, 
darbininkiška opozicija jas tu
rėjo 9 d. gruodžio, o komunis
tai 14 dieną. Oportunistų pa
rengime įžangą darė Pruseika.

vės. Per ištisus 
metus Amerikos revoliuci
nis proletariatas išlaikė sa
vo kovingą organą. O prie
šai skelbė, kad “Daily Wor- 
keris” xnepasilaikys. f:

New Yorke “Daily; Wor- 
kerio” 8 metų sukaktuvėms 
minėti yra rengiama demon 
stracija didžiajam Bronx 
Coliseum sausio 3 dieną, 
1932 m. Visos lietuvių dar
bininkų organizacijos turė
tų stengtis pasiųsti “Daily 
Workeriui” pasveikinimą su 
aukomis.

Antras svarbus ’ dalykas. 
Šiuo tarpu “Daily Worke- 
ris” varo vajų už gavimą 
naujų skaitytojų. Tikslas 
yra gauti 5,000 naujų skai
tytojų. Lietuviai darbinio 
kai, kurie skaito angliškai, 
ypatingai del savo priaugan-

aštuonis

čių vaikų, turėtų užprenu
meruoti “Daily Workerj.” 
Mūsų dienraščiu platintojai 
ir darbuotojai turėtų nepa
miršti Komunistų Partijos 
oficialio organo. \

Suareštavo Keturių , 
j h J i Kūdikių Motiną

United Press žinių agen- sodinti 5 metams, 
tūra praneša iš Nankingo, 
Chinijos, jog kruvinasis 
Chiang Kai-shekas ištikrų- 
jų rezignavo iš prezidento 
vietos. Jo vietą užėmė tū
las Lin-sen. Taip pat re
zignavo finansų ministeris 
Soong. Visa Nankingo val
džia esanti ant subyrėjimo baigė. Dabar reikia sudary- Uų. 
slenksčio. ti suvadą, kiek kuris apskri

Tuo tarpu į Nankingą su- tys gavo balsų už naujus na-| 
plaukė apie 80,000 studentų rį 
iš visų Chinijos kampų. Jie 
laiko milžiniškas 
tracijas prieš Japonus ir į Cll4 prenumeratas. .

i prieš visus užsienio impe- Į reikia^ padalyti atskaitą ir į 
rialistus. Jie įsiveržė į 
valdžios užsienio 
ministerijos rūmus, smar
kiai apdaužė valdininkus ir 
sugriovė pačią raštinę.

Visoj.miesto srityje aplin
kui Japonijos konsulatą pa
skelbtas karo stovis. Ka
reiviai suėmė 40 studentų 
vadų ir pagelba grūmojimo 
sušaudymu privertė juos 
įsakyti- studentams liautis 
demOnštravus. 1 \ 

•Pranešama, kad studen
tai dainuoja komunistines- 
revoliucines dainas. Vienoj 
vietoj kareiviai šaudė į stu^- 

užmu-

VISOMS A1.D.LD. KUOPOMS
Draugai! Vajus jau pasi- te gąuti daugiau naujų na-

D. M. šolomskas,ti suvadą, kiek kuris apskri . , T „ „ „ „ ,- 1 I A.L.D.L.D. Centro K. Sekr.
rius. Iki šiolei buvo skelb-; 

, ta balsai tiktai už dienraš- ' demons- v. , ~ . i- ' cių prenumeratas. Dabari

46 Ten Eyck 'St. 
Brooklyn, N. Y.

Japonijos Armijos Vadas 
Grūmoja Chinchownaujus na- 

reikalų rius. Taigi, draugai prisiųs- 
kite visų naujų narių var- 
dus j Centro Komitetą, kad griežtai rei'kalauja"kad chi- 
galėtume padaryti sutrau- nai ištrauktu savo armiją 
k a. 4-

MUKDEN. — Japonijos 
armijos vadas Mandžurioj

iš miesto Chinchow, arba
Darbą už A.L.D.L.D. nau- japonai miestą bombarduos 

jus narius tęskite ir ant to- spėka chinus išvarys. Va
liaus. Mes galėsime suteik- dinasi, Japonija pasiryžusi 
ti kiekvienam naujam na- tą svarbų miestą užgriebti,

WORCESTER, MASS. — 
Anna: V. Alatkas, 42 metų 
amžiaus, motina keturių 
kūdikių, bandė pasiimti ke
letą žaislų delei savo vaikų 
kalėdoms. Ją suareštavo ir 
patraukė teisman. Teisme 
moteriškė sakė: Mano vy
ras nedirba kelintas įmėnuo; 
aš gi negalėjau matyti sa
vo kūdikius neturinčius jo
kių žaislų kalėdoms bei pa
puošalų delei kalėdų egle
lės. Todėl ji bandė pasivog
ti. Matyt, Alatkas yra ti
kinti moteriškė. Iš šarma-[kuris čia atvyko prakalbas 
tos ir desperacijos, kuomet sakyti. Jis randasi ligoni- 
ją suareštavo,, nelaiminga nė j ir smarkiai serga, o bur- 
motina bandė pasikarti. žuazija graudžiai verkia.

dentus, bet kiek jų 
šė, nesakoma.

Automobilius Sužeidė 
Buržuazijos Atstovą

NEW YORK.— Pereitą 
sekmadienį ant 5-tos Avė. 
tapo automobiliaus sužeis
tas ponas Churchill, Angli
jos buržuazijos atstovas,

r
žuazija graudžiai verkia.

riui !$3.00 vertės knygų re-, kontroliuoti, 
guliare kaina. Bet supran- l
tama, jie nebus priskaityti j Bankrūluoja Didelis 
prie vajaus ir už juos nebus 
duodami balsai del turos i 
SSSR.

Dar kai kurios kuopos ne
sugrąžino balsavimo blan
kas. Grąžinkite jas tuojau. 
Nors laikas buvo paskirtas 
iki 10 d., vienok, dar galite 
grąžinti, nes balsų skaity
mo komisija nesusirinks 
gpeiciau, kąip 26 d. šio mė
nesio.

Brošiūra apie kartis ir re
voliucines kovas Azijoj jau 
baigiama ruošti ir tu o j aus 
ji bus atiduota spaudai. Ją 
gaus visi nariai dar už 1931 
metus. Taigi, pasistengki-

Geležies Fabrikas
VARŽA VA. — Silezijos 

mieste Friedenshuette ban
krutuoja labai didelis gele
žies fabrikas, kuris sulindo 
į skylę ant $8,000,000. Del 
7,000 darbininkų grūmoja 
darbo netekimas.

Kaliniai Bruzda
Leavenworth, Kan.—Fe

de ralio kalėjimo įnamiai di
džiausiame p a s i p iktinime 
prieš užveizdas. Jau kelin
ta diena jie uždaryti kame
rose ir laikomi po padvigu
binta sargyba.
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Jiems Keista
Lietuvos Žinios grūo- §oviku 

• džio 1 d. laidoj po antgalviu 
i “Keistas Siuvėjų Susirinki- 
|mas”rašo:

Vakar vakare Mapų g. 10 
nr. įvyko siuvėjų “Adatos” 
draugijos susirinkimas. Į susi
rinkimą nuėjo ir kaikurie 
d i e n r a ščių korespondentai. 
Prezidiumas, susirinkimui pri
tariant, pareiškė, kad visi Kati, 
no dieųraščiai gipą buržuazi
jos reikalus^ tai tokių laikraš
čių korespondentų jie į saVo

I susirinkimus negali jsileisti,
Keistai ‘atrodo tam liau

dininkų organui, kad' Lietu
vos d a> r b i n inkai atsirųįe 
žiuoja nuo buržuazijos rei
kalų 'gynėjų.1 “Liet. Žinios” 

_ _ . _ _ , norėtų, kad darbininkai ir
res ekonominė padėtis, ir kad kitų pozicija yra taip pasi-j toliaus leistų save mulkinti.’

Lietuvoj vis daugiau ir 
daugiau darbininkų aiškiai

> visokius sa- 
p riešus: prieš 

metoninius fašistus, prieš
I klerikalus, socialfašistus ir 

liau-

Entered 4fs second class matter March 11, 1924, at the Post Office at ;
' Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.FINANSINIS SUSMUKIMAS

rW»

Hrfziui didėjant visam kapitalistiniam pasaulyje reiš
kiasi vis didesnis ir didesnis finansinis susmukimas,

Kiekvienoj buržuazinėj šalyj finansinė problema šian
dien labai opi. ,

Amerikos yaldonai Washingtone atvirai pripažįsta, kad 
Europos kapitalizmas prilipo liepto galą karo skolų mo
kėjime. Prezidentas Hooveris net patiekė sumanymą 
perėgzaminavimui Europos skolų mokėjimą Jungtinių 
Valstijų valdžiai. Tą jo sumanymą karštai remia iždo 
sekretorius Andrew W. Mellon. Savo pareiškime Mellon 
sako: . . ‘

“[Užduotis tų, kurie yra valdžioje, skaitytis su realybe, 
ir nėra jokio išsisukimo nuo to fakto, kad nekurie skolU 
ninkai negali pilnai mums užsimokėti, iki žymiai pafge- 

keitus, jog reikalinga rimtai apsvarstyti jų dabartinę 
padėtį šviesoje esamų aplinkybių.” ... .........

Mellon nurodo finansinį Anglijos susmukimą, ir pažy- nusistato^prieš 
mi, jog prie dabartinių aplinkybių ji negali mokėti sko- vo klasės* 
lu;.7 Anglijai panaikinus aukso valiutą, jos skola Jungti-j 
nems Valstijoms padidėjo ant 50 nuošimčių.

-O jau žinoma, kaip sunkioj finansinėj padėdyj randasi? v. , .
Vokietija, Austrija ir kitos europinės šalys. į fašistų pagelbmmkus

’Europos šalys skolingos Jungtinėms Valstijoms $10,-! dmmkus. 
000,000,000. Gi privatiniai investoriai turi paskolinę!  
$18,000,000,000, užsienyj. | , v. .

‘Krizini didėjant įvairių šalių bonai žymiai nusmuko.1 o.LA. dOCialiasiStftl 
Nesenai buvo aprokuota, kad šios šalies kapitalistai, ku-'f* • • laimpnmii 
ne čia pirkosi svetimų šalių bonus, prakišo suvirš $9,-Įull,<wl
090,000,000 nukritus bonų vertei. j Socialfašistų “Naujienos”

kTaigi finansinis smukimas reiškiasi iš visų pusių kapi- ■ gruo(j^io 12 d laidoj pjriasi 
teistiniam pasaulyje. i J ‘ J °

tKriziui didėjant, ne tik Europos valdžios, ne tik vald-Į.^ - 
žiūs įvairiose kitose šalyse susiduria su dideliu biudžeto!
deficitu, bet taipgi ir turtingiausios šalies, Jungtinių | 
Valstijų valdžia susiduria su bilionų dolerių deficitu. ; . Q .. .

. Pereitais metais Jungtinių Valstijų valdžios deficitas i S™a i - v 1 • U • -as' 
Aprobuojama, kad šiemet sieks $2,-! kelbtų^ skaithmu, tai fašistų 

.......................... .  . ............. )J kandidatai stpvį antroj* vie- 
toj.

Dabar SLA. organizacijoj 
eina p j ovyneSę. tarp, Vieny
bės”, “Dirvos” /fašistų, 
“Sandaros” pusiau fašistų 
ir “Naujienų” socialfašistų.

visą katalikišką pasaulį po
terių pagelba nugalėti bol- 

js. Bet visos maldoj 
nuėjo vėjais. O bolševikai 
varo savo darbą pirmyn— 
naikina religinius burtus 
Sovietų Sąjungoj ir šviečia 
mases žmonių. (

Skaudu, dięvp. , agentams 
žiūrėti, kaip šeštoj dalyj (pa
saulio revoliuciniai darbi-1 
nink'ai po Komunistų Parti
jos ’vadovybė' uždavė1 Įnirti- 
na smūgį [religiniam bizniui. 
Už tai jie visaip niekina, Sb?
vietų Sąjungą.

kas. Mat, lietuviški reakci
niai elementai. susilaukė 
daugiau pagelbihinku kovo-Į 
ti prieš komunistinį judėji
mą. Tai jie ir džiaugiasi.

Tam pačiam “Darbe” Jan-
l i . J U1O IYCV1 l/CVIO VILIVV1CV iiuv ocv v u

kaūskas Štai kaip bjauriai pažaboti ir tokiam 2-3 metų 
smerkia komunistus sąryšy I piliečiui ar pilietei ant savo 
su . bedarbių maršavimu į sprando pajodinėti, žodžiu,

Sovietų milicionierius kartais

VILKAS ASFALTE
=t

—Draugai, vokiečių, kariuo-

ir

ATITAISYMAS KLAIDOS

’alo kalba, kas d^l 
munisto. Pasirodo,

sumoj. Tik pasigirdo: 
—Palaukit, suskiai, aš j

Iš ištiesiu pasirodė, kad

kaš. KUbinet būbžė bandė įsi
nerti į miiiia,—-keli darbini n-

i dažnai galima išvysti tokį darni: 
vaizdą: rimtas vyras formoje •
rimtai žaidžia su kokiu nors o tu rupuže, tu ir čia atsivil- 
3-4 metų piliečiu ar piliete.

Jis kartais duoda net save

Maskvos milicijos skyriuose kai stvėrė jį už sprando' šauk-

—O tu, prakeiktasis buože,

boniškį už tą nelemtą stU 
maišymu.

kai!—ir ėmę, išsiūbavę, pa
siuntę jį trepais žemyn. Buo
žė nusirito kūliais žemyn, am
telėjo ; valandejęš pagulėjęs, 
atsistojo ir įsitikinęs, k^d (Jar 
gyvas ir rankos, kojos vietoj,Washinp’tona *° keliomis valandomis tampa šių I—leidosi bėgti ir pranyko taip

.Galima daleisti, kad komu- jaunučių piliečių “vergu.” Ir 
nistai išnaudoju saviems tiks- kartais atsitinka taip, jog po | 
lams alkanų bedarbių skurdą; ; kelių valandų tokios draugys-parodysiu'... . 
galima daleisti taipgi, kad jie tės atsišaukia į milicijos sky-' 
ipteresuojasi vien, tik savo rių, uždusęs atbėga tikrasis' 
partijos reikalais ir naudojasi mažo piliečio savininkas, 
proga,)o vaitojančių darbinin
kų buities; pagerinimas 
visai nąrūpi... .
Tai’ ! taip . “Klampynės” 

sveikintojas, niekšiškai kūl- 
ba apie komunistus, / kurie

Ilgai laukti neprisiėjo. • Vos 
prasidėjo mitingas ir buvo tair* 

• _ ti pirmi žodžiai, kvietimas 
---- ■ Išeitų, kad Sovietų milicijai Spiestis aplink Komunistų Par- 

jiems nėra ko daugiau ir daryti, kaip jtįją jr jmti į savo.rahkas vai- , 
—tarpe trukšmingo links

mo minias , ūžimų, pasigirdo
tik vaikus bovyti ? Bet tai bo*Įdžią 
vijama gatvėj paklydę vaikai.
O Sovietų milicijai veikti'yra šauksmas: 
ko, ir jei ji renka gatvėse'žio-

.............  , plių. tėvų paikus, tai ją peikti ;menė apsupa plytnyčią!
i kovoja už darbininkų, reika-kul^'nieks. .Bet po- ... .v,. ,. ...
Ii.., ? draug nieką tnęmąte ir negir- plytnyčią apsupo keli šimtai
1' dėjo, kad Sovietų milicionie- vokiečių baltosios kariūome-

kokiais eie- r^us būtų tiek žioplas, ir vie- nes. Mitingas tapo išvaikytas.

Sdcialfašisly Agentas 
Sveikina “Naująją 
Klampynę” '

Hillmano
klikos agentas-
per “Darbų”; siunčia' savo i
socialfašistinįds linkėjimus! ... .
renegato Prūseikos išpėrė- ■ sako? J°S Jie “eina?

- ■-- ’ - - imumstų Partija.
Jie taip eina “su 

nistų Partija”, ] 
kauskas, Grigaitis ir kiti j 
sufašistėję elementai.

Jeigu kurie suklaidinti 
Prūseikos pasekėjai ištikimų
jų mano eiti su Komunistų 
Partija, tai jie privalo kuo- 
greičiausia nutraukti ryšius 
su prieškomunistine opozi- 
ja.

Tai štai su
! ,f !. v. A. ■ impntniq rpnecraMą Pn^eikn 1^ proletarų vaiko Plaustų, J Besiskirstydami darbininkai socialfasistines I mental° ^negatas yuseika |pavyz(jin> «asfalto vilką.” tarpu savęs šnekėjo:
?,s> ■ Jankauskas ’ ?udaro bendr? iront^ Apie vieną tokį asfalto vii- j —Ne kas daugiau, kaip tas

siunčia' savo Pr ^ar atsiranda tokių ką, tik ne Sovietų Sąjungoj, o prakeiktas buožė. Tasai Va-
i Prūseikos šalininkų, kurie Amerikos didmiesčiuose bebė- balas. Mes tą rupužę užmu-

tai “Klampynei;,”
Išgyręs “Klampynę” ir vi

sus tuos, kurie, joje klampo
ja, , tasai Prūseikos “fren- 
tas” ant galo sako:

*
Mes širdingai linkime “Nau

jajai Gadynei” kuo geriausio 
pasisekimo augti, bujoti...
Visi miekšiąkiausi ,darbiu, 

priešai sveikina “Naująją
| kad SLA. nominacijų rezul- į^amP^n^ .9^rja ^a soc!a!
tatai rodo, jog už socialfa- 

į “sleitą” (Bago.čių, 
I Grinių, Gugį) paduota daų-

fašistas -Grigaitis. • Sveiki-

SU Ko-!srioJantb aš ū noriu čia pakai-, šim! 
bėti. Tuo labiau prisieina apie I 
tai kalbėti, nes atsiranda to
kių “mielaširdingų” draugų,Komu-

Pasirodo, tai būta Prūseikos 
tėvo, stambaus buožės. Vė
liau paaiškėjo, kad ištiesų se
nis Vabalas, nusiritęs nuo laip
tų, kvapo neatgaudamas, tie
siai nudūmė į vokiečių ko- 
mandantūrą ir užsiuntė ka- 
kariuomenę. Ryto metą ir ki
tomis dienomis, Vabalui nuro
dant,—tas irgi vėliau paaiškė
jo,—prasidėjo areštai. O kuo-

-į t . S'į' ‘ L i

Visų Liet. Parbmiukiy Susivienijimo Amerikoj 
Kuopy Atydai!

i h'i 1111 • i ** • .
• i •{ t

Draugės! •Ii}'
Kaip jau pirmiau butę) įda: 
tj,j L.D.S.A. 5 Rajonęįfm 
konferencija įvyks 2’§ j,d.

kąd buvo pirma pranį0a.
Jei’ tūlų priežasčių nebuvo jųąli 
ma gauti j ‘ #
995 N. 5th St., tai dabar>, įon-.tautinis veikimas.

siękė $902,000,000. . 
123,000,000, sekančiais metais sieks iki $1,417,000,000. 
Taigi, viso deficito suma siekia $4,442,000,000.

Arų. valdžia, kaip ir valdžios kitose buržuazinėse šaly
se Visu įsiutimu ginkluojasi, rengiasi prie karo, ir karo 
tikslams išleidžia milžiniškas sumas pinigu. Nepaisant 
didelio deficito, kaip ra^o “New York World-Telegram”: 
“sekamais iždiniais metais bus išleista daugiau pinigų 
budavojimui naujų karo laivų, negu bile kuriais metais j . . ; - . . . _ ;
pereito dešimtmečio.” Aprobuojama, kad dabartiniais i oocialtasistai tikisi laimėti.' 
iždiniais metais, kurie užsibaigs liepos 1 d., 1932 metais, i Bet rinkimuose veikiausi^, 
tam tikslui bus išleista $53,000,000. Gi 1933 metais bus i lasiau fašistai sandarjėčiai, 
išleista $57,000,000. Tai vien tik budavojimui naujų ka-; kurie iki šiol ėjo išvien su 
rb laivų. " ! grigaitiniais socialfašistais,
: O reikia atminti, kad milžiniškos sumos skiriama abel- susivienys su vienybiečiais

• *ii i i • • • i i • • •• v v i uliciiicii. nuu j. v včiičurviufc J.W rkuiiinai. karo reikalams, budavojimui karo orlaivių, gamini- smetonlaižiais prieš social-j Visos draugės delegatės ir Ra- mas ir t.t. 
mui nuodingų kai o gazų ii t.t. i fašistus ir Gritraičio-Bairo- i jono Komitetas, būkite laiku;Kad padengti tą milžinišką deficitą, Wall Streeto at-!v. .. b i’ 1 1 
stovai Washingtone planuoja pakelti taksas. Kaipo ka-' Ciaus-Gugio klika bus par-1 
pitalistų atstovai, jie jieplanuoja sunkiai aptaksuoti pa- blokšta. v 
razitų klasę, kuri turi savo rankose 90 nuošimčių visos 
šalies turto, bet jie planuoja uždėti dar didesnę krizio 
naštą ant biednuomenės pečių. Jie planuoja ant įvai
rių dalykų pakelti taksas, planuoja ir nuo mažesnių i 
įplaukų (nuo suvirš $1,000 į metus) lupti taksas, kad 
kuo mažiausia taksomis apsunkinti pačius kapitalistus.

• Kapitalizmui smunkant, visokiais būdais ant darbinin
kų pečių kraunama vis sunkesnė ir sūkesnė krizio našta. 
Muitų, taksų pakėlimas, kapojimas algų, visa tai žemina 
darbininkų gyvenimo normą. Tas darbininkus stumia 
į^kovą.
-’JJarbininkams kito išėjimo nėra, kaip tik kovoti prieš I 

k’ąpitalistų atakas. Bet kad kova būtų sėkminga, jie turi I 
susijungti į kovingas darbininkų organizacijas po Komu- 'Prieš “Dievo Galią”

' Kunigų organas 
gas” rašo:

i Bolševikai Rusiją 
“bedievių fabriku”.
gė 40 bedieviškų mnivėrsitetių, 
50,000 draugijų, 400 vadina+

Žinoma, jeigu SLA. na
riai darbininkai, kurie su
daro tą organizaciją, būtų 
susipratę, tai jie apsivaly
tų nuo visokio fašistinio 
brudo. Bet daugelis jų dar 
vis leidžia save mulkinti vi
sokiems buržuazijos 
tams.

ageh-1

rii'stų Partijos vadovybe.
“Drau

Binghamtonas Gausiai Parėmė Bedarbius
X , 4L a- •

A.L.D.L.D. Kuopon įstojo 4 pramogėlės pelnas bus skiria- 
Nauji Nariai mas‘ Lietuvos Kompartijai.

I P i 9 v ’ ■ ■ > ’ • ■ iBinghamton, N. Y.—AJL.D. Darbininkai Sveikino Grįžtan-
LiD. 20-tos kuopos susirinki- i čią Delegaciją 
me, 10 d. .gruodžio, įsirašė 
nąuji nariai: Navadauskas, Že
maitienė ir Sadonienė. Tai 
jau 4 nauji nariai šiemet gau- 
t£. Tačiau pernykštė kuopos 
narių skaitlinė dar nepasiekta, 
nės dą» yra senų narių nepasi- 
niokėjusiu duoklių už šiuos 
netils, o jau eina paskutinis 
šių metų mėnuo. jV* - a .

ZKuopos komitetan ateinan
tiems metams išrinkta: org. 
J? Degutis, sekr. Navadauskas, 
fin. sekr. E.žukienė, ižd. L. 

jonas.
^27 d. gruodžio nutarta su

rengti bendrai su L.D.S.A. 23 
kp. pramogėlę paminėjimui 5 
nr.ųtų sukaktuvių nuo nužudy
mo 4 Lietuvos darbininkų va- 
dį.: Požėlos, Giedrio, Greifen- 
bergerio ir čiornio. Nuo tos

11 d. gruodžio Lietuvių, svetai
nė buvo pilnutėlė darbininkiš
kos publikos, kuri susirinko iš
klausyti baduolių maršuotojų, 
grįžtančių iš Washington©, 
pranešimą. Pranešimus davė 
vienas jaunuolis iš Rochesterio, 
Josephine Bagdon ir Mann
ing Johnson iš Buffalo. Jie 
plačiai apsakė visą kelionę ir 
jųjų pasitikimus įvairiuose 
miestuose ir Wa’sjiingtone. Jie 
kvietė darbininkus organizuo
tis ir kovoti, nes tik per kovą 
bus galima laimėti.

Valdžios atstovai Washing
tone darbininkų delegacijos 
nepriėmė. Jie išsigandę, prieš 
beginklius darbininkus pasta
tė didžjausią ginkluotą sargy - 
bą; ant kiekvieno delegato tu-

knin Ton- l<urie dar iki šiol tikrina, jog 
A c j tai esąs ne vilkas, o tikras, tik 

]nuo kaiminės nuklydęs^ nekal- 
tas avinėlis! I 

Kad toli ne taip, kad tas 
avinėlis su pusėtinomis iltimis, 
persitikrino ne vienas darbi
ninkas. Vienas į Maskvą at- i 
vykęs Amerikos draugas paša-1 et kas nors Vabalui išmėtinė- 
kojo.

—Iš senos atminties, kelioms 
dienoms priglaudžiau šį vilką 
pas save. Manau, kas čia blo
go. Visgi savo žmogus. Ka- 

';daise tjek dirbo. Taigi pri
glaudžiau, palieku jį namie, o 
pats vaikštau į darbą. Tik 
štai vieną dieną draugai mane 
keikia, kam aš palaikąs ir ant 
darbininkų; siundąs tokį vilką. 
Sužinojau, į . kad tuom laiku, 
kai ’ aš idarjb^ maųo< PšvečiAs” 
peįr stubas/per; gtįubas įr užsi-j 
. ' ja*'
agituoja už savo kokią tai par- 

Įširdau. Vidurnaktyj 
I'parėjęs, iš darbo savo “sve^į”

? j u j' 5į Rihkimas rezoliucijų ikomi-
šjn- įijos. i - ' U J I' ■.

i ' & peį- stabas; .per, stįubjaš jr užS
itblJCjD IdpUlldl. J - ’ • ....

L ' V V* T *7 ** •* l idzio, tačiaus kitoj vjfeįūj, :
i----  ----  —j- pe-j: 8; Kuopą raportai ir jų ap

svarstymas.
svetainę j po y nūm. 1

jtiją

^U‘P" paprašiau kraustytis Jauk.
10. Klasių kovos reikalai. Į Apie kokį čia vilką eina kai- j 

j Delegatės. 11. Kova su oportunistais ir 'ba? Bet štai keletas bruožų J 
/revoliucinio judėjimo ' įskaldy-'iš_ šio vilko, tėvo istorijos. Patį

ferencija įvyks .929 Arch Street,
Philadelphia, Pa.
tatai įsitėmykite.

Konferencija prasidės punk- tojais.
tualiai nuo 10 valandos ryte. ' 12., Komunistų Partijos remi-

Jaunuolių ir vaikučių
I kad būtų galima laiku pradėti klausimas.
! ir kad konferenciją neužsitęs-1' 14. “Darb? Balso” ir komu- 
l tų iki vėlumos. t> žpmiau telpa nistinės spaudos klausimas.
I konfer. dienotvarkis. Draugės,1 15. Rajono ir Centro reikalai, 

klausi- ' 16. Lavinimosi klausimas.
17. Rezoliucijų skaifimas 

. jų priėmimas.
18. Aukų skyrimas.
19. Rinkimas Rajono komite

to 1932 metams.
1. Konferencijos atidarimas. I. P.rau«es- jel8u Pastebėjote 

kokius trukumus, atneškite sa
vo sumanymus konferenčijon ir

prisirengkite visuose 
muose imti dalyvumą, .kad kuo 
rimčiau, kuo naudingiau mū
sų organizacijai išrišus kiek
vieną problemą.

Konferencijos Dienotvarkis

2. Mandatų komisijos pasky-
*’T Rinkimas, pirmininkes ir b® dienotvarkis papildytas. > 
sekretores konferencijai. T raugis ai

4. Dienotvarkio ir prdtokolo ' Senkevidenė,
skaitymas ir priėmimai. N i L.D.S.A. 5 Raj. Sekr,

y ‘ ^tegalėsime paliUosųot .‘.HP-llti 
■įy ' įijiūs kalinius: ' ;

'davo, kad:—
—Juk tavo sūnus, girdėt, 

Amerikoj tapo komunistu, o tu 
čia judošįąuji,—senis Vabalas 
atrėždavo:

—Na, ir kas iš to? Aš da
rau savo, o sūnus savo. Mano 
vaikas kytras—jis žino, ką da
ro. Jei jis įstojo į komunis
tus, tai,, turbūt, taip ir reikia. 
Ir tdi‘ gerai.

Tik: icjąbar, trylikai metų 
pį-ą/ėjUši 3 ^paaiškėja paslėptą 
šėmo 
sūnau&Bi 
kačP^tarp tėvo buožės, išda
viko, ii* sūnaus—“komunisto” 
buvo paprastas darbo pasida-; 

[linimas. Sūnus Vabalas-Prū- 
seika nusiima dabar kaukę ir 
taria:

-—Na, tai kas? Tegu būna 
ir taip. O ką jūs man padary
sit? Galų gale, už mano pe-vilką jūs pažįstat geriau . . .

Tai buvo 1918 metų pabai- .. . . . . . . . _
goj. Darbininkų ir kaimo Cil) S‘,°Y„ vialstLblne. _ap??U.g®: 
biednuomenės Lietuva stengėsi 
nusikratyti sunkaus vokiečių 
okupanto bato.

Vokiečių žandarai, dantis i 
sukandę, paniurę, priversti bu
vo palengvėl apleist šiltas vie
teles. Raudonoji Armija įpė- 
džiui žengė paskui okupantų 
gaujas. Lietuvoj pradėjo kur
tis darbininkų-valstiečių val
džia. Lietuvos buržuazija ir 
buožės nespėjo dar susiorga-1 
nizuoti.
. Prieš pat 1918 m. kalėdas 
Kcmunistų Partijos ‘Centro 
Komitetas pasiuntė mane į Pa
prūsę. Patekau į Kybartų- 
Virbalio apielinkę. Šios apie- 
linkės darbininkai,, bernai ir 
hię^nuomenė Suvalkijoj vieni 
iš skaitlingiausių ir labiausia 
susipratusių. Mirimą atstovą iš

—Taip, tamsta, mes žinome, 
kad Amerikos policija, fašis
tai, grigaitininkai, tautininkai 
ir, galop, klerikalai, tamstos, 

I pone Prūseika, skriausti ne- . 
duos. Tamsta grįžti į savo 
gimtosios buožijos glėbį. Na, 
ką gi jau padarysi? Jau-"net 
kone du šimtu metų atgal ta
lentuotas poetas Kristijonas 
Duonelaitis, kas link tamstos 
būdo žmonių yra taręs, kad: 

!—šūdvabaliai visi jau tam
bjaurybėje gimė

Ir visos giminės bei tėvų 
paprotį laiko;

Nes jau taip jiems tėvas,
mania ir močeka liepė.
Šią pasaką, kuri lyg tyčia 

būtų tamstai ir tamstos sėb
rams rašyta, ponas Vabale, 
mieliai patariu pasiskaityti.

Užbaigdami, mes galime d£r 
pridėti;

Obuolys nuo obelies netoli 
tesirita!*. Vilką, kaip nemai- 
,tinsi,—jis vis į mišką žiūri!

P. Aušrotas. ’
Maskva, 10-XI-31.

IU_ Montelloj Įsikaęe
Bedarbį Taryba -

' A ' G....................................... ..
jVądįū ^įlpurėlio... kopėčias jsu 
jyji^aisį '^ribąiįįnįaiš p^.mąr- 
ĮgiiĮiįnAis. iMalblliėkitfei visi da- 
fyyąųti? .Bet •p'ataHink komisi- 
jaipkūd -spaudos‘darbus,.duotų 
'‘Laisv.ei/N^ųri juos geriau pą- 
da^,A įąi ir pasekmės ge- 
ijesnesį'-’ y į v ...Į

Montello Komunistas.
' ' ' ’ , i'. •• k

.pavertė i .■ 
Jiejįstei- juif" ;

>■ Montello, Mass. wV vT©ilįos I 
mį.puolamųjų daliu te 800 te- garbes, kaip dabih
mes ūkių bedievių kolektyvių.-. £ ių> kurfe llorStT&>4į 

krikščio- jmti “Laisvę,” bet
- - ’ gali. Iš antros pusės yįi b^id^'r-

bįai pradeda judėti.; Šųsityei’ė 
Bedarbių Taryba, kūi’i laiko 
susirinkimus kas ketvirtadienis 
po num. 9 Stillman Ave., Bfpč- 
tone. Todėl, visi bedarbiai/ 
stokite į šią Tarybąįindkit^, 
Įjog tik organizuotai■ Jtėgąlėsi
te laimėti bent kokią 'pagelbą 
iŠ valdančios klasės. '

, ~ j U į-;. cefitro ji’e-: sutiko išskėstomis 
• t f 1011 ranįpjnis;-."

Taigi, matote, 
nišką Rusiją bolševikai su- 
bediėvino. Ir bolševikai ta-' 
me darbe tiek galingi, kad 
nei pats “visagalis dievas” 
negali jų nugalėti. Juk 
kiek čia senai , vyriausias 
dievo agentas . ant žemės 
(Vatikane) užkdrhandavd

rejo pp 2 polięistu i-r būrius 
ipąreivių ir jūreivių su mašini- 
ilemiš kahuoiėmis.

Binghamtoho darbininkąi d‘e-. 
legacijos žygį sveikino griaus
mingais aplodismentais, o au- 
įęų sudėjo 55 ddl, su centais. 
Mitingas, užsibaigė daiiiūojhnt 
IntČlnacįdnalą. ’’ 1' '( ■ '

Brockton; Mąss. —• Tųręjo- 
mejau dvi konferencijas pa- 
liuosavimui T.jMoonęy’o ty ki
tų politinių kalinių. Ddbar tuo 
reikalu nutarėme laikyt masinį 
mitingą gruodžio 20 d. Svetai
nėj ..vietą paskelbsime prane- 
Šipiiąosę.. Turėtume. visi -daly- 
vauti tame nlitin^e. Nes tik 
per masinį darbininkų veikimą

v-..

Japonija Toliau Užima 
ir Plėšia Mandžūriją 
i t... 'i. ;■ ' -----ši . ■ ;

V^Įkąre ) vienoj > plytnyčioj 
šauĮdaųi^į masinį.mitingą. Iš 
bakūžės į bakūžę,Hš kumetyno 
į'kumetyną, iš buožyhės į buo- 
žynę pradėjo veikti “gyvas te
lefonas.” PrietemonĮis, ■. tarsi 
juodps bangos skalauti. linkui 
piythyčios pradėjo gužėte gū
žėti gelžkelio darbininkai, ku
mečiai, bernai, biednuomenė. 
Kaip iš žemės, išdygo bent ke
letas-šimtų. Ruiminga plytny- 
čia jau kone kupina.

Štai .augštais, antro gyveni
mo, laiptais kopia dar vienas, 
feet kas jis? Jis taip žymiai 
skiriasi nuo visų. kitų. Juodi 
” ’ ‘‘ . Nė lipa, o tar-Japonijos rūbai, įsišėręs. .

uradė- S1 Ju°das.Voras vortinkliu ka- 
.x binas. Matyt, senyvas žmo- 

. . . ' gus. Bet.Štai ir jis. O juk
nija.? Naujuose mūšiuose tai buožė! Matyt, mūsų “gy- 
japohai nugalėjo chinus ir i vasai telefonas” veikė ne be 

trūkumų, ir pateko ir į tas au
sis, kūf nereikėjo.

MUKDEN. 
plėšikiškoji armija , ; 
jo ūaūjus žygius prieš Ghi- 
niją.;l

užėmė miestą Lancnihpu. 
Chinai, sakoma, iš miesto 
bėgo didžiausiame pajkriki- 
me, -palikdami visą kelią nu 
lda1$ lavonais.

e j vi
- ko j O.

pragos

Vakarykščiame “Laisvės” 
No. 29G vienam straipsniui 
pridėtas ne jam priklausan
tis antgalvis. Antraittė 
puslapyj, šeštoje ir septin
toje skiltyje telpančiom d. 
Rumboniškio -^^abom tu
rėjo būt antgalvis “žiežir
bas.” Tačiaus tūlas skaičius 
dienraščio kopijų išėjo su 
tom pastabom pridėtu ant- 
galviu “Ką Pruseika Pasa- 

Tas antgalvis prik
lauso visai kitam straipsi
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Sušunka darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.

Neduok jam progos šitai pareikšti 
tau. Užsilaikyk prideramo j padėty. 
Kiekvieną vakarą naudokit garsųjį 
seną

; ro Biuro raportas i 
.vienbalsiai. j ta prieš negrus darbininkus.

Padarytas tarimas, kad tęs- ,

SHENANDOAH, Pa. — 11 
d. gruodžio, š. m., susitvėrė 
Bedarbių Taryba. Atėjau į 

. 17 kp. kambarius

nių Valstijų

o] o

ir biednųjų i to himną — Intęrnacionalą.
Konf. Pirmin. J. Bimba, 

Sekretorius J. Ivalivaika.

ei
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(savo tikslą; ir tiktai po Ko-1 
imunistų Partijos vėliava.

Krosnos Dzūkas.

ra

. jž
&■■■

’Trečiad. Gruod. 16 1931► i •• »

Protokolas Lietuviu Darbininku Organiza 
cijy Bendros Konferencijos

streiko metu jie ten negali su
sirinkti.

Kalbant apie opoziciją, bu
vo atžymėta, kad ne partija 
užpuolė ją, bet oportunistai, 
susijungdami su kitais darbi
ninkų priešais, susiorganizavo 
ir užpuolė ant partijos ir jos 
vadovaujamų įstaigų. Centro 
Biuras galėjo padaryti klaidų, 
begindamas partijos revolicinę 
ir tikrai leninistinę poziciją, 
bet priešdarbininkiška opozici
ja jau taip toli nuėjo savo ko
voj prieš partiją, kad juos re
mia visokie ratelninkai, social- 
fašistai ir net atviri fašistai, 
kas reiškia, tikslų ar netikslų 
jų susiliejimą į bendrą kovą 
prieš darbininkų revolucinį ju
dėjimą. ;

Padarytas vardošaukis dele- 
Vajaus.igatų. Pasirodė, kad yra pribu- 

L. D. (vę nuo 58 darbininkų organi- 
■zacijų 138 delegatai. Bet po 
šio dar atvvko nuo keleto dar- I *
jbininkų arganizacijų delega
tai, ir skaičius žymiai pasidi-

į Konferencija atsibuvo 8 d. 
lapkričio, 1931 m., “Laisvės” 
svetainėje, Brooklyn. 
Konferenciją atidarė 
Tauras varde lietuvių
nistų Distrikto .Biuro, 11 vai. 
ryto, pabrėždamas svarbą mo
mento ir konferencijos 
vinius.

Pirmininku išrinktas 
’Bimba, sekretorium d. J.
vaika. J rezoliucijų komisiją 
įėjo: D. Krūtis, D. M. šolom- 
skas ir V. Tauras.

Perskaitytas ir priimtas se
kamas dienotvarkis; 1. Kova 
už bedarbių reikalus. 2. Atei
vių darbininkų teisių gynimas. 
3. Ėėmimas Lietuvos darbinin
kų ir valstiečių judėjimo. 4. 
Musų darbininkiško judėjimo 
vienybė, gynimas nuo oportu- 
nistinių griovikų. £

■ dienraščių ir A. L. 
naujų narių reikalai.

Nuo Komunistų Partijos Lie
tuviu Centro Biuro nuoseklu ir 
platų raportą išdavė C. B. sek
retorius d. A. Bimba. Raporte ! dino. 
buvo žymima, kad buvo dide- I Perskaitytas pasveikinimas 
lio apsileidimo musų organiza-■ konferencijai nuo ,Elizabeth, 
ciniame veikime. Ir ateityj rei- ;
kia daugiau įtraukti visą mūsų j cijos i

, mauouuu. Jojė raginama at- giau . pasukti jį į Komunistų įsulošimas įvyks sekantį nedėL 'revoliuciniam judėjimui,
(gaivinti priešfašistihiai komite- Partijos kampanijas. Uždary- (dienį, gruodžio 20 d., Kevin ■
tai ir padaryti jų svarbiausiu | darni konferenciją visi delega- garry  __ __7 1
darbo tikslu, tai rėmimą Lietu-į tai gyvai sudainavo proletaria- Lawrence St., Hartford, Conn. '
vos proletariato • -4-
valstiečių kovų prieš kruvinuo-j

i sius fašistus. Rezoliucija .pri- > 
i imta.

Skaityta rezoliucija 
nizmo klausimi/, kuris 
niu 
vą, 
prieš Truržuazijos puolimą 
kuris drasko lietusių darbinin
kų revoliucinį judėjimą. Opoč-

I tunizmo klausime diskusijos tę- 
jsėsi virš valandoš laiko. Visi

ilki bus užbaigti visi jos darb-, klausimu. Joje taginama at- • giau 
Ibai. ‘ ■

Skaityta rezoliucija bedar
bių klausimų, kuri ragina vi
sus lietuvius bedarbius .stoti į 
Bedarbių Tarybas, kur jos jau 
yra, o kur dar nėra, tai tver
ti patiems lietuviams darbinin
kams bedarbių tarybas ir sten-i 

igtis į jas įtraukti ir kitų tau
tų darbininkus. Padarytas pa- 
isižad ėjimas remti alkanųjų 
maršavimą į Washingtona ir 

■su padidinta energija tęsti ko- 
|vas už bedarbių reikalus. Re- 
1 zoliucija priimta vienbalsiai. i

Skaityta rezoliucija klasių ■ 
i kovų ir algų nukapojimO rei-I 
ikalais, 1------........................ — . .
'bininkai stoti į klasines kovas j paaštrinti i kovą 
prieš išnaudotojų klAsę ir i oportunistus ir, J--4—- 

(remti visas proletarų 'kovas, : Jimo renegatus. Draugai reika- 
i kurių priešakyje stovi Jungti- Javo mesti iš organizacijų ne
ini ų‘ Valstijų Komunistų pataisomus elementus. Vesti 
(Partija ir Darbo Unijų Vie- ' ideologinę kovą, bet toje kryp-

Su didesne l tyje, kad išgelbėti iš oportunis-
! tų žabangų eilinius darbininkus. 
Po diskusijų oportunizmo klau
simu rezoliucija priimta vięn-’

oportu- Shenandoah’ry Susitvė 
izanu mauduliu, nvixio dabartį- I • • 1 1 o
iu metu labiausiai pakėlė gai- re Lietuvai! Bedarbiu 
ą, kurio vadai kapituliavo rr< i y c
ries "Kuržuazijos puolimą ir larVOB
iiris dyasko lietuviu darbiniu- 1 *

Chorui dainavime vadovaus 
Club Svetainėje, 227'Laisvės Choro mokytojas- J. 

, Plikūnas. Kaip lošėjai, taip 
į Lošimas prasidės 3-čią vai. po 'ir visas choras rengiasi, taiso- 
Ipietų.
! atsilankyti. 1
įme paveiksle, kaip Lietuvos 
proletariatas ir valstiečiai ko
vojo prieš caro jungą, ir tuomi 
jparemsit savo chorą, kuris nie- 
Ikuomet neatsisako patarnaut

Visi liet. darb. privalo si speciališkus drabužius.
Pamatysite gyva-| Užkviečiam ir iš kitų koloni

jų draugus atsilankyti. Jei 
įjum patiks mūsų lošimas, mes - 
apsiimam jum patarnaut, jūsų 
mieste suvaidini.

“Tu Esi Pavaromas 
Iš Darbo!”

kurioje raginami dar-1 delegatai kalbėjo prieš reikalim A.L.D.L.D. . __ _________ ,
'     .... 4-' i—prieš dar ankstokai; palaukus pra-i

lietuvių judė- dėjo rinktis bedarbiai žmone-
• liai. Atrodo pusėtinai suvar

gę ir lyg nusiminę, bevilčiai, 
taip kad sunku buvo patėmyti 
ant jų veidų šypsą.

Priėjo laikas atidaryt susi
rinkimas; drg. S. Reikauskas 
atidaro susirinkimą, paaiškina 
priežastį susirinkimo, kodėl 
šiandien milionai bedarbių ba
dauja, ką jie turi daryti, ir 
kur turi reikalaut pašalpos.

Tuojau 16 bedarbių paduo
da savo vardus; susitarę išren
ka komitetą iš 5 narių; nuta
ria susirinkimus laikyti kiek
vieną panedėlio vakarą A.L.D. 
L.D. 17 kp. kambariuose ant 
Abračinsko storo.

Na, ir ve kokį gauni įspūdį • 
__________ _ eiles ir dėti visas pastan- iš susirinkusių. Kaip tik susi- ( 

Nutarta atskirai apdiskusuo-i darbininkiškos o r g a n-izacijos ( gas, kad konferencijos tarimus tvėrė Bed. Taryba, išrinko ko
mitetą, tuojaus pas žmones 
pasirodė šypsą veiduose, dau-; 

priimtas prieš reakciją, kuri yra atkreip- ją su dideliu entuziazmu ir pa- giau energijos, daugiau pasiry-! 
in (siryžlmu kovoti už išlaikymą | žimo. Ot čia duoda suprasti

Skaityta rezoliucija Lietuvos lietuvių darbininkų revoliucinio ; žmogui, kad tiktai mes tvirtai!

n y b ė s L yga. ,_v ------------
'.energija mestis į kovas už pa-' 
i gerinimą darbo sąlygų ir žmo-1 
(aiškesnes algas. Taipgi ragi- j 
i narna remti Tarptautinį Darbi- | 
ninku Apsigynimą, kuris ko
vingai gina darbininkų klasės 
kovotojus, patekusiu^ į kapi
talistinius teismus ir išnaudo
tojų bastilijas. Rezoliucija pri- 

l imta vienbajsiai.
Skaityta rezoliucija ateivių 

■N. J., lietuviu komunistu frak-1 darbininkų gynimosi reikalais, 
" s ir gauta $ 5,00 Centro ’ kuri°J raginami y:.si darbiniu-> 

judėjimą, kad pagelbėius pro-1 Biuro darbui, aukų. ika’ ir. darbininkės, taipgi ir į
tetariate kovoms prieš algų 1........ ......... . ............._________ . . . . .
kapojimus ir bedarbių reika- ti C.B. raportas. Po keleto ; daugiau mestis į kovas už atei- pravesti gyvenimam 
luose. Raporte buvo atžymėta, 1 draugų išreikštų minčių Cent-j vhi teisių gynimą ir kovoti J Delegatai uždarė konferenci- 
kad yra vietų, kur už darbi
ninkų centus pastatyti namai, 
svetainės, bet netarnauja dar- „ . . , _ . ,
bininkų klasės reikalams, net ti konferenciją be pertraukos, I darbininkų ir valstiečių rėmimo judėjimo čielybėje ir dar dau-, organizuota} galėsime atsiekt Į

T XX 4-1 Irnl n • it* 4ilr4*n 1 YAZA TZ' /"A I

Nutarta padaryti rezoliucijų 
.sutrauką ir pasiųsti kopijas vi
soms darbininkų organizaci
joms.

Po diskusijų draugas A. Bim
ba padarė sutrauką visos kon- 
f e r e n c i j os nuveiktų darbų, 
kviesdamas revoliucinius darbi
ninkus stoti į Komunistų Par- 
tijc

Trade J? AIN - E X.P E L L K R Mark • ■
' Ircg. J. V. Pat. Biure.

'Masažuokit savo muskulus su juo.
Išvcngkite peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę.
Apsaugokite savo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikatą.
PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės.

Kaina 35c, ir 70c. - - - - . Parsiduoda Visur
* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnkli.
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DARBININKŲ
LAUKIA JO

REIKALAUKITE
IR TUOJAUS .

KAINA 25 CENTAI
PLATINTOJAMS
GERA NUOLAIDA

A.OILMAN

IŠLEIDO “ LAISVE 
46 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N. Y.

O

; Laisves Choras ir Darbininkų 
Revoliucinis Judėjimas; “Ne

baigta Kova,” Operetė
I v.

Nors nesenai gyvenu sios 
ivalstijqs sostinėj, bet patėmi- 
jau, kad darb. liet. Laisvės 
Choras neatsisako dalyvaut re- 

, voliuciniam darb. judėjime.
Kiek būva šaukiama Tarp- 

i tautinio Darb. Apsigynimo ar- 
j ba Bedarbių Tarybos konfe
rencijų, visuomet konf. skam
bėjo ir nuo Laisvės Choro de
legatai, ir tai ne tuščiomis, 
bet su pinigiška auka kiekvie- 

Iną sykį. Conn, valstijos liet, 
(darb. masinėj konf. Laisvės 
i Choras neatsiliko. O kaip 
' darbininkų parengimuose pro
gramų išpildyme? Čia irgi 
kur tik būna kviečiama, daly
vauja, neatsisako.

Tai pagirtina, kad savo už
duotis atlieka. Liet, darbinin
kų klasė tik todėl ir remia to
kius chorus, tik užtai ir verti 
parėmimo,' kad dalyvauja tik 
darb. parengimuose.

Nebaigta Kova,” Operetė, 
Trijų Veiksmų Melodrama, 
Paimta iš'1905?6 Metų Re

voliucijos Lietuvoje

Lošime dalyvaują 13 akto
rių mėgėjų ir visas Choras sy
kiu. šioj operetėj yra net 23 
dainos, revoliucinės ir liaudies, 
kaip tai, solo, duetai, kvarte
tai, ir visas choras daug dai
nuoja, kaimo jaunimas. i

Apie lošėjų tinkamumą sa
vom rolėm ir kaip jie atliks 
savo užduotis, kaip jie 
bes atvajzduot ir gyvent 
se rolėse, pati publika 
sprendėja.'

Pradžia /lošimo bus 
daug: sekanti: Uždangai 
kėlus; pasirodys mišką, 
duojanti dekoracija. 
sėdi šalia, audeklinės būdelės | 
ir pina vainiką. Oras gražus, i 
tylus, mėnesiena. Onytė pra
dės: “Jau saulutė leidžias, 
vakaras netoli.” Jai baigiant 
dainuot, pasirodo Jonukas.

Per visą lošimą yra daugy
bės juoko, bet daug ir suju
dinančių jausmus dalykų revo
liucines sąmonės. O dar nau-1 
jienybė Conn, valstijoj,—tai šį j 
veikalą lošiant, pirmu kartu 
šioj valstijoj dalyvauja ir nau- 
Ijai susiorganizavus liet. darb. 
(“Symphony Orkestrą,” suside
danti iš apie 20 muzikantų, 
mokinama ir vadpvaujama V. 
Visockio, ši orkestrą grajys 
per visą lošimą operetes, o 
taip pat ir laike^ pertraukų, 

(mainantis scenerijom..
Nebaigta Kova” operetės

Moderniškiausi įtaisymai
SS—10 STAGG STREET, BROOKLYN, N. Y
X. M. Balr.hnnas. Savininkas Tel.. Stagg 2-5938

Greitu laiku išeina iš spaudos:

1. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų 
nius XI plenumo tezes.

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.

3. ir kitos.

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

uždavi-

po kiefc
Užsa-

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

Pulaski 5-1090
ATDARA DIENĄ 

IR NAKTĮ

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
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 UTARN1NKAIS, 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 A ve. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.



Puslapis Ketvirtas ’A. L D. L D. ŽINIOS Šiandien darbo žmonės,, pris-;naujas kvartetas, susidedantis 
pausti vargo, supranta ir mato (iš geriausių paisą ir dainuos 
kiekvieno vado darbus. (naujausias dainas.

Katras vadas eina su darbo! 1 ’

Tr^čiad. Gruode 16 1931

Protokolas Šešto Apskričio
14 Konferencijos

209 kp. Trenton, N. J., turi 5 nar., 
$1 ižde, J. Jakštonis delegatas.

143 kp., Reading, Pa. Narių yra
12. Ižde turi $54.78. Susirinkimai

1. Amerikos Lietuvai Darbininkų 
Literatūros Draugijos 6-to Apskri
čio metinė konferencija įvyko 22-rą

«dieną lapkričio, 1931 m., 929 Arch 
St., Philadelphia, Pa.

Konferencijų atidarė draugas A. J. 
Pranaitis, 11 vai. ryte, pasakydamas 
tinkamą įžanginę prakalbą.

2. Mandatų peržiūrėjimo komisijon 
įėjo šie draugai-ės: B. E. SenkeviČie- 
ne, O. Kučiauskaitė, P. Purdis, I. 
Aleksiejus. Laike mandatų peržiū- 
rėiimo Centro sekr. draugas D. M. 
Šolomskas kalbėjo.

Mandatų komisijos raportas seka
mas: Konferencijoje dalyvauja 36 
delegatai nuo 11-kos kuopų, nepri- 
skaitant Philadelphijos 10 kp., nes ran 
dasi dvieji delegati, vieni turi man
datą, kiti ne. Centro sekretoriaus bu
vo- patvarkymas, kad iš abiejų pusių 
skirti po penkis, kadangi kuopa gali 
turėti 16 delegatų. Už Centro pa
tvarkymą 26 balsai, prieš 9. Tada 
po vadovyste J. Bendaravičiaus, Se
no' Vinco, šimansko ir Bekampio ap
leido konf. šios ypatos: 141 kp. Phila
delphia, Pa,— F. Linkus; 105 kp., 
Philadephia, Pa.,—Aktoyas, A. Lau- 
rinavičia. V. Laurinavičiene, 15 kp. 
Gibstown, N. J., O. Paulionienė,, J. 
Zamliauskas, V. Jakštys, 142 kp. 
Riverside, N. J. Akinskas, J. Ur
bonas. Vardašaukyje M. Motiejūnas 
nepribuvo, į jo vietą priimta J. Ja- 
naliunas, kuris pasilikdamas konfe
rencijoj atstovavo viršminėtą kuo; 
pą. Ir išėjo iš konferencijos visai 
nieko neatstovaujanti 10-tos kp. “de
legaciją.” Konferencijoj pasiliko, 
įskaitant ir 10 kuopos 10 delegatų, 
37 delegatai nuo 10 kuopų.

Mandatų komisijos raportas priim-

1 neįvyksta. Darbininkiškiems tikslams 
išaukota $20.00.

i Delegatais buvo šie: K. Romikaitis, 
M. Mitchiulienė. Kuopa su Partijos 
linija.

Per tą laiką VI Apskr. paaugo 26 
nariais. Bendras darbininkii kovas 
parėmė su $164.94. Raportai visi li
kos priimti.

9. Į Apskritį užsimokėjo šios 
kdopos: 30, 25, 143, 149, 13, 10, 141,

! 133. Viso už 247 narius sumokėjo 
$50.45. Kalbėjo “Daily Workerio” at- 

. stovas M. Zaldokas darbininkiškos 
I spaudos klausime, ir D. M. Šoloms- 
kas—-bedarbės ir alkanųjų maršavi- 
mo į Washingtoną klausime.

Pertrauka 20 minučių, 3:30 vai. po 
pietų.

10. XIV konferencijoje priimtos 
rezoliucijos. I. Mūsų taktika linkui 
Komunistų Partijos. II Mūsų nusi-

• statymas šiandieninėje laikraščių li- 
jnijoje. III. Prieš ateinantį karo pa
vojų. IV. Prieš fašistinę priespau- 

I dą kapitalistinėse šalyse. V. Prieš
■ kalinimą bei kankinimą senelio Jones 
Snow Hill, Md., pasiųsta protestas

■ gub. Wm. Ritchie. VI. Prieš laiky
mą kalėjime Lawrenco streiko va
dų ir grąsinimą deportuoti protestas

i pasiųstas Massachusetts valstijos gu- 
I bernatoriui.

11. Nutarta, 15, 105, 141, 142 kuo- 
į pu pirmutiniuose susirinkimuose pri
valo dalyvauti vienas VI Aptikr. val
dybos narių nurodymui, del ko jų 
delegatai apleido konferenciją.

1 12. Nutarta, kad L. Prūseika, But
kus, V. Jakštys (Senas Vincas), A. 
Laurynavičia, J. Bendaravičia, A. Ja- 
tužienė, J. Šimanskis, dirbanti prieš- 
komunistinį darbą, neprivalo rastis 
A.L.D.L. Draugijos narių eilėse. To

minia, tas yra gerbiamas ir my
limas, o katras išeina prieš dar
bininkus, .tai darbininkai žino, | 
kaip su tokiais vadais apsidirb
ti : laukan iš visų darbininkų

j organizacijų.
i

.Mes iš praeities atsimenam
( visų vadų darbus.

Ką gero padarė darbininkams
( Grigaitis, Michelsonas ir visa ■ 
j eilė kitų socialfašistų? Susisu- ■ 
. ko sau geras gūštas, o darbi-!
j ninkams atgręžė nugaras. Tai j
1 taip dabar ir Prūseika daro.

P. M. Garrison, 
Buffalo, N. Y.

Padarys Jūsų Miegą
1 . Poilsingą

Silpni, norvuoU žmonės randa, kad Nuga- 
Toho yra pastebėtini vaistai sugrąžinimui 
naujo stiprumo ir gyvumo ii' padarymui jų 
miego poilsingu ir atgaivinančiu. Nuga-Tone 
spstjprina raumenis ir organus, nuveikia 
galvos skaudėjimą, kvaitulius, skaudėjimus 
nervuose, raumenyse ir sąnariuose, sustip
rina silpntis inkstus ir kitus gyvastinius or
ganus. nugali skilvio pakrikimus, ir išvalo 
kūną nuo ligų perų. Būtinai gaukite Nuga- 
Tone. Jis yra pardavinėjamas aptiekininkų. 
Jeigu v.ptiekininkaS neturi jo, paprašykite jj 
užsakyti del jūs iš savo urmininko.

tas.
3. Konferencijos pirmininku vien

balsiai išrinktas draugas A. J. Pra
naitis, sekretorė O. Kučiauskaitė.

4. Rezoliucijų komisijon: B. Ra- 
jnanauskienė, P. Purdis, M. Urba.

5. Dienotvarkis konferencijos skai
tytas ir priimtas.

6. Buvusio 14-tos konferencijos se
kretoriaus D. M. šolomsko protoko
las skaitytas ir priimtas.

7. 6 Apskričio valdybos raportai: 
Buvęs pirmininku V. Jakštys, atsi
sakė iŠ komiteto vietos, atsiradus opo 
ziciios grupei dirbo jai, kenkdamas 
apskričio darbuotei. Tą nasekė fi
nansų sekretorė E. Jakščiutė, proto
kolu' sekr. A. LaurinaviČia, iždi
ninke A. Jatužiene. Draugas A. 
Pranaitis susitvėrę? grupę iš seka
mų draugų: J. Vaitkaus, K. Baka- 
nausko, J. Ramanaūsko, ir darbavo
si palei savo išgales. Raportai liko
si priimti, išskiriant finansų, nes 
iždininkė A. G. Jatužiene, pinigų dar 
nebuvo pridavusi.

8. Raportai: 6 Apskričio kuopų.
10 kp., Philadelphia, Pa.
Narių turi 99, 75 vyrai ir 24 mo

terys. Ižde $23.53. Surengta 6-tam 
Apskr. piknikas, kuris davė $91.72 
pelno. Darbuojasi užlaikymui ben
dro namo. Naujų narių gavo 20. 
Delegatais buvo sekami draugai-ės: 
a. Puota, J. Bačauskąs, J. Gegžnas, 
S.LesČius, F. AleksandraVičla, J. Puo- 
tienė, P. Puodis, J. Mačėnas, A. J. 
Smith, K. Buinauskas, V. SkaČkaus- 
•kui nėpribuvus vardašaukyje Į jo 
vietą išrinkta J. Bulauka.

13 kp., Easton, Pa. Narių turi 46, 
naujų narių gauta 1 narys. Ižde 
ninigų $2.68. Veikiama bendrai su 
Bendro Veikimo Komitetu. Surengta. 
3 parengimai. Darbininku reikalam.;, 
it rėmimui spaudos bei streikų, išau- 
kauta $76.35. Kuopa pritaria Komu
nistų Partijos taktikai. Delegatais 
būvo sekami draugai-gės: V. J. Sen- 
kfevičia. M. Urba. K. Bakanauskas, 
P. Švelnikas, B. E. Senkevičienė, J. 
Griciunas.

140 kp., Frankford, Pa. Narių 
randasi 16. Gyvavimas labai men
kas. Susirinkimai įvyksta neskaitlin
gi. Ižde pinigų randasi $2.00. Dele
gatais buvo šie draugai: V. Vasi
liauskas, B. Ramanauskienė, A. Pa- 
ttelvicka. Kuopa pritaria Komunistų 
Partijos taktikai.

47-ta kuopa, Richmont, Pa. Turėda
ma tik 6 narius, susivienijo su 10-ta

del, kurie dar randasi, tuojaus priva
lo būt prašalinti.

13. Surengti VI Apsk. prakalbų 
maršrutą grįžusiam R. Mizarai iš 
Sovietų Sąjungos.

14. Kur negalima pavienėms, tai 
kelioms kuopos kartu surengti “Dai
ly Workerio” naudai parengimą.

15. Nuo kuopų parengimų skirti 
10% Komuhistų Partijai.

16. Surengti VI Apskr. išvažiavi
mą.

17. Sutvarkyti, kaip greičiausia ga- 
j Įima, draugo M. Karsono maršruto 
į bilą.
i 18. Atgauti iždą VI Apskr. iš A. 
i Jatužienės.

19. Sekančia konferenciją laikyti
■ Chester Pa. *
• 20. Aukoti T.D. Apsigynimui, “Vil- 
iniai,” “Laisvei,” Komunistų Partijai, 
Argentinos laikraščiui, baduolių mar-

j šavimui po $5. Vįso 30 dolerių.
21. Valdyba sekančių metų suside

da iš šių draugų: J. Griciūnas, A. J. 
' Pranaitis, A. J. Smith, J. Ramanaus- 
į kas, J. Gegžna, A. Lipčius, J. Bulau-
■ ka. Altematais: B. E. Senkevičie- 
įnė, O. Mulokiūtė, J. Baranauskas.
j 22. Konferencijoje draugai ir drau- 
! gės suaukojo $13.77, kurie bus ski- 
į riami pusiau “Daily Worker” ir Lie- 
1 tuvos politiniams kaliniams.
; 23. Konferencija užsidarė 8:15 vai. 
! vakare.
i Pirmininkas A. J. PRANAITIS.
; Sekretorė O. KUČIAUSKAITĖ.

DIDELĖS PRAKALBOS
IR KONCERTAS

j . •. ---------
Rengia Suvienyto Fronto 

Mooney Harlan Scottboro Gel
bėjimo Komitetas nedėlioję, 
gruodžio (Dec.) 20 d., 1931 
m., Lietuvių svetainėj, 29 En
dicott St., Worcester, Mass. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Kal
bės vienas iš geriausių kalbė
tojų iš New Yorko. Nurodys, 
kaip kapitalistai “gelbsti” po
litinius kalinius su J. Walke- 
riu priešakyje. Taipgi išgirsi
te naują programą, kurią dar 
nesat girdėję. Aido Choras, 
vadovybėje draugės Meškie- 
nės, mokinas naujas revoliu- 

!cines dainas. Taipgi vyrų

WWW)

k 1

M. Paraliūtė
' ' I » /

LDSA. 5 RAJONO KUOPOMS
20 <1. gruodžio, po No. 929 Arch 

St., Philadelphia, Pa., lygiai 10' vai. 
ryte prasidės L.D.S.A. 5 Rajono me
tine konferencija. Draugės delegatės, 
įsitėmykit adresą ir būkite laiku, 
kati galėtume paskirtu laiku pradėti 
konferenciją.

, 5, Rajono Valdyba.
(297-299)

nei, 227 Lawrence St. Pradžia 3-Čią 
vai. po pietų. Visi vietos ir apie- 
linkės lietuviai darbininkai nepraleis
kit šios progos, ateikite pamatyti tą 
gražų veikalą. Apart operetės, bus 

I šauni symfonijos orkestrą.
Rengėjai.

(297-298)

shenandoahTpa.
į A.L.D.L.D. 17-tos kuopos metinis 
susirinkimas bus sekmadienį, 20 s d. 
gruodžio, savo kambariuose, 27

i Coal St., 10-tą vai. ryte. Yra svar^ 
.bių reikalų aptarti, tat visi nariai 
Į dalyvaukit. Taipgi bus renkama 
nauja kuopos vaidyba.- Bus išduoti 
raportai visų metų veikimo. Atsi- 
veskit ir naujų narių.

Sekr. V. Rugienius.
I (297-298)
I , ________ ;_____________ . r .. .

BROCKTON, MASS.I
Bedarbių susirinkimai įvyksta kas 

ketvirtadienį, 9 Stillman Ave. Visi 
bedarbiai lankykite susirinkimus, nes 
tik organizuotai laimėsite. Susirin
kimai prasideda 7:30 vai. vakare. 
Didelis -masinis mitingas pasitikimui 
Bedarbių Delegacijos bus penktadie
nį, 18 gruodžio, po No. 9 Stillman 

■ Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
; darbininkai dalyvaukit.

G. Shimaitis.
(296-298)

CLEVELAND, OHIO
Corleto Darbininkų Kliubas rengia 

I šokius šeštadienį, 19 gruodžio, Dar
bininkų svetainėj, 920 E. 79th St. 
pradžia 6-tą vai. vakare. Bus šauni 

j muzika, skanių valgių ir gėrimų. 
' Visi lietuviai darbininkai kviečiami 
(atsilankyti. Jžanga.tik 25c

Komisija. U

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

mas bus ketvirtadienį, 17 gruodžio, 
po No. 407 Lafayette St., 7:80 vai. 
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 ir iš alkanųjų marŠa- 

j vimo j Washimętoną.
Org. A. Mureikienė.

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52-ros kuopos sdsirin- 

kimas bus šeštadienį, 19 gruodžio, 
Draugijų svetainėj, 3302 Junction 
Ave., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų 'aptarti. 
Taipgi bus renkama kuopos vhldy- 

i ba. Atsiveskit ir naujų narių, i 
Sekr. N. Astrauskienė.

(296-298)

£
£ 
£
5

Ką Prūseika Pasakojo
Pora ar daugiau menesių at- 

. gal L. Prūseika atsilankė pas 
j mane. Pasisveikinus, jis sako:

“Brolau, brolau kas čia bus— 
! viskas ant mano galvos.”

Negalįs miegoti. Jam vis 
i akyse rodosi A. Bimba.

Aš klausiu:
Na, ką taip bloga padarė ta- 

j sai Bimba?
Nagi, kokiam ten susirinki- 

! me Bimba nepadavė rankos L. 
Pruseikai. Bimba tuomi taip

kp..
r 25-tą kp., Baltimore, Md., narių 
turi 46. 37 vyrai, 9 moterys. Vien 
savaimi kuopa turėjo 4 parengimus. 
5 parengimuose dalyvavo tarptauti
niam veikime. Darbininkiškiems tiks
lams išaukota $68.59. Literatūros 
parduota už $14.50. Šerų turi $70 
vertės. Ižde randasi $42.30. 3 nau
ji nariai gauta. Suvažiavime kuopą 
atstovauja šie draugai-gės: J. Sta
nys, F. Pivariūnas, K. Mikolaitis, O. 
Kučiauskaitė, V. Kučiauskas. Kuopa 
su Komunistų Partijos linija.

30 kp., Chester, Pa. Narių randa
si 31. 24 vyrai, 7 moterys . Pa
rengimų laikyta 4. du pasilinksmini
mų delei,—du apšvietos labui. Dar
bininkiškiems tikslams išaukauta 
$30.60. Ižde randasi 8 lentai. Kuopą 
atstovavo Šie draugai: A. Lipčius, V. 
Gižauskas, A. Degutis, A. Timins- 
kas, J. Masionis nenribuvo. Kuopa 
su partijos linija. Tame reikale pa
gaminta buvo speciali? pareiškimas, 
likos vienbalsiai priimtas. /

93 kuopa, Bethlehem. Pa. Nors ši 
kuopa randasi šioje apylinkėje, bet 
nepriguli prie 6-to apskričio.

96 Tkp., Burlington, N. J. Nariu 
turi 9. Ižde randasi 48 dol. Gauta 
2 nauji nariai. Delegato neprisiuntė. 
Visa tą raportavo draugas A. J. Pra
naitis.

105 kp.. Philadelphia, Pa. ši kuo
pa į A.L.D.L.D. yra pasimokėjusi 
tiktai už 8 narius. Pelnai turėio 
25. Opozicijos žmonės ją marina. Vi
si opozicijos delegatai apleido konfe
renciją.

133 kp., Camden, N. J. Narių tu
ri 16. Veikimas menkas iš priežas
ties draugų dirbimo naktimis, ir iš
skirstymo gyvenimo vietų. Delega
tais buvo šie draugai: A. Moris, J. 
Lastauskas, A. J. Pranaitis. Kuopa 
su Partija.

141 kp., Philadelphia, Pa. Narių
turi 22. Veikimas vidutinis. Nariai 
turi keblumų su opozicija, kuri turė
jo savąjį delegatą. F. Linkų. Jam 
apleidus, draugai J. Rutkus, J. Ba
ranauskas atstovavo viršminėtą kuo
pą. .

142 kp., Riverside, N. J., narių turi 
32. Pinigų ižde randasi $80.00.Tarp- 
Mviniai ■ nesutikimai trukdo bendrą 
keikimą draugų tarpe. Kuopą atsto
vavo J. Janaliūhas.

i įžeidė Prūseika, kad Prūseika 
I negalėjęs tame susirinkime nei 
i kalbėti.

Mums besišnekučiuojant pri- 
i si rinko ir daugiau mano drau- 
: gų. Na, pradėjome Pruseiką 
i klausinėti apie įvairius dalykus.

Prūseika sakė:
Mes nekenksime “Laisvei”, 

“Vilniai” nei Komunistų Parti
jai.

Esą, pasirodys, kad jis ne
kaltas avinėlis ir eis į Komu
nistų Partiją susitaikyti.

Jam buvo nurodyta, kad jų 
rengiamas leisti laikraštis 
(“Naujoji Klampynė”) pakenks 
“Vilniai” ir “Laisvei”. Bedar
bė. Sunku laikraščius išlaiky
ti. O jūs norite atitraukti da
lį rėmėjų. '

Paskui Prūseika, sakė, kad 
1 jis eis pas Komunistų Partijos 
Centro Komitetą ir susitaikys.

Kodėl/nenuėjai? Kodėl ne- 
I prirodei, kad Bimba yra “kal
tas”, o ne Prūseika?

Bet tu, Prūseika, kalčiausias 
tame dalyke. Esi bailesnis įr 
už paprasčiausią darbininką. 
Tu žinai, kad bedarbės laikais 
reakcija padidėjo. Ir tu bijai. 
Tu žinai, kad darbininkams rei
kalinga vienybė atsilaikyti prieš 

i reakciją. Tu pradėjai eiti kaip 
| tik atbulai. Per tiek metų mes 
(sunkiai budavojome “Laisvę”, 
“Vilnį” ir A.L.D.L.D., kurioj 
buvoti kaip koks didelis vadas. 
O šiandien tą visą darbą dras
kai. čia nereikia mokyto žmo- 

Igaus, suprasti tavo klaidas.

Taipgi1 M. Paraliūtė priža- 
, dėjo sudąinuot naujausias re
voliucines daineles, kuriu nie- 
kas dar. nėra girdėjęs. J. Sa
baliauskas ir M. Paraliūtė dai
nuos duetą; taipgi naujas dai
nas, kaip visuomet jiedu links
mindavo žmones savo malo
niais ir sutartinais balsais, 
šiuom sykiu dar daugiau links
mins, dainuodami naujas dai
nas. Visi traukime į tą taip 
didelį parengimą.

Kviečia »
S. t7. M. H. S. Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Proletariška vakarienė su koncer

tine programa bus šeštadienį, 19 
gruodžio, Rusų Liaudies Name, 9.95 
N. 5th St. Pradžia 7:30 vai. vaka
ri*. Apart skanios vakarienės, bus 
graži programa. Vienas draugas, 
nesenai sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos 
duos raportą, ką ten matė ir patyrė. 
Vėliau bus diskusijos. Pelnas skiria
mas apmokėjimui kambarių randos 
už susirinkimų laikymą. Rengia ben
drai visos darbininkiškos organiza
cijos. įžanga 50c Kviečiame visus 
atsilankyti.

Komisija.
(297-299)

HARTFORD, CONN.
Laisves Choras vaidins operete nurodymai.

“Nebaigta Kovu” sekmadienį, 20
gruodžio, Kevin Barry Club svetai- 1

PHILADELPHIA, PA.
Aukų Rinkinio 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 
mhnom daugiau laimėti, jei rinksim 
lietuviais apgyventose vietose. Rin
kimu aukų Richmonde rūpinsis drau
gai Vaišnoras su Milerių; West Phi- 
ladelphijoj .stotis bus pas d. Pietą; 
South Philadelphijoj rūpinsis draugai 
Rutkus ir Baranauskas. Visi rinkė
jai turi susirinkti 19 d. (subatoj), 
2-rą vai. po pietų ię nedėlioj, 10-tą 
va) .iš ryto po No. 995 N. 5th St.

čia bus išduodamos dėžutes ir visi

ELIZABETH, N. J.
Į A.L.D.L.D. 54-tos kuopos susirinkj- 
(mas bus trečiadienį, 16 gruodžio, po 
1 No. 69 S. «Park St., 8-tą vai. vaka- 
j re. Bus renkama nauja kuopos val
dyba1 ir delegatai į 2 Apskričio koh- 
ferenciją. Visi nariai ateikit ir nau
jų narių atsiveskit.

Sekr. A. Skairus.
(296-29J)

PHILADELPHIA~PA.
T.D.A. 9 kp. susirinkimas 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
delphijoj yra kritingoj padėtyj, o vi
si žinom politinių kalinių padėtį ir 
jų bylų vedimą. .Kad pagelbėti, rei
kia eiti į susirinkimus ir šį tą pa
gelbėti. Kuopa turi virš 90 narių,
o lankosi į susirinkimus apie 20.

Komisija. Sekretorius.
(296-299) (296-298)
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, ■ Sulos LAISVES CHORAS, Hardford, Conn.

Sekmadieni, 20 d. Gruodžio = Dec., 1931 ė / '
KEVIN BARRY CLUB SVETAINĖJE,

■I • i ‘ f . v
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Laisves Charas, kuris vaidins šitą operetę

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaites!
Hartforde yra buvę visokiu parengimų ir vaidinimų, bet šiam panašaus dar nėra buvę. Operetė “Nebaigta Kova” 

yra pilna juoko, daugelis gražių dainų, kurias išpildys solistai, duetai, kvartetas ir visas choras. Veikalas gan juo
kingas ir taipgi perstato pradžią darbininkų kovų prieš Lietuvos buožes.

Prie operetės grieš Simfonijos Orkestrą iš New Britain, Conn., po vadovyste drg. Visotskio.
Kviečiame skaitlingai susirinkti pamatyti šio puikaus perstatymo.
ĮŽANGA 75c. ir 50c., VAIKAMS 15c„ Laisvės Choras
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?imą tarp Pittsbur- j ]( j £j 
neriu ir Law- **i«*»**vi^

Iš DISKUSIJŲ APIE UNI- Prūseika suklaidino tūlus dar-
JAS IR SKLOKOS OPO- binink us, kad jie patys

ZICIJĄ ; prieštarauja ir nemato
prieštaravimo; padeda griauti 
komunistinį judėjimą, o prisie-

i gauja sa.vo “ištikimybę” Ko- 
imunistų Partijai... Iš 
z i ei jos

(Tąsa nuo 6-to puslapio)
Įvadą į pereito pirmadienio 

diskusijas padarė drg. A. Bim- 
( ba, plačiai ir nuodugniai nu

šviesdamas įvairių unijų reikš
mę ir komunistų darbuotę jo
se, taip kad trumpame raši- 
nyj nebūtų galima net apla
mai perduot faktus ir argu
mentus jo turiningos kalbos.

Drg. Bimbai užbaigus, pir
mininkas drg. Bovinas užklau
sė, ai yra čia koks prieškomu- 
nistinės opozicijos vadas, ku
ris norėtų per pusę valandos 
arba kiek jam reikės laiko, 

. kad atsakyt į drg. Bimbos kal
bą. Tokio nesirado. Todėl 
pirmininkas paskelbė, kad pra
sidės diskusijos; kiekvienam 
kalbančiam bu> duodama po 
10 minučių. Pirmas diskusan- 
tas- buvo Zubavičius; jis dėstė 
savo abejojimus ir neaišku
mus apie veikimą unijose ir 
apie komunistų taktiką jose. 
Išsibaigė 10 minučių; bet jis i 
nori ilgiau kalbėti, ir tęsia dar 
kokias 10 min.; niekas jo ne
trukdo, kaip kad darė prūsei- 
kiniai Piliečiu Kliubo namo. 
Nors Zubavičius pareiškė, kad 
jis tik pats save teatstovau- 
ja, bet į galą jis visai sklokiš- 
kai nukalbėjo, užatakuodamas 
tuos draugus, kurie iš pradžių 
buvo padarę klaidą, o paskui 
atitaisė, pasiliko Kom. Parti
joj ir dabar drūčiai gina Par
tijos liniją. Cibulskienė baži- 
josi, kad jinai ir kiti prieško- 
munistiniai opozicionieriai sto
ja už komunistų principus, kad 
Komunistų Partija esanti vie
nintelė tikra darbininkų vado
vė. tačiaus, sako, mes nesutin
kame su Komunistų Partijos 
taktika... Taip tai Butkus-

Puslapis Penktas

i023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

ri«okių kApinią.
turonvimo ir 'Ji tani 
valandoje p» *
eal.tr (tumi nrj' •<>
raita uaioor vlnUiae h Ui

Bell Phone, Poplar 754B

A. F. STANKUS
GRABOKIUS-UNDERTaKRW

tb».'»*aau>>jn Ir 'tu .41'aut
Non., »*■)• 

riul'tidll 
P«<» r 

i>,» karinių Vuo

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemą kainą, 

nuliūdimo va
landoje liauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

TeL: So. Boston 0304-W,

..

eiti dirbti. Darbininkai ir vėl 
į tokį bosų pasiūlymą labai šal- 

; tai atsinešė, nežiūrint gązdini- 
(mo, kad uždarys dirbtuvę, 
i •

V. Misiūnas, taipgi “kompa- 
i nas,” pareiškė, kad jis jau su 

■ savo partneriais atsiskyręs, 
I dirbtuvę apleisiąs, bet jis nori 
i atidengti didelę “slaptybę,” ir 

_ .. J gal tuomet darbininkai priims
j keti unijos ponams 5% asses-; bosų pasiūlymą. Ir žinomi Mi-

įmentų. štai kodėl tas stapi- j girnas pradėjo savo slaptybę 
|cius” buvo jiem taip reikalin-; aiškinti klIrį ištifcsll 
gas. Y* —’--1----- 1 .......

!jimą, jiem tatai nei rūpėt ne- 
|rūpėjo. Juk algų kapojimas 
i kaip buvo, taip ir dar eina, 
pradedant nuo J. Freedmano 
ir užbaigiant kontraktorių 
dirbtuvėmis, ir tik tame Skir
tumas, kad pirmiau algų kapo
jimą mieruodavo coliais, o da
bar—mastais. O Dovidaitis,

kad atsiekt savo tikslą, išbai
gė darbą iki paskutinio žipo- 
no ir pasakė darbininkam, kad 
susirinktų į unijos ofisą, nes 
jis daugiau nebizniayosiąs. 
Darbininkam susirinkus, pribu
vo ir bosai, kad su darbinin
kais pasikalbėti, čia Dovidai
tis pareiškė, kad dabartiniu 
laiku dirbtuvės pasilaikymas 
priklauso nuo pačių darbinin- 

• kų; darbą už senąją pagami
nimo kainą negalima gaut, ir 
jeigu norite dirbti, turit nusi
leisti algas, o aš privešiu dar
bo, kiek tik jūs norėsit; aš 

' brangiau už žiponą negaliu 
•gauti, kaip nuo $2.10 iki $2.25. 
į Reikia primint, ’kad Dovi- 
idaitis už “sack-kautus” gauda
vo nuo $2.50 iki $2.65; tai bū- 

J tų nusimuŠimas nuo 25, iki 40 
'centu. I *

Kas darbininkam lieka da- 
Įjautinę Jiems Pašalpą. Visi ir'ryti, kuomet jie bedirbant ne- 
i visos yra šaukiami į tas disku-j pajėgia užsidirbt ant duonos 
sijas, kurias irgi rengia Lietu-!ir druskos? Ir išklausę šį bo- 

|Vių Komunistų Frakcija Įsų pareikalavimą, darbininkai 
išrinko komisiją iš septynių 
narių, kuri su Joint Boardo 

i viršininkų “pagelba

id^rapgimą tarp Pittsbur- Lietuviu Kliaučių 
[gho srities mainienų ir Law-
įrence’o audėjų, kur partijie- Dabartinė Padėtis 
jčiai vadovavo streikams, ir tai i 
į nepaisant to, kad tie streikai!
i buvo faktinai sulaužyti per su- j 
'vienytą frontą Amerikos Dar- ' 
bo Federacijos, “socialistų,” ! 
fabrikantų ir valdžios. Nežiū- ' 
rint tuomlaikinių nepavykimų, 
darbininkai įsitikina, kad tik 

. °P°-1 komunistai ir jų vadovauja- 
„ >” kabbėjo ir K. Briedis, ,mos revoliucinė unijos teisin- 

bet veikiausia pats nesuprato, |gai gjna darbininkų reikalus;
j ir nei didžiausias priešas nega- 
I Ii nurodyti bent vieną pavyzdį, 
tkur bolševikai būtų išdavę dar- 
ibininkus. Kova sunki, jos pa- 
1 sėkmių kartais tuojaus nesi- 
Imato; daug laiko gali dar pra- 
jeiti, kol darbininkai, vadovau
jami komunistų, galės pada
ryti tikrai pergalingų laimėji
mų ; tačiaus ta kova yra vie
nintelis kelias i bent kokį tik
rą darbininkų laimėjimą.

Drg. Bimba atsiliepė į patį 
paprasčiausią sensą Prūseikos- 
Butkaus suklaidintų darbinin
kų : kaip jie gali pasirinkti va
dovybę poros išlepusių, kovos 
bijančių asmenų ir eiti su jais 
prieš revoliucinį judėjimą, ku
liam vadovauja Komunistų 
Partija ir Komunistų Interna
cionalas, viso pasaulio revoliu-! 
cinio judėjimo vadas, kurio 

i vadovybėje pirmyn žygiuoja 
Sovietų Sąjunga. Chinijos re- 
ivoliucija ir visų kitų šalių dar
bininkų kovos.

Užsibaigus diskusinėms kal- 
;boms, pirmininkas pranešė, 
kad kitą pirmadienį vakarei 

j “Laisvės” svetainėje taipgi bus , 
; diskusijos. O tų diskusijų te-1 
ima—Bedarbė ir Kaip Kovot | 
j už Bedarbių Apdraudą ir Tuo-

sau 
to

(Užbaiga)
šis “streikas labai pavyko.” 

i Argi tai ne geros streiko pa- 
1 sėkmės? Darbininkai “laimė- 
' jo” per septynias savaites mo-

ką norėjo pasakyt; priėjo net 
pi ie tokio išsišokimo, kad pa
sityčiojo iš masinės alkanųjų 

i bedarbių delegacijos, numar- 
šavusios į yVashingtoną var
dan 12,000,000 bedarbių. An
ot. Briedžio, “kaip tik tie mar
šu etoj ai pamatė porą policma- 
nų, tai ir išbėgiojo. . .” Tary
tum, jis bent iš kapitalistinių 
laikraščių nežino, jog prieš al- 

i kaliuosius maršuotojus b'uvo 
! sustatytos mašininės kanuolės, 
būriai policijos, apginkluoti 
kariškomis granatomis ir troš- 

ikinančių dujų bombomis. O ir 
tai alkanieji maršu otojai neiš- 

l bėgiojo. Ponaičio Prūseikos 
'apgynėjas Kazakevičius irgi ką 
i tai sakė; bet taip nieko nepa- 
[sakė, jog niekas-nieko ir ne
atsimins, kam jisai dar

I burna atidarė.
savo

p rie
di-g 

šolomskas, Buknys 
Pastarasis ypač pa- 

nesąmone

J visokius sklokiškus 
kaistus lengvai atsake 
Stakovas 
Si urba. 
brėžė sklokininkų
būk galima pritarti Kom. Par
tijos principams, o praktikoje 
organizuoti opoziciją ir kovoti 
prieš Partijos taktiką, su ku
ria juk tik ir tegalima princi
pus įkūnyti.

Užbaigė drg. Bimba,.- pada
rydamas diskusijų suvadą ir 
atsakydamas komunistų pasi
aukojimo, kovų ir darbų fak
tais tiems, kurie primetinėjo, 
būk Kom. Partija nieko nevei
kianti bei negalinti nuveikti. 
Jis išrodė komunistų Įtakos di-

Centro Komiteto Posėdis
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Jack Sherry, “nevainikuotas Čampionas” risis su žy
miausiu Bostono apiėlinkės 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 aštucyiios poros. Reikia priminti, jog Gus 
Sonnenberg rausis su Pat McKay. Tai du galinčiai, kurie 
jau senai vienas i 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 .; :
W W iAI WIA* WIAI Iftl IfM

Didžiojo New York o Darb. 
i Organizacijų centro komiteto 
■susirinkimas bus trečiadienį, 
j 16 gruodžio, “Laisvės” svetai- 
|nėj, 7:30 vai. vakare. Visi 
i komiteto nariai būtinai daly- 
vaukit, nes turime apkalbėti 
Ikaslink 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-j 
zacijų konferencijos. i

Stakovas.

į Visos Sukniasiuves ir 
Sukniasiuviai, į Bendro 
Fronto Mitingą!

NEW YORK. — Kairioji 
! industrinė Siuvėjų Unija šau- 
į kia visuotiną moteriškų drabu
žių siuvėjų mitingą, ketvirta
dienį, gruodžio 17 d., 6 :30 vai. 
vakare, po num. 131 W. 28th 
St., New Yčrke. Bus disku-

įsuojama apie suvienytą fron-į kartu tvirtino, kad čionai kilo
tą ir prisirengimą prie gene- j kį0 išėjimo nėra, kaip tik dar-

ouvo j em taip reiKann-; aiškinti> kuri ištičsų niekas 
Kfį l&k1 JįaP°- ■ daugiau nebuvo, kaip gudrybė!

i išmesti vieną bei kitą darbiniu- j 
j ką iŠ dirbtuvės; ir štai kaip i 
i jo istorija prasidėjo:

Tūlą laiką atgal, girdi, mums j 
biznis nekaip sukėsi; buvo įvai-: 
rių trukumų; ir manėme, kad 

: mums tik tuomet seksis, jeigu 
I mes papistatysime savo dirbtu
ves ’ priešakyje- natiją ! manedže- 
rf, kuris rūpintųsi išeiti į “ver- 
auzes” (šandėlius), dirbtuvėj 
dalykus sutvarkytų, vienu žod
žiu, jeigu gausime gerai sukal
bantį, šugabų ir energingą žmo
gų. Ir taip pasikalbėję, mes 
(bosai) nusitarėm į partnerius 

i pakalbinti V. Chernį. 
! ėjom į jo namus, 
! priežastį ir tikslą mūsų atėji
mo ir pradėjom- kalbėti 
mūsų propoziciją. Chernis, 
priėmęs mūsų pasiūlymo,

apie ; 
ne- j 
ži

nant visą dirbtuves padėtį ir 
planus, dar mus ant kiekvieno 
žingsnio persekioja ir atakuoja 
ir sykiu darbininkus už nosies 
vedžioja ir nežiūri, ar dirbtuvė 
užsidarys ar ne.

Užbaigus tokį pasiaiškinimą, 
Chernis trumpai į Misiūno už
metimus ir šmeižtus mėgino at- j 
sakyti, aiškindamas kontrakto- 

I i'ių sudarytą planą ,su kurio pa- 
i gelba buvo norėta Chernį iš 
i dirbtuvės prašalinti. Reikia 
i primint, kad ant išmetimo lakš- 
i to buvo padėti visi tie, kurie tik 
j kada nors turėjo drąsos bosui 
j į akis pasakyti žodį teisybes, 
■ arba kritikos. Bet Chernis 
| turėjo būti pirmiausia išmestas.

i kalbant, Misiūnas, 
nvo despotišku (irgi bo

as) žiaurumu yra žinomas tar- 
54-to skyriaus darbininkų, 
kartą netekęs kantrybės, 

Nežiūrint to pradėjo kelti obstrukcijas, pra-

išmesti Chernį iš dirbtuvės yra 
ne pirmutine, nes jie buvo liu
dininkais, kada bosai per du
ris pasiuntė Ki’antauską, Lau- į 
kaitį ir visą eilę kitų darbiniu- • 
kų. šį kartą darbininkai su pa-! 
sipiktinimu pasiliko Misiūno! 
užsimojimą ir pasiuntė jį patį j 
laukan iš dirbtuvės darbininkų i 
susirinkimo. į

Taip pat turėtų darbininkai. 
kovoti prieš Joint Boardo ofi- i 
cierius, kurie sykiu su fabrikam j 
tais — manufakčėrninkais, ir 
kontraktoriais nuolatiniai kram ( 
io darbininkų algas.

IŠLAIMEKITE
Ekskursijų į Sovietų Sųjun-! 

ga Dykai I

Oficialia organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių

Mes nu- 10.000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
perstatėme 1 gį dovana bus duodama tįŲ'n 

[darbininkui, kiTris gaus dau- 
' ginusia prenumeratų.

■ (Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas) 

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE
Kainos: $1.00 už metus, GOc. 

už 6 mėnesius. 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Speciales kainos tiems, kurie 

ko-
kainos tiem 

užsisakys pluoštą virš 200 
pijų.

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

' JUOZAS KAVALIAUSKAS
vestų 

'kovą prieš nusimušimą algų, 
į Pranešus bosam apie tokį dar
bininkų nusistatymą, bosai mo- ’ Chemini 
stelėje ranka ir pasakė: jeigu 1 kuris 
jūs tokias išlygas nenorite pri- 

|imt, bet norite dalykus ištirt 
į tai galite , tyrinėt, o aš dirbtu- šį 
vę parduosiu.
bosų gąsdinimo darbininkai in- dėjo Chernį taipgi ir kitus su- 
struktavo savo komisiją dar-! sirinkųsius “garbinti” visokiais 
buotis toliau, kad visų pirma 
ištyrus, kiek fabrikantai kont- 
raktoriam už žiponą numuša.

Sercdos ryte, gruodžio 2 die
ną komisija nuvažiavus į Joint 
Board ą v i r.š in in kui 
perstatė kont 
mą, Jaksonas užsirašė skundą | Misiūnas taip ir buvo privei 
ir sake, 1<ad 54-to skyriaus de
legatui* praneš nusprendį, kas i 
liečia nu mušimą algų.

Ketvirtadienį darbininkai ir 
i vol susirinko į unijos offisą ir 
. sušaukė susrinkimą, kad išklau
sius komisijos raportą. Į su
sirinkimą pribuvo ir bosai. Ko
misija raportavo, kad J. B.

žodžiais.
Darbininkai, nepakęsdami to-’ 

kio bjauraus plūdimo, vienbal
siai nutarė, kad Misiūnas turi 
dirbtuvės .susirinkimą apleisti,. 

Jaksonui Į o jeigu jis neišeis laukan, tai,' 
traktorių reikalavi-j susirinkimas bus uždarytas.! 
.2 užsirašė skunda! Misiūnas taip ir buvo privers-!

is susirinkimą apleisti.
Darbininkai nusiraminę pra-■ 

i dėjo svarstyti dienos klausimą, 
bet užbaigė be jokio rezaultato, ' 
n£S dar ir Dovida^tis paaiški
no, kad vargiai bus galima dar
bo gauti.

Čionai bosam nerūpėjo darbi- i 
ninku likimas, bet tik pelnas j 

šininkai šį liausimą paims, ka- jų pačių, kad nustačius žemes-į 
da tokie klausimai bus sprend
žiami

vi r-

abelnai. Bosai antru
nį darbininkams užmokestį at
einančiam sezonui. Darbinin-

ralio streiko.
Eilinių narių komitetas, su- Į 

jsidedantis iš 25, lankėsi pas j 
ikompaničnos International La- j j 
’dies Garment Workers Unijos;
1 narius; kalbino juos dėtis į i 
l viena kovos frontą. Tai ket- 
jvirtadienio vakare to. komiteto 
nariai raportuos, kokias turėjo . 
pasekmes. ;

Visos sukniasiuves ir suk- I 
niasiuviai yra šaukiami į tą\ 
mitingą, kad galėtų visapusis- į 
kai apsvarstyt dabartinę pade- . 
ti ir sudaryt reikiamus planus !. 
kovai už pagerinimą sąlygų, i.

bininkams nusimušti algas ir

Drg. Kniakiclio Mirtis
Pereitą sekmadienį 
g. ŠoTonion Kniazick, 

514 Hopkins

mirė 
, po 

num. 514 H op Kms Avė., 
Brooklyhė. Jis priklausė Ko
munistų. Partijai nuo-pat jos 
įsikūrimo; buvo veiklus na
rys revoliucinių darbo 
judėjime; prigulėjo prie 
Likos Darbo Federacijos 
liotojų Unijos ir tenai 
kairiojo sparno darbą.

Drg. Kniazick sirgo ištisus 
metus; mirė 40 metų amžiaus, 
palikdamas žmoną su dviem 

i vaikučiais. Kūnas buvo pa
šarvotas centre Darbo Unijų 
'Vienybės Lygos, 5 East 19th 
St., New Yorke,. Laidojant* 
prakalbas pasakė drg. Geo. 
Siskind ir J. Zack; palydėjo 

Š*didelis būryš draugų.

unijų 
Ame- 
Tep- 
v'arė

UŽ
100
200
3Q0
400

Litų

V

UZ;

u z
u z
uz

Laisniuotas Graborius 4
PennHylvanta ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir- 
už prieinamų kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET;

••'’^PHILADELPHIA, PA.

Telefonai; Bell — Oregon 6180

Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA techniška 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

kai suprato bosų skymą ir prie- i niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų, 
žinosi aigu nukapojimui. Dar 
bininkai :

liaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokčjintu. ’ ’

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cials važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvaraiituojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9' vai. iš ryto iki 9 val. vakare. Sekmadie*

1 ... NEW YORK AUTOMOBILE
zmo, kad pi’OVOKacija j 228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street

SCHOOL
NEW YORK, N. Y.“LAISVE”

MIIIII9M

5.50
10.75

21.00
31.25
41.50

1000 Litų už

500 Litų ųz
600 Litų už 
70.0 Litu 
800' Litų 
900 Litų 

103.00

62.00
Hz
u z
u z

82.50
92.75

materialiai pagelbėti savo giminėms arNorėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jieins kiek litų, greitai ir už žemų kainų galite pa
siųsti per

ju LA 1 U T 
V

46 TEN EYČK STREET.. foėOliĖYN, f.
I..W Jt Mvi' Jj i I,. .--.Sb.: -/r

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už- 

i kandžių. • , .
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
rstuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry- i v an a s

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

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

K’S’MMiMiniBinniTOinimiiiinnnnfflHn’iiiinwnwiiniiim
I VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
I 126 E. 14tli STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITt

Trumpu laiku iimokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ M EČfl A N 1 ZMO, 
Praktika ant vieton.<2 N

I|ar<lyižia«, iapraat elektriką ir »«aKnetii»»ą, ir važiaviBU;
Ir pli»uą antonaobilią; naiųklnam dlanonjU ir vAkaraia lietuviu ir anglų kalboee. 
Mokytojai* yra žyjaatU iMnėrtml^L. TICHNIAV1C1U8, B. J. VA1TKUNAS ir kiti. 
Lefdipaą (Licenae) ir. >,Diplomą Rvarant.uojame ui mažą uiinokeatj. Kea padedam 
kiekvienam pt-lė pirklio Uint-aBymas j mokyklą kŪkvieną dieną nuo • ryt*

“ “an XtHfoWoSt
826 E. 14th STREET Near 1st Avertue NEW YORK OTl 
b;

Near 1st Avenue 
’ Taltojphoxiek Algonquin 4-404M
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Telephone, Stagg ž-440*

o o.

DEKAVOJU PACIENTAMS

o

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

Telefonas, Midwood 8-6261

ZEHE

361

KUNDROTO APTJEKA

229
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l&halKainuoja ir laidoja numlrurin* 
ant visokią kapiniu; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoma, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam®.

O

'o

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

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. SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

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

_0

o'

O

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

pagrahus ir niarp 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.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LlAUDOTUVIŲ DIRKKTOm tl»

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Pusla^s šeštas '’ i

Padėkite BedarbiamVIETINES ŽINIOS

SUSIRINKIMAI

vaka-

REIKALAVIMAI

IŠRANDAV0JIMA1

reikalau-

Geltoniesiems Vadams

PAJIEŠKOJIMAI

N. J.

• : PARDAVIMAI

jtančių narių paskleista prane
šimas, kad jie turi pirma už-

darbinin- 
klasinius

tuojaus 
užsisakyti 

Jie pri-

(Daugiau vietos žinių 5-tam; 
puslapyje).

Jacksonui ir Catalannottui, a‘meJe. bet taipgi veda juos 
Kad negalime skebaut prieš Si- kelkis susipratimo ir kovos už 
mon Ackerman darbininkus, j darbininkų reikalus.^ Ši pra-

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kamba
riai apartmentiniame name, garo 

šiluma, 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). ............. J,. .
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)

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis, dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos,; šlapinimos. ir. 

L1 gimdymo forgaiių* i l
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp1 2nd ir 3rd Avės
. NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1 ’
Nuo 4 iki 8 ■

Nedėlion) nuo' 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas jčirškinimais

Varpo Keptuvė prašo visų 
lietuvių bedarbių 
kreiptis pas juos ir 
“švenčių-’ Pyrago.

JIEŠKAU darbo prie bučerių. Moku 
sutaisyti visokias mėsas, dešras, 

moku dirbtį prie groserip ir žalių 
daiktų. Moku gerai angliškai kal
bėti" ir su žmonėmis apsieiti. Kam 
reikalingas darbininkas, kreipkitės 
sekamu adresu: J. Milios, c-o Res
taurant, 1105 Willow Ave., Hoboken,

i (296-298)

EAST NEW YORK, N. Y.
A.L.D.L.D. 185 kuopos metinis su

sirinkimas bus penktadienį, 17 d. 
gruodžio, 218 Van Sicklen Avė., 8-tą 
vai. vakare. Visi nariai' ateikit, turė
sim išrinkti; npu.ją valdybą ir ap
svarstyti daugelį svarbių reikalų. 
Atsivėskit ir' naujų narių.

. -Sekr. M. Misevičienė.
, ,/ . ' / 297-298)

REIKALINGI 2 vyrai dirbti furni- į 
ture štorę, .vienas. kaipo manadže- I 

i ris, kitas išve’žiojimui forniŠių. Gerai 
j mokestis, bet turi užsistatyti kauci- j 
i ją pinigais. Atsišaukit greit arba i 
I atvažiuokit į storą. Smith, 272
Plane St., Newark, N. J.

(297-299) Į

PARSIDUODA pilnas dining room 
Į setas, didelis veidrodis, bookcase ir 
šmoking thble, viskas galima pirkti , 
labai' pigiai, bus atiduota už tokią ' 
kainą, kokią., kas duos. Išpardavi- , 
mas užsibaigs sti 21 d. gruodžio. Į 
Matyt galima nuo 9 vai. ryte iki 10 i 
vai. vakare. 367 Sumpter St., Brook- i 
lyn, N. Y., dvejais trepais po kairei ■ 
B. B. Tarp Eastern Pk. ir Chauncey 
St.

; ■ > (296-298)

Parsiduoda Farmos arba At
mainome ant Namų 

Miesuose
251A akrų farma, 200 akrų dirba

mos žemės, gera žemė, 50 akrų miš
ko, šaltinio vanduo, 2į mailės nuo 
geležinkelio, 6 blokai nuo mokyklos, 
40 tonų kornų, 8 kambarių namas, 
vanduo stuboje, geras skiepas, dide
lis garadžius del padargų, 400 vištų, 
3 vištom buveines, 200 ančių, nau
jai traktorius, visa ūkiui reikalingi 
mašinerija, 10 akrų kviečiais apsė
tos žemės.

i veršiukas.
KITA P'ARMA:

Trečiad. Gruod. 16 1931

Foster, Dunne, Benjamin Raportuos Šian 
die Vakare apie Bedarbių Maršavimą į 

Šalies Sostinę; Bus Rodoma 
Maršavimo Judžiai

NEW YORK. — Šiandien, Darbininkų Tarptautinio Kliu- 
trečiadienio vakare, bus dide-įbo Orkestrą duos revoliucinės 

'muzikos. Tai ta orkestrą bu- 
vo tokia drąsi, kad Washingto
ne, atvykus su alkanaisiais be
darbių maršuotojais, griežė 
Internacionalą prieš pat rūmus 

I galingiausios pasaulyj kapita- 
llistinės valdžios. Tai dar pir
mas tokis nuotikis šios šalies 
istorijoj.

Visi lietuviai dirbantieji ir 
bedarbiai, važiuokite į tą 
svarbų mitingą, kad gaut su- 

, pratimo ir ūpo, kaip kovot .už 
bedarbių apdraudą ir tuojau- 

jtinę jiems paramą iš valdžios 
|ir kapitalistų iždo.

Šiandien, trečiadienio vaka
re, 16 d. gruodžio, įvyks va
karėlis, kurį rengia Jaunųjų 

į Komunistų Lyga šelpimui be- 
[ darbių, “Laisvės” Svetainėje.

Draugai, įžanga tik 10 cen- 
jtų. Veik kiekvienam galima 
tiek paaukoti net ir šiais sun
kiais laikais. Už tą įžangą 
gausite puikią programą. Da
lyvaus Aido-Lyros 'Choro mer
ginų sekstetas, t bus lošiamas 
nąujas veikalas ir t. t. Apart 
to, bus visokių užkandžių ir 
šokiai.

Pradžia 8-tą valandą 
re.

patarti bedarbiams, kad kreip
tųsi į Varpo Keptuvę del pa
žadėtos dovanos. w

VARPAS BAKERIES
38-40 Stagg St., Brooklyn,N.Y. j

Įsitempkite, jog esate pra-1 
šomi užsisakyti dovanas iki 22 i 
d. gruodžio (December).

LIETUVIS FOTOGRAFAS LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

- Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
, Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

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

i

lis masinis mitingas su rapor
tais alkanųjų bedarbių mar- 

tojų, sugrįžusių iš Wash ing- 
O. Mitingas įvyks Central 

perą House, 67th St., prie 
3rd Avė. Pradžia 8-tą vai. 
Prakalbas sakys drg. W. Z. 
Foster, Wm. F. Dunne ir Her
bert Benjamin, plačiai nušvie- 
sdami reikšmę ir įvykius to žy
gio į Washingtoną.

Bus rodoma ir judamieji pa
veikslai alkanųjų maršavimo. 
Tuos judžius nutraukė Darbi
ninkų* Filmų ir Fotografijų Są
junga, priklausanti prie Dar
bininkų Tarptautinio šelpimo.

Rezoliucija už J.
Kraucevičiaus Paliuosavimą

Liet Darbininkių Susivieniji- Mūnšainas irgi Pagelbsti 
mo Amerikoj Pirmo Rajono 
Kuopų Atydaii

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
W. 44th St., Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avc.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastnmos dienom!* nuo 11 
i-yto iki 1 po pietų. Vakarais n u v 5 iki 
R vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294

JONAS STOKES' Į
Fotografas ;

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad -nprkėliau savo studiją 

naujon vieton,’ 
po numeriu' 
512 Marion St.,/ 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis' 
Brooklyn, N. Y.

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

NEW YORK.—Internatio
nal Ladies Garment Workers 
Unijos lokalo 9-to viršininkų 

| rinkimo dienoj, socialfašisto 
iSchlesingerio oficieriai pasi- 
jsamdė tuščią krautuvės kam-

Visoms kuopoms buvo iš
siuntinėta laiškai pabaigoj lap
kričio mėnesio, kad Pirmo Ra
jono metinė konferencija įvyks

d. gruodžio (Decembei), i5arį po num> g2 East Seventh 
Laisvės svetainėje, 46 Ten jg^ Tarp kompaničnai unijai 

Eyck St.,_Biooklyne, N. Y. ,ištikimų arba mažai supran- 
Di augės, padalykime šią nariu nasklpista nrnnp-

konferenciją skaitlingą (Įe^e" išimas, kad jie turi pirma už- 
gatemis, taip kad jinai butų eiti j ų vietą> 0 paskui jau ga- gyva ir galėtume aptarti jvai- |gs įra'ukti j stuyvesant Casi- 
nūs svarbius dalykus, kūne 
stovi mums prieš akis, kaip 
tai, jaunuolių organizavimas, 
bedarbės klausimas, gręsiančio 
karo pavojus, mūsų judėjimo 
įstatymais į tinkamiausias vė
žes ir t. t.

Taipgi, draugės, turėsime 
apsvarstyt būdus, kaip p^yęi^t 
į nares, kad daugiau kreiptų 
domės į mūsų organizaciją ir į 
jog- kuopų susirinkimus bei 
darbą abelnai.

Dar kartą primenu drau
gėms—kuo skaitlingiausiai da
lyvaukite šioj mūsų konferen
cijoj.

Pirmo Rajono Sekretorė
T. Sherry.

j no, kur įvyks lokalo viršininkų 
i balsavimai. Atėjusieji į tą 
krautuvę unijos nariai buvo 
gausingai vaišinami degtine ir 
mokinami, už ką ir kaip jie tu
ri balsuoti. Tą viską sužino
jo kairieji nariai, kurie dabar 
reikalauja, kad būtų panaikin
ta tokių rinkimų pasekmės ir 
paskelbta nauji rinkimai.

Taigi, kaip matome, senųjų 
unijų politikieriai naudoja nė 

Įtik ginkluotus gengsterius, 
kad pasilaikyt vadovybėje; jie 
ir mūnšainu svaigina ir papir
kinėja silpnesius unijos narius,

i panašiai kaip daro Tammany 
Hall demokratai laike rinki
mu. £

Streikan prieš Amalgameitii 
Siuvėjų Lokautą

Liet Darbiu. Susivienijimo 
1-mos Kuopos Balius su 
PamarginimaisNEW YORK. —- Simon Ack

erman Clothing Kompanija 
paleido neapribotam laikui 
700 savo darbininkų, taigi pa
darė jiems lokautą. Tuo tar
pu Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos prezidentas Hillmanas lai
ko slaptas konferencijas su 
Ackermano Kompanijos bo
sais; suprantama, jie kalbasi im^ laiką praleisti, pasišokti 
apie numušima darbininkams 1 Pr*e Keros muzikos ir pasi- 
algų. Tik kada darbininkai I klausyti smagių dainų. Be kit- 
nusileisią, tuomet kompanija i ko, dainuos Aido-Lyros Choro

Gruodžio 20 d., sekmadienį, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pir- 

,ma kuopa rengia balių su vi
sokiais įvairumais, “Laisvės” 
Svetainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne, kur galėsime links-

vėl atidarysianti savo dirbtu
vės duris.

Bet kompanijos darbas yra 
•atliekamas kitose dirbtuvėse, 
pavyzdžiui, Hyman ir Berg
man siuvykloj, po num. 500 
Driggs Ave., Brooklyne. Ka
ida šios vietos tūli darbininkai 
pasak? Hillmano leitenantams 
Jacksonui ir <

tai jiems buvo atsakyta: “jei
gu Šio darbo nedirbsite, tai 
būsite visai išmesti iš darbo.”

Kairioji Indust. Siuvėjų Uni
ja šaukia darbininkus streikuot 
ir pikietuoti prieš Simon Ack
erman Kompaniją. Visi klasi
niai padorūs Amalgameitų 
Unijos nariai yra šaukiami 
kreiptis į Eilinių Narių Komi
tetą, 83 ’East 10th St., New 
Yorke, delei tolesnių nurody
mų, kas daryt.

NEW YORK.-—Sekmadienį, 
gruodžio 20 d., 1:30 vai., bus 
ro’domi bedarbių maršavimo į 
Waahingtoną judamieji pa
veikslai, jStar Casino svetainė- 
e, 107th St. ir Park Ave. Tuos 
udžius nutraukė ir pagamino 
)arbin$nkų Filmų ir Fotogra

fijos Sąjunga.

Merginų Sekstetas.
Darbininkai ir darbininkes, 

atsilankydami į šį parengimą, 
ne tik dailiai pasilinksmins, 
bet tuo patim suteiks paramos 
ir naujam Susivienijimui, kai
po darbininkiškai savišalpps 
organizacijai, kuri ne tik gęlb; 
sti savo nariams ligoje ir he-

New York.— A.L.D.L.D. 
23 kp. laikytame susirinkime 
22 d. lapkr., 1517 Charlotte 

.St., priėmė sekamą rezoliuciją:
Kadangi d. J. Kraucevičius, 

vienas iš kovingų proletarų, 
areštuotas ir laikomas išdepor- 
tavimui vien tiktai todėl, kad 
jis su visa energija padėjo 
Lawrence audėjams 
kams kovoti už jų 
reikalus,—
Tai mes vienbalsiai

jame, kad d. J. Kraucevičius 
būtų paliuosuotas ir kad visi 
kaltinimai, daromi prieš jį, bū
tų panaikinti.

Taipgi, žinodami, kad tiktai 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas yra organizacija, ku
ri gina visus politinius kalinius 
ir veda jų bylas, mes kviečia- 

jme visus darbininkus stoti į T. 
D. A. eiles ir remti jį finansi
niai.

A. L. D. L. D. 23 kp. Val
dyba.

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 Valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Iš Diskusiją apie Unijas 
ir Sklokos Opoziciją

Ši pra
moga yra rengiama žymia da
lim ir todėl, kad supažindint 
lietuvius darbininkus, vis tiek 
kokių būtų jie politinių bei re
liginių pažiūrų, su šia mūsų or- j 
ganizacija.

Komisijos Narys.

Tirštai prisipildė visa “Lais
vės“ svetainė darbininkais ir 
darbininkėmis, kurie suėjo da
ly vaut diskusijose apie darbo 
unijas, pereitą pirmadienį va
kare. Diskusijas surengė Lie- 

i tuvių Komunistų Frakcija.
Kiekvienas, kuris tą minią 

matė, įsitikino, jog čia buvo 
kur kas daugiau publikos, ne
gu paskutinėse Prūseikos “dis
kusijose“ Am. Lietuvių Pilie
čių Kliube pereitą savaitę. 
Kiekvienam dalyviui mūsų dis
kusijose taipgi paaiškėjo Prū- 

Įseikos melas, kad į lietuvių 
i komunistų šaukiamas diskusi
jas “Laisvės“ svetainėn ateina 
tik pustuzinis žmonių; o girdi, 
su prieškomunistiniais opozici
onieriais, kaip Prūseika gyre

isi, tai “visa publika.“
Tas ponaitis ir jo antrinin

kas Butkus žinojo, jog į šias 
“Laisvės“ salėj diskusijas sueis 
ir daugelis jųdviejų suklaidin
tų darbininkų, kurie dar nepa
jėgia nusikratyti sklokos. Ta- 
čiaus, tokie jau šiaudiniai va
dai yra Prūseika ir Butkus, 
kad palieka savo eilinius pa
sekėjus vienus, o patys .bijo 
pasirodyt laisvose diskusijose 
ir apgint savo “poziciją.“ Jie 
drąsūs (ir tai nelabai) tik ta
da, kada patys sau ką susi
rengia ir visą savo mašiną pa
sistato, taip kad būt apsaugo
tiems ir j nėduęt Komunistų 
Partijos galininkams laiko nei 
progos , išreikšt savo., nuomo
nę. ‘ ‘

(Tąęa 5-tam, pusi.)
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.10 kiaulių. 1 karvė ir 
Parsiduoda labai pigiai.

50 akrų, didelė 
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 įmokėti.

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)

į Varpo Keptuvė Duos 
Dovaną Bedarbiams

MIRTYS__LAIDOTUVĖS ža^ iškepti gražų ir skaniai
Dominikas Galisauskis, 42 

metų amžiaus, 264 Penn St., 
mirė gruodžio 14 d., bus palai
dotas gruodžio 16 d., šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi M. P. Ballas (Bie
liauskas).

• Katrina. Kalendo, 41 metų, 
327 W. Houston St., N. Y/ C., 
mirė gruodžio 11 d.; pa
laidota gruodžio 14 d., šv. Jo- 
ho kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius J, Garšva. ‘.

sutaisytą pyragą visiem lietu
viam bedarbiam, kurie atsi
kreips iki 22-rai dienai gruo
džio ir paduos savo užsaky
mą ant kalbamo pyrago.

Varpo Keptuvės savininkai, 
Balčiūnas ir Balčiūniene pra
šo bedarbių nesisarmatyti at
sišaukti pažadėtos dovanos. 
Jų noras yra patarnauti be
darbiam su dovanomis taip pat 
nuoširdžiai, kaip ir kostume- 
riams, kurie perka jų pyra
gus./ Jie taip pat prašo i diH 
bančiųjų “Laisves” skaitytojų

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Kainos po 
10c ir 15e

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokas
Savininkas

Tai '
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTfiS
CIGARAI

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

Dirbtuve 
Broadway, 

Brooklyn, N.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(Undertaker)

(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 kuogo- 
riausiai.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5(/43
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MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

(lertuusia Studies lit ooklune

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einantj gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. rrKaina 6€c., per paštą 65c.

Mes

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

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

Kiekvieną

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

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

I iki rp kit i| skelbimą ir prisiųakit karto su ažaakymu.




