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Ar gali bedarbis ir jo bedarbiu ir darbininku, ku-

BUFFALO. — Atsibuvo 
i trys masiniai susirinkimai

jasi dd. Matukaitis, Deikienė, 
Klastauskienė ir eilė kitų drau- 
gV.. |

Kuopa išspyrė laukan iš mū-1
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_ PATERSON. — Iš
sų revoliucinių eilių Strazdą ir j hattan Shirt . Co.
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KRISLAI
Pruseikai Antakis.
Renegatų Melai, 
šalin Skaldytojus. 
Gaukime Naujų Narių.

Rašo D. M. šolomskas.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše*na Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasauli!

Drg. P. Klastauskienė sekre
torė A.L.D.L.D. 19 kuopos iš 
Chicagos prisiuntė 8 naujus na-; No. 299 

rius į kuopą. Pirmiaus pri-____________ _
• siuntė 14 naujų narių, tai reiš-
kia laike vajaus gauta į 19 kuo- Pnfpfonjip Sfrpikiiniz) 
pa 22 nauji nariai. Darbuo- raierSOne □ireiKUOja

Marškinių Siuvėjos
Man- 

fabriko 
Pruseiką, taigi tie buržuazijos virš 200 siuvėjų išėjo į strei 
agentai supyko ir pradėjo šauk-, ką prieš algų kapojimą ir 
ti, kad “Chicagos A.L.D.L.D. i atinirlinniima knvi n oresniu
kuopos nežmoniškai smunka.” 
Gyvenime yra priešingai, orga
nizacija apsivalius nuo oportu-

_ ■ nistų smarkiai auga.

;; atleidinėjimą kovingesnių 
darbininkių. Dalis likusių 
streiklaužiai! ja ir kompani
ja stengiasi gauti daugiau 

i ir tokiu būdu sulaužyti strei 
Poni A. G. Jatužienė, kuri su j ką. Adatos Darbininkų In- 

keletu kitu niekšų nuskriaudė i dustrinės Unijos nariai ir 
A.L.D.L.D. VI Apskritį misi- į streikuojančios bei taip ko- 
nešdami jo iždą ($157.48), <la-i vi s darbininkės pikie- 
bar per “Klampynę” pasakoja. į u . dirbtuvę. 
buk ji rezignavus draugui I J x
Abekui, “Laisvei,” šolomskui iri 
1.1. Tai nesąmonių klegėjimas.
Kur m;
goms apskričio komitetas gali 
rezignuoti arba ypatoms nieko 
bendro su tą įstaiga neturin
čioms, kaip d. Abekui. .Apskri-! 
čio komiteto narys gali rezig
nuoti tik to komiteto susirinki-

• me. A.L.D.L.D. Centro Komi
tetas jokių apskričio komiteto 
barių rezignacijų nepriima ir 
neskelbia. Bet Jatužienei rei
kia pasakoti tą melų pasaką, 
nes ji ir jos rėmėjai pasiglem
žė organizacijos iždą, patapo 
antrais Liutkais.

Kentucky Mainieriai
Rengiasi į Kovą

mūsų revoliucinių eilių ir ati
duota proletariato visuomeni
niam teismui.

PINEVILLE, KY.—Čio
nai atsibuvo Nacionalės 
Mainierių Unijos distrikto 
konferencija, kurioje buvo 
atstovaujama 18,000 mai
nierių. Konferencija nuta
rė paskelbti visoj šioj teri
torijoj streiką 1 d. sausio,J 
1932 m. Išrinktas streiko i 
vadovavimo komitetas ir iš-

Viešpataujanti klasė tik-itus. .
tai tyčiojasi iš bedarbių rei- j šeimyna gyventi, apsirengti 
kalų. Jungtinėse Valstijo-’ir butą nusisamdyti už tuos 
se virš 12,000,000 bedarbių;1 pinigus ? Aiškus dalykas, 
jų ir bedarbių šeimynų pa- kad ne! Tai tiktai pasity- 
dėtis apgailėtina: 
vargas, skurdas 
juos kankina.
ne bedarbių delegacija buvo 
atmesta. Hooverio valdžia 
yra paskyrusi tam tikrą ko
mitetą “rūpintis bedarbių 
reikalais.” Jo priešakyje 
stovi turčius Gifford ir kiti 
kapitalistai, kurie su did
žiausiu įdūkimu kapoja dar
bininkams algas. Ponas Gi
fford paskelbė, kad jie su
kels del bedarbių 1932 metų 
pragyvenimui sumą, kurią privalo svarstyti šį reikalą 
padalinus išeina tiktai po ir jungtis su gyvuojančio- 
$7.89 ant kiekvieno bedar- mis Bedarbių Tarybomis 
bio per visus būsimus me- del kovų.

badas, čiojimas iš bedarbių ir jų 
ir šaltis, šeimynų vargo.

Washingto-! Alkanųjų maršavimo ko
mitetas ir Bedarbių Tary
bos nuskyrė vasario 4 die
ną, kaipo dieną kovai už 
bedarbių reikalus. Tą die
ną bus rengiamos masinės 
demonstracijos, reikalai!ja- 
ma bedarbiams pašalpos ir 
darbininkų apdraudos lėšo
mis iš valdžios iždo ir ka
pitalistų pelnų. Jau dabar 
darbininkų o r g a nizacijos

riuose davė pranešimus de
legatai grįžtanti iš Washin
gtono alkanųjų maršavimo. 
Masės darbininkų atsilankė, 
jų tarpe buvo ir eilinių na
rių iš Amerikos Darbo Fe
deracijos ir suorganizavo 
bedarbių kuopas, kovai prieš 
išnaudotojus ir jų valdžią 
už pašalpą bedarbiams 
darbininkų apdraudą.

ir

Gazai ir Ašarų 
Bombos prieš Bedarbius

svaidyti nuodingas 
bombas. Ant tiek

Ten pat giriasi, būk jų. gru
pė, pasivadinusi “konferencija” dirbta sekami reikalavimai: 

; Reikalauti pakelti užmokes
tį už anglies toną. Kad bū
tų apmokėta už darbą, at
liekamą akmenis prašali
nant. Nustatyti žmonišką 
atlyginimą darbi ninkams 
dirbantiems su mašinomis. 
Kad būtų nemažesnis atly- 

laiškais tikrino centrą, kad ne- ginimas, kaip $4.80 į dieną 
nusuks nei cento, o nunešė visą prityrusiam darbininkui ir 
iždą. Neva laikyta jų konfe-1 $4.40 pagelbininkui. Lygus 
rencija tai buvo tik skaldytojų atlyginimas už lygų darbą 
suokalbis, bet ne A.L.D.L.D. ap- baltiemS ir negrams darbi- 

ninkams. Kad būtų panai-

SOVIETU SĄJUNGA ŽYGIUOJA
PIRMYN

nuo jos pasiėmė iždą ir išauka- 
vo ir net Komunistų Partijai ' 
“aukavo.” Jeigu “aukavo”, 
tai tikslu, kad paslėpti savo 
bjaurų darbą. Bet nepaisant, 
kaip pinigai yra reikalingi Ko
munistų Partijai, ji neims jo
kių vogtų pinigų.

Jatužienė yra viena iš atsa- 
komingiausių grobikų, ji savo

skričio konferencija. Jos va
dai Bendaravičius, šimanskas .......... . .
jau nėra nei A.L.D.L.D. na-Į kinti diskriminavimai dar- 
riais. Jatužienė irgi negalės ■ bininkų. Kad ištrauktų gin- 
būti narė, jis bus išdrėbta iš I kluotas išnaudotojų spėkas 

„i... ... _x. papuosuoįų visus kovin
gus mainierius iš kalėjimų 
ir panaikintų prieš juos 
teismus. Įvedimas 8 valan
dų darbo dienos.

Iš Patersono oportunistų pi
sorius sakosi, kad ne jie kėlė 
suirutę, o šolomskas Centro Ko- nimas mainierių revoliuci- 
miteto sušauktame susirinkime, ngs Nacionalės Mainierių 
tai bjaurus melas. Per 5 va- TTniinq ir t t 
landas niekino mūsų judėjimą; J 
ir įstaigas su pagelba pašalinių • ------------------
ir net fašisto saliūnininko. Aiš-:
kus dalykas, kad tą susirinkimą' Puola Uniguajo 
turėjau paskelbti nelegališku,, 
nes mes negalime leisti priešam, 
prisidengusiem A.L.D.L.D. var
du, o niekinti mūsų revoliuci
nį judėjimą.

'‘Klampynė” giriasi, būk ji 
gavusi pasveikinimo rezoliuciją 
ir $5 nuo A.L.D.L.D. 84 kuo
pos 14 patersono, tai -yra me
las. Jeigu gavo, tai ne nuo 
A.L.D.L.D. 84 kuopos, o nuo tų 
elementų, kurie jau nėra tos 
kuopos nariais; kp.- perorgani
zuota ir‘B4 draugai eina su 
Centro Komitetu, prisilaikyda
mi A.L.D.L.D. konstitucijos. O 
kas eina prieš kęnstituciją, tas 
save padeda už' organizacijos 
sienų.

A.L.D.L.D. vajus už naujus 
narius davė penkis, kartus tiek 
kovotojų, kiek Pruseikos dras
kymo politika išves ir pastatys 
už A.L.D.L.D. sienų jos buvu
sių narių. * Bet reikia vajų už 
naujus narius tęsti ir ant to- 
liauš, kad daugiau darbininkų 
įtraukus, kad atpildžius tą spra
gą, •kurią padarys oportunis
tai ir renegatai skaldytojai.

Štai A.L.D.L.D. 23 kp. drau
gai išrinko naują valdybą, tai 
Pruseikos pisorius A. Matulis 
išsivedė saujelę narių ir dabar 
jau per, "Klampynę” šaukia ne-

Pripaži-

Mainierių

Revoliucinius Darbininkus

MONTEVIDEO. — Poli- 
cija paleido' provokacinius 
gandus, būk komunistai no
ri išsprogdinti Amerikos 
kapitalistų — (United 'Sta
tes Cement) dirbtuvę, ir pa
sinaudodami ta provokaci
ja jau areštavo daugelį dar
bininkų ir darbininkių.

Tikrenybėje, juos išgązdi- 
no darbininkų susipratimo 
didėjimas ir komunistinės 
literatūros skleidmas kaip 
mieste, taip ir tame fabri
ke.

va tos kuopos susirinkimą. Ką- 
gi tas reiškia? Reiškia, kad 
Pruseikos pasekėjai visur skal
do judėjimą, kur tik jie pajė
gia. Atstatė juos nariai iš val
dybos, tai jie nepasiduoda, bet 
kitur šaukia neva kuopos susi
rinkimą.

A.L.D.L.D. yra centralizuota 
ir organizuota ir tokie pabėgė
lių susirinkimai nieko bendro 
neturi su A.L.D.L.D. Nariai 
neturi j Matulio susirinkimą eit.

Grupuojasi Imeperialistai ir Reakcijos Spėkos prieš Chinijos 
Sovietus ir Sovietų Sąjungą
PEIPING, CHINIJA. - karo laivų. Jų yra tikslas 

Kruvinojo Chiang Kai-she-; apvienyti Chinijos visus įni
ko pasitraukimas iš Nan- ilitaristus i daiktų ir pradėti 
kingo valdžios nėra vien tik generalę a'taką ant Chinijos 
studentų ir masių spaudi- j Sovietų, kad nugalėjus Raud
ino pasekmė, bet ir impe-1 donąją Armiją ir kad pas- 
rialistų suokalbių. Pirmiau kui pasidalinus savo tarpe 
viešpatavo nesutikimai \ ir Chiniją. Tolimesniai jų šie- 
net karas ėjo tarpe Nankin- 
go ir Cantono buržuazinių 
valdžių, dabar jos susijun
gia į daiktą.

Mandžųrijos buvęs dikta
torius Chiang Hsueh-liang 
pasitraukė iš savo vietos ir 
užleidžia savo vieton jo 
dėdę Chang Tso-hsiangą, 
kuris yra atviras japonų im
perialistų bernas.

Japonija siunčia daugiau 
armijos į. Mandžuriją. Kiti 

’imperialistai taipgi drūtina 
savo karines jėgas Chinijoj, 
siunčia daugiau kareivių ir

kiai—pulti ant Sovietų Są
jungos per Mandžuriją.

Amerikos darbininkų už
daviniai ateiti Chinijos pro
letariatui ir valstiečiams į 
pagelbą. Ginti Sovietų Są
jungą nuo imperialistų ruo
šiamo puolimo. Per masinį 
veikimą ir demonstracijas 
priversti imperialistus iš
traukti armiją ir laivynus 
iš Chinijos. Šalin imepHa- 
listų kruvinos rankos nuo 
Chinijos! Parodykime sa
vo kietą tarptautinį nusista
tymą !

EAST ST. LOUIS, ILL.— 
Policijos viršininkas Leahy 
su policija užpuolė ant be
darbių susirinkimo ir pra
dėjo 
ašarų
daug buvo panaudota tų 
nuodų, kad nuo jų krito vie
nas iš policijos narių — 
Floyd Combs ir numirė. Ke
letas kitų policijos narių 
apalpo, o leitenan. O’Brien 
parvirtęs pradėjo prašyti 
bedarbių, kad jie nugabentų

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Isvestijo- metų. Elektros pajėgas

tilpo ilgas raštas d. Ki- stengsis pakelti iki 22,000,- 
selievo, kuris yra sekreto- 000 kilovatų. Naujų kelių jį į ligoninę. Užnuodijo ke

lis darbininkus bedarbius, 
šešiolika proletarų, ju tar
ne penki negrai areštuoti. 
Taip žiauriai puola išnaudo
tojai bedarbių susirinkimus.

MASKVA. — “ 
se”

rius Centralinio Sovietų Ko- pravedimui skiriama 153,- 
miteto R.S.F.S.R. Jis atžy-, 000,000 rublių/“ , .■ .. . 
mi, kad sekamais metais 
Sovietų Respublikų gyvento
jai turės daugiau: mėsos, 
sviesto, duonos ir kitų reik
menų. Maisto reikalams pi- ■ 
nigų valdžia skiria 187.2 •

Į gelžkelių reikalus finan
sų bus įdėta ant 343 nuo
šimčių daugiau, kaip buvo 

i įdėta 1931 metais.
Drg. Kiselievas atžymi, 

nuošimčius daugiau, kaip kad kada kapitalistinėse ša- 
1931 metais. Namų būda-,lyse viešpatauja baisiausias 
vojimo reikalams pinigų I krizis, tai tuom pat kartu, 
skiriama ant 89.6 daugiau | Sovietų Sąjungoje socializ- 
už 1931 metus. Visuome
niniams kultūros reikalams 
ant 181 nuoš. daugiau už 
1931 metus. Teatrams, mo
kykloms, knygynams, ap-

mo ir šalies industralizaci- 
jos budavojimo darbas eina 
smarkiai pirmyn. Imperia
listai ruošiasi karan prieš 
SSRS, ir todėl Sovietų Są- 

švietos kliubams ir 1.1, ant junga yra priversta stiprint 
141 nuošimčių daugiau šių i savo apsigynimo jėgas.

Ką Nuveikėte del 
f‘Daily Workerio?”

Anglijos Imperialistai 
Šaudo Indusus

su-Sausio pradžioje jau 
kanka 8 metai, kaip gyvuo
ja anglų kalboje komunisti
nis dienraštis “Daily Wor
ker.” '__ ________
munistų dienraštis Ameri
koje, kuris labiausiai priei
namas plačioms masėms, 
kaip čiagimių taip ir ateivių 
proletariatui. • Dabar ‘eina 
vajus už naujus skaitytojus' 
Ar skaitai, drauge, “Daily 
Workerj”?, Ar pakai bįnai 
savo pažįstamus darbinin
kus, kad jie jį užsirašytų? 
Jeigu tą nepadarei, tai neat
likai savo pareigas! Pasi
skubink ir padaryk tą tuo- 
jaus! ,, •

Allahabad, Indija. — 
Radapuro sodžiuje anglų 
policija šaudė į indusus, ka
da jie priešinosi mokėti ran-

Tai vienintelis ko- das ir apie 300 skaičiuje de
monstravo gatve.

Taipgi Kashmir mieste 
policija šaudė į indusų de
monstraciją. Anglijos im
perialistai vis žiauriau 
smaugia Indijos .gyventojus,,

IŠ LIETUVOS
DIDELIS GAISRAS
KRETINGOJE

ĮLŪŽO Į EŽERĄ IR PA
SKENDO DU ŽMONES

Gruodžio 3 d. Lidnikių 
ežere paskendo važiavusi 
per ežerą arkliais Valajų 
šeima. Jiems važiuojant 
ežero viduriu, ledas įlūžo ir 
vežimas su žmonėmis nu
grimzdo į dugną. Valajus 
ir jo žmona paskendo,. o 
sūnus buvo išgelbėtas.

SAMARA. — Čuvašų ir' 
budavojimo fabrikas mordvinų kalboje jau pra- 

Marty” nuleido du didelius j dėta įvesti vieton rusų -rai-i 
Ne- Idžių lotynų raidės, tas daro-

LENINGRADAS. — Lai
vu 
ll 

garlaivius “Volga” ir 
va.” Taipgi 10 d. gruodžio 
nuleido du naujus medžių 
pervežimo laivus “Sevtap- 
les” ir “Komiles.” Fabri
kas pradėjo budavoti ketu
ris garlaivius po 9,000 tonų 
įtalpos.

LENINGRADAS. — 40 
didelių “katarpilers” tark- 
torių pasiųsta į girias, del 
pervežimo medžių linkui 
lentpjuvyklų. Trakt oriai 
dirba vasarą ir žiemą, va-

Kretingos mieste kilęs di
delis gaisras. Sudegus Ja- 
zefo aukso ir faianso par
duotuvė. Nuostolių esą pa
daryta ir kitoms parduotu- saros metu prie žemės ap-
vėms. Gaisro gesinti buvę dirbimo, o žiemą prie kitų 
atvykę ir Klaipėdos miesto darbų, 
ugniagesiai. ‘ --------

ma po valiai, vienok laikui 
bėgant bus įvesta pilnai.

Washingtone Svarstys 
Chinijos Situaciją

.'•V

WASHINGTON. — Ame-: 
rikos imperialistai gava’. 
pranešimą nuo savo atstovą* 
iš Chinijos, apie Chiang-j 
Kai-sheko rezignaciją. Maty
tas amerikinių imperialist^ 
bernas pasiuntė telegramą 
ir Amerikos atstovui apie 
savo pasitraukimą.

Washingtono imperialis
tai svarstys ar pripažinti 
naują valdžią ir naują Man- 
džurijos diktatorių, kuris 
yra po Japonijos komanda 
ar ne.

LENINGRADAS. — Lai- 
■ vų budavojimo fabrikas 

Severny j” nuleido keturis 
garlaivius. Jų tarpe ir ”Žan 

j revoliu- 
cionierio vardu laivą. Jie j 
turi po '5,000 tonų įtalpos ir

NUSIMOVĖ DAUSKORIŲ
DVARININKAS ;«

Gruodžio 1 d. Dauskorių į
dvare (Vaiguvos valse.) iš žiores,” francūzų
revolverio nusišovė to dva
ro savininkas Valdemaras
Liutikas. Nusižudymo prie- darys reisus tarpe Juodų.

-----  jų ir Baltiškųjų jūrų prie- 
rastelyje nusižudėlis įiąUkų.

žastis nežinoma. Palikta
me
prašo nieko del jo mirties 
nekaltinti.

jų ir Baltiškųjų jūrų prie-

CHARKOVAS. — Trak-

Kerta Algas Pavieto 
Žemesniems Valdininkams

WHITE PLAINS, N. Y, 
—We.stchester pavieto glo
botojų taryba nutarė nu
kirsti algas 10 nuoš. visiems 
to pavieto žemesniems val
dininkams. Algų nukapoji-

Už ŽMOGŽUDYSTĘ
Lapkričio mėn. 19 d. Pa

nevėžio Apygardos teismas, 
išnagrinėjęs bylą Emilijos, 
Teresės ir Prano Kanapic- 
kų,; kurie buvo kaltinami sa- 

GENTINA. — Per 10 mė- Vo brolio Augusto nužudy
mu, pripažino kaltais ir vi
sus nubaudė po 4 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Augščiau minėti asmenys 
yra dideli fanatikai. Už tat, 
nekęsdami laisvų pažiūrų 
brolio Augusto, įpykę 1929 
m., vasario men. 2 d., apie 
10 vai. ryto, apsiginklavę 
kačergom, patelninkais ir 
jvairiajs gelžgaliais, baisiai 
sumušė: sulaužė jam šon
kaulius, sumaigė lyties or
ganus. Po to jis mirė. • ■ •

Amerikos Prekyba 
Smarkiai Nupuolė

BUENOS AIRES, AR-

nėšių Jungtinių Valstijų įve 
žimas į Argentiną nupuolė 
ant dviejų trečdalių kiekio, 
jeigu lyginti su pereitų metų 
tų pat mėnesių įvežimu.

Taip pat nupuolė įveži
mas ir į Uruguajų, bei kitas 
Pietų Amerikos respublikas, 
lyginant su pernykščiu įve
žimu.

TEISMAI NITBATTDf TT- torių gaminimo fabrikas 30 imas įeis galion su sausio 1' KYB^IUS'FANATIKUS d .lapkričio jau pagamino diena. "
54 traktorius ir 24 motorus. | 
Šis fabrikas, kada bus pil
nai įrengtas,'tai gamins vie
ną traktorių kas 6 minutės 
laiko.

SVERDLOVSKAS.— Pa
leista darban dvi naujos 
kasyklos, būtent No. 5 ir 6 
ir į metus laiko jos suteiks 
iki 1,000,000 tonų anglies. 
Iš čia bus siunčiama anglis 
į Magnitogorską ir kitus in
dustrijos centrus.

N O V O SI BIRSKAS. — 
Omsko mieste per upę Ir- 
tyš sėkmingai varomas dar
bas budavojimo antro gele
žinio tilto. Tai bus ilgas ir 
tvirtas tiltas, f

DELEI BOSTONO 
BANKŲ BANKRUTO

BOSTON. — Didžiausias, 
bankas “Boston Federal 
National Bank,” kuris turėr 
jo 9 skyrius subankrutavo,. 
Užsidarė taipgi keletas ki
tų bankų: 
Brightone, 
Brocktone, 
Montelloj.

Cambridge, 
So. Bostone, 
Lawrence ir 

Nunešė dauge
lio ir lietuvių pinigus. Ne
tiktai - ypatų, bet ir orga
nizacijų, kaip. ve: • “St Ra- > 
zimiero draugystės apie $4r 
000, “St. Monikos,”- apie 
$2,000 ir kt. Daugelis žmo
nelių dejuoja netekę pasįu- ■ 
tinių centų. .• 7. >

Mont Komunistas. <

»ji ■ A' v .‘.i*



Puslapis Antras

vardan ramybės nekelkime
V tik vienoj kitoj buvo 
jbalsai prieš) užgyrėAPŽVALGA

dau-r .

nors

prieš) užgyrė Ko
munistų Partijos vedamas 
kovas ir kampanijas, pas-; 
merkė į
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Fašisto Melai Apie Lietuvą
Visiem žinoma, kad kaip 

višbse buržuazinėse šalyse,

jagrąsino: “Pažiūrėsime, 
<ą jam -pasakys Imigracijos 
Departmentas!”

Na, įr socialfašistas del 
;o taip įpykęs, kad net išdrį
so štai ką pasakyti:

liki tokio laipsnio dar, tur 
bųt/nebdvo nusmukusi nė vie
na frakcija fratenialėš orga
nizacijos rinkimų kovoje.

O. mums nieko nuosta
baus. Mes sakėme S.L.A. 
nariams darbininkams, kad 
fašistai ir socialfašistai blo- 
fina, kuomet jie sako, jog 
Susivienijime didžiausia ra
mybė užviešpatautų, jeigu 
nebūtų bolševikų. Mes sa
kėme, kad visi reakciniai 
elementai tik laikinai yra 
sudarę bendrą frontą prieš 
bolševikus, ir jeigu bolševi
kų Susivienijime nebūtų, i O kas per vieni tie uždavi- 
tai fašistai ir socialfašistai ■ niai ? Pirmas, bedarbių kova

Masinės Konferencijos: Jų 
Reikšmė Ir Pamokos

nizacinių apskričių masinės 
konferencijos praėjo. Jos 
buvo sušauktos nacionalių 
organizacijų centrų po ini
ciatyva ir vadovybe Komu
nistų į 
Centro Biuro.I • ,r

Šios masinės! kpnferenci-, 
jos, visų pirma, buvo dide-

Į Darbininkų Mases
Jeigu mes to nepadarysi

me, tai mes tęsime tą klaidą 
ir po konferencijų, kurią 
darėme prieš konferencijas, 
būtent, vardan tos pačios 
“šventos ramybės” neneši- 
me j masines organizacijas 
mūsų konferencijų obalsių 
ir tarimų, nemobilizuosime 
j ų K o m u nistų Partijos 
kampanijoms. Šis klausi
mas nėra antraeilis klausi
mas. Tai vyriausias klau
simas mūsų veikime šian- 

Mes turi-

Lietuvių darbininkų orga^rencįjos beveik vienu balsu
keli to klausimo draugijose, nes 

supykdysime narius” ir t. t. 
Kuogreičiausia turime atsi-

. . prieškoinuhistinęikl'atyU nuo tos US0S- Su
Partijos > Lietuvių opoziciją ir jos ko'ntr-revo- i klasių kovos obalsiais mes j

Uiuclnius darbus, pasisakė/ tik neturime bijot eiti j dien ir ateityje.
už Centro Biuro vedamai organizacijas ir akivaizdoje me eiti ir pasiekti tas tūk- 

į masių kovoti ■ stantines mases, kurios 
prieš jų priešus, bet turime! yra organizuotos į šim-

; pašai pinių draugi-

Patyrimai‘Darbo ” 
Bejieškant
J X '

Nanticoke, Pa.—Rytais be 
jieškant darbo, tai tenka susi
tikt su visokių minčių žmonė
mis. Kada darbo negavę bū
riai žmonių grįžta atgal, taį ir 
tie, kurie pirmiaus nei girdėt 
nenorėjo, kai jiems kas kalbė
jo apie kovą del darbininkų 
būvio pagerinimo, tai ir jie 
dabar, sušalę atgal grįždami,, 
sako, kad jau reikia kas 
daryt toliau negalima 
taip laukti.

Man teko užeiti pas 
gelį vietinių biznierių, kuriems 
stengiausi parduoti “štampų’ ’ 
(markių) reikalams alkanųjų • 1 
maršavimo į Washingtoną. Bet 
tai jiems atrodo svetimas, cla- , 
lykas. Tas pat ir su Wildes-’, 
Barre, Pa., biznieriais—sunku', 
išgauti iš jų keletas centų to
kiems reikalams. Geras .dar- ( 
bininkiško judėjimo rėiųejąs 
tai J. Zujus; jis visada daly
vauja parengimuose, ruošia? 
muose darbininkų naudai, ir 
atvyksta dar-su savo draugais.

a v % ir pats nekaip gyvena,
me šiandien, laimėsime ry- bet nepamiršta darbininkų rei- 

Klasiu kova kalba už kalų. Turėtų ir kiti taip 
; ryti.

Dabar kas link Vilkelio, 
užsipuldinėja per

. . _ _ musų revuliucinio judėjimo I darbininkų
lis laimėjimas.. Komunisfų ivaly’mo liniją ir t. t.! 1. ’ J. . , r

— ---i darbininkų j Oportunistaikonfdrtmci- tatai sau statyt už didžiau-[tus
pas sušilę neigįė įr,ęląrbayo- šią ir . svarbiausią, pareigą, i jų inkliubų.^ Ten susidursi- 
si, kad juo. daugiau organi- J ■ " - ---J - — — x -
■zaciju sulaikyti nuo dalyva- rriėkados negali pirkti 
vimo jose.1 Tik vieną kitą mybės” 
musų nacionalių1' organiza- -- ;; — 
cijų kuopą jiems pavyko ati- atsižadėjimas 
traukti. Daugiau pasiseki- į’ darbo 
mo jie turėjo šiaip pašaipi-!i savo revoliucinių principų, 
nėse draugijose bei kliubuo- kaip klausimas stovi,
se, kur jie susivienijo su fa- ko mes niekados netu-
šistais, socialfašistais ir kle- iame pamiršti. --------
rikalais, idant sumušus ko- kovoti ne tik prieš oportu- toj. 
munistus ir jų simpati- 
kus. Bet kaip tik čio- 
nais jie

Partijai ir visai 
įklasei., Jos buyo ta priemo-: 
nė, kurios pagelba tkpmu-, 
nistai pasiekė kelius šimtus 
organizacijų, 'kuopų bei 
draugijų ir įhešė į jas dva- 

| $ią ir problemas naujos pa
dėties, .į kurią tapo įblokš
ta Amerikos darbiniai :i j aį 
per ši baisų krizį ir bedar
bę. Šimtai musų judėjimo 
p i r m a e ilių draugų bei 
draugių tapo plačiai supa
žindinti su šio momento vy? 
riausiais uždaviniais, kurie 
stovi prieš Komunistų 
Partiją ir prieš visą darbi
ninkų klasę. v'

siaučia didelį bedarbė. Bet 
smįtonlaižis J. O. Sirvydas, 
buyęs Ęrooklyno “Vieny- 

• bės” redaktorius, nesigėdi 
mdluoti. “Vienybėj” gruo
džio 15 d. jis savo laiške 
ta4p kito ko sako:

-Net ir Latvijon mūsų vy
riausybė sulaikė išvažiavimą 
bernų ir mergų, del didelės 
stokos darbininkų pačioj Lie
tuvoj. šiemet, kada kitose ša
lyse priskaitoma bedarbių mi- 
lionais, pas mus nuo pat pa
vasario iki vėlyvo rudens, ūki
ninkai šaukte šaukė stinga 
darbininkų. Jeigu kuris dar
bininkas dar vasarą ir buvo 
galima gaut padieniais, tai tas 

► vos pakrutantis žmogelis ar | 
bobelė, jau savo kainą mokėjo . _
pastatyti.—Vieną kartą vy- pja u tusi patys tarp savęs prieš alkį ir už apdraudą; 
riausybė paskelbė reikia į miš- už šiltas vietas, už organi- i antras—organizavimas ne
ką darbus 200 darbininkų, tai nacijos naudojimą savo as-! organizuotų darbininkų į 
paskirtą diena ir vietą, Kau-, menįnįams įr politiniams revoliucines unijas ir kova 
ir. tie dar labai vaipėsi, kad : tikslams Taip ir yra. prjes algų kapojimus; tre- 
miške esą “nuobodus dar-! Bet S.L.A. nariai darbi-; cias—gynimas ateivių dar- 

! ninkai turėtų dėti pastan-; bininkų ir kova prieš reak- 
. Tai šitie klausimai 

stovėjo pirmoj vietoj masi
nių konferencijų/dienotyar-: 

Tai Mausimai, ku- 
i_______ __________ Jie į rie apeiną kiekvieną darbi?
turėtų vienytis į kovą prieš minką ir ‘kuriais pirmu sy? 

į fašistus* ir socialfašistus po (įiu lietuvių < darbininkų ju- 
’ ėjimo ištari joj buvo pa
siekta mūsų organizacijos. 
, Klausimas kovos su opbr- 
tunizmu mūsų judėjime na
tūraliai išplaukė iš anų 
svarbiųjų problemų. 
munistu Partijos vadovy- clJ.°se kei konvencijose dis-j 

kusuoti- rišti cik siaurus tu 
organizacijų vidujinius rei-

jsi, kad juo daugiau organi- Bolševikai,'tikri kovotojai;me su fašistų, socialfašistų 
_ ‘ ‘ 1 “ra-! ir oportunistų suvienyto-

kaina ,atsižadėjimo; mis spėkomis, tiesa, bet 
O k a i p t ik t en mes turime 

duoti jiems mūšį, 
me bijot to mūšio, 
me bijot sudrumsti “šventą 
ramybę”. Neturime bijot • 
pralaimėjimo. Pralaimėsi- Nors

savo revoliucinio darbo.
revoliucinio

, yra atsižadėjimas

Mes turime

Neturi-
Neturi-

nizmą, gyvuojantį lauko mus.
pusėj ir atstovaujamą prieš-; Tad konferencijų , tari- 

n u si m a skavo komunistinės opozicijos, bet mus ir obalsius neškime įjfis 
riios ir buržuazi-' i1’ prieš oportunizmą savo mases. ’’Vykinkime'j uos gy- 

veikime, nuo kurio dar nė- veniman. 
same pilnai pasiliuosavę. į

da-

ku- 
savo

: klampynę ant drg. žaldoko;
- i Vilkelis jam primeta savo dar- 

|bą Aido Choro skaldyme. Vil- 
Komunistas. iželis meluoja be jokios gė- 

............ j dos.
Paskui Vilkelis nori įtikint 

toliau gyvenančius darbinin
kus per savo klampynę, būk 
Wilkes-Barre Aido Choras pa
krikęs. Tai antras didelis me
las. Nes Aido Choras dabar 
randasi daug geresniame sto- 

jvyj, kaip pirmiau prie JBoty-
— Ir aš patariu Vilkeliui 

;. per 
(klampynę, kad Aido Choras > 
I “pakrikęs,” ba to nesulauksi. ■ 
’O kodėl jūs per klampynę ne
pasakote teisybės apie savo 
ęhąrą,;k$įp Jis “gyvuoja;” tai

’ir užtektų, nereikėtų nei
per’.le- ^^sin?’ k?,lp lkl AfdctrChorą meluot. >Wy v 1Q9- ųzUgo ir vėl mums nubirs dąjft-a je y

is. 1925 įj0 mok6snį. / -‘j
Vienas iš Visų

tapo sutverta Tarptautinio ug padarytą mano klaidą,

? ,

kai/ kaip veikia tas mūsų 
’•‘vipšntda ” . Vnrifi mntvf rlan- KUQPOS NARIAMS

. • 1 • • v • j » ’i* '■ '^JįI n ca-a 4. o vt VVXYXC4Amj kJUvĮy vilu V IVlUOj

vo silpniausia šių nija j atsisako tam darbininkui todėl, nutarė vieni rengti, ką

if

s dėti rimta kovą visike/ o/*
• • • AV VZ • l 1. •

Išrinkta M.

ištikrųjų 
tik Kau-

&

kiek 
turi-

Clevelando ,(nepraneštu) 
Los Angeles (nepranešta) 
Wisconsin (nepranešta)

Sudėjus viską į

tais turime dasigąuti iki 20 na
rių. > ;r f <

Kuopos Korėspondente.

Turi būt: “su pagelba savo 
brolio Juozo, Ig. Kuncevičiaus 
ir Ig. Oginto.”

Atsiprašau draugo Ig. Ogin-

. (gąs atsikratyti nuo to fa-iciją.
Jie turėtu'01’'"7 

i.A. Darbininku
Komitetą ir jo kiuosę.

kandidatus.

SU-
Bedarbiai 
įteikė sa-

23
23

8*
10

nistinius griovikus.
Šios masinės konferenci

jos vėl suįdomino Ameri-

konferencijos buvo svarbus ’ STVV ir gj1?1! diskusijų. Tik 
komunistų žingsnis prie įvė-

'Apsiribota vyriausiį 
liaįųonalinių orgai 
kupromis. Todėl kofįfoiiėriži- 
jošę mažai tokių ofgįpiza 
cijų tedalyvavo. O tą:

i prieš 
darbo mokesnio, kapojimus. 
Bet-jeigu mes ir tolinus Taip 

• 1 • • 1 • 4 * * ■ 1 1 £ I * .*

kiška energija. Nebuvo 'de
dama didžiausių pAštAngų 
įtraukimui į I 
šiaij) masinių orgaįįzaėSų; 
Apsiribota vyriausiai < ini|ų

Nashua, N. H.—Per didelį Su lapkričio 30 d. Jackson

gu dirbtų pilnas darbininkų nius ruošė išvierio su jais 
. I bar irgi jie kreipėsi j mus, 

j kviesdami prisidėti prie jų
< 1 • . pramogos. Buvo atsiląnkę pas Knoioiams yeru nasekmiu irK-. Steponavičių, kad padėtų !kviečiJ, viwf bickneliškiuSUlie- 

a o ko?"! tuvius darbininkus į L.D.S. vie
linę 36 kp, likite jos nariais.

Pasaulio Pilietis.

Ą. GiUųan įr 
Centro 

Komitetas.

" < gąnizacijose su fašištąis, so- 
cialfašistais, ir opertunis- 

kruvą,, tais ir juos išvilkti aikštėn,

da|ę bendrą frontą, ir vieni Į 7
kitus gyro. '1 .posivo renkama kuopos valdyba.

Buvo geri Sėbrai, o dabar; Iždininkė M.

bė mūsų judėjime buvo pir
mu sykiu plačiai ^nušviesta i ,
ir sustiprinta. Lietuviu i kalus- čia gi buvo pastatyt 
darbininkų judėjimas buvo|Prie? juos klausimai plačioi

i. i Šięįa. p^,dU;O3lu 
kiek '.buyo siį^žeitemj

ilpnasial pu-fl^18 ,suslžeif6 U° darbinin’ 
v^ų 'darbe ir per visus susizei-

kas mus’.i judėjime.-Musų
Kof draugai pripratę konferen-

rėmimu Lietuvos darbinin- 
ir atmušimu

tarta surengti balių 30 d. sau

ir. tie dar labai vaipėsi, kad: 
miške esą “nuobodus dar-1 
basi”...
Sulig to fašisto aprašy- ^įinįo‘brūd 

mp, išeina, kad fašistinėj, ^,. 
Lietuvoj labai stokuoja dar- Ler)q J. .. 
bininku žinoma, kaipo i pozicijos 
Smetonos pakalikas, tai jis i 
ir ;‘blbfina apie “gerus lai- [ 
kuš” Lietuvoj, kad tuo «bū-L n ,duįužągituoti Amerikos*<>™teto vadovybe, 
tuvius rėmimui fašistinio 
rėįimę Lietuvoje.

Jau ne kartą buvo “Lais
vėj” nurodyta net iš pačių 
Lietuvos laikraščių, kad 
Lietuvoj yra didelė bedar
bė; Dabar tik ką atėjusios 
“Lietuvos Žinios” (gruod
žio 2 d. laidoj) štai ką sako:

'Vakar iš ryto apie šimtas be
darbių susirinko Kauno Ro- 
tušėn ir, iki po pietų, reikala
vo, kad savivaldybė 
teiktų jiems darbo, 
ir' raštu burmistrui 
vo reikalavimus.
Tai mat, kaip 

yrą Kaune. Ir ne 
nė, bet ir kituose miestuose 
yrą šimtai bedarbių. O tas 
fašistas begėdiškai meluoja 
bū}< Lietuvoj nesą bedarbių.

jos palaikytojai. Daugelis 
svyruojančių draugų pama
tė, kur jau dabar atsidūrė 
tie elementai, kurie tebesi- 
bažija už lojališkumą komu
nistiniam judėjimui. Antra, 
prieškomunįstinės opozici
jos vadai'■ pasirodė bai
liais ir veidmainiais. Jie

Auga Susižeidimai tarp Nashua Audė jų; Jackson 
Audykla Nukirto 10 Procentų Darbo Mokesnio

nvn-nnC'Dniman n+■ idarbiiiiiiKų isiiauctojimą n sku- ,jMaus, ir aš patariu VU Olganuacijose, bet! medvilnės (cotton) 1^ 10 procentų Gruodžio | nuot ir nemeluot
I . ‘ .. i a. - / 1 d. nakčia tapo išplatinta la- ■ - - • -;verpimo-audimo dnbtuvese at- ! pejįaj p0 vįSą miestą su nuro- I 
įsitinka daug nelaimių, nes dar- į tymais, kaip darbininkai turi I 
i bininkas neturi nei kada ap- J organizuotis ir kovoti

fašistinio
! Jieško Žmogaus. “Galingesnio 

Už Dievą”
Rymo katalikų Susivieni

jimo organas “Garsas” rašo 
apie tai, kad daug žmonijį 
išžudoma karuose ir revo
liucijose. Na, ir ant galo

Pirma Buvo Geri Sėbrai, 0 
Dabar Klika

“Nąųjienų” socialfašistai 
piHmiąus, kad bolševikai bu
vo iŠ. L. A. prgąnizacijoj, bro- 
liayosi su “Vienybės” fašis
tais ir “Sandaros” pusiau 
fašistais. Visi jie buvo su-

Kad tai atsirastų toks moks
linčius, psichologas, kuris iš
rastų, kaip paveikti į žmones, 
kad jie klausytų Dievo įsaky
mo: “Mylėk artimą savo, kai
po pats save.”
Reiškia, klerikalų “Gar

sas” spjauna ant “visagalio 
dievo” ir jieško “mokslinči
aus”, ‘galingesnio žmogaus’ 
už dievą.

Jeigu jau tas “visagalis 
dievas”, kuris iš nieko sut
vėrė pasaulį, negali “suval
dyti” žmonių, tai kaip 
“griešnas” žmogus galėtų 
tai padaryti?

Kokių tai nesąmonių pri
rašo tie klerikaliniai šlamš- t 
tai.

pradėjęs merdėti. Oportu
nizmas ėdė jo pačias šaknis 
ir grūmojo jam. sunaikini
mu. Nepaskelbęs griežto 
}<aro tam oportunizmui, ne- 
ąpsivalydamas nuo oportu
nistų, jisai negalėjo mar
guoti pirmyn, negalėjo atsi- 
pančiuoti. Gi šios masinės

i n j • i i poasnua. in. n.—i ci uiueii ou upniiuu ov u. uavnovn
mųsCu’ išnaudojimą ir sku- ;aydyk1^ nuku*to darbiiiinkams

bijojo prieš fas organizaci- į 
jas konferencijose pasiro- i 
dyti. Juk čia ^buvo jiems!

’ i^ižiųrėtji, .tjU,rį, • s^ųbęti, ; kad
- įtiktų - bęgli-i. į Šičia vaduosiu, 

kiek'.buvo sųsjžęigimL, 
( šis paskutinius frietus.

proga apginti savo liniją 
tačiaus nedrįso.

. : ' \;rt I ■ ;• Į .
Silpnosios Pusęsi-/ J

Masinės konferenęįj^s tu
rėjo savo ir si\ 
sės. Tai buvo nauja?) daly-

klasių kovos. Juos reikėjo 
diskusuoti nuodugniai, polik 
tiniai. Nelengva buvo kan 
k u r i e m s draugams taip 
klausimais • greitai susido
mėti, susiinteresuoti. Štak 
kodėl pirmieji ir svarbieji 
dienotvarkio punktai ne vi
sose konferencijose sukėlė

dusius nedirbo 2006 dienas; ; f
41926 metais susižeidė 188, ne- į Clifrsiae, N. J., Rusy-llkrainy 

galėjo dirbt 2323 dienas; 1927 ' 
m. susižeidė 171, nedirbo Į 
2057 dienas; 1928 m. susižei- I 
dė 108 darbininkai, negalėjo 1 
dirbti 1677 dienas; 1929 m.' 
susižeidė 106, nedirbo 1992 

i dienas; 1930 metais susižeidė 
111, nedirbo 1965 dienas.

Tai didelis susižeidusių skai
čius; bet kad suprast, 
susižeidimai padaugėjo 
me žinot, jog darbininkų skai
čius vis buvo mažinamas. Taip 
antai, pirmiau Nashua Manu
facturing Kompanijoj, kada ji 
pilnai ėjo, dirbo 3,500 darbi
ninkų, o dabar vargiai tedir
ba bent tūkstantis; todėl, jei-i 
gu 1930 metais susižeidė 111 n^- 
darbininkų, tai proporciona- 

:liai išpultų 388 sužeistųjų, jei-

Darbininką Balius ir 
Paskaitos

BICKNELL, IND.
i *

Atitaisau klaidą, įvykusią 
“Lajsvcs” No. 291, gruodžio 9 
d. Rašant apie velionį Joną 
Vingį, buvo mano pasakyta: 
Kadangi S.L.A. seimą išdaužė 
fašistai Chicagoje, birž. 17, 
1930 m., nuo to laiko velionisDaugiau kaip metai laiko at

gal, kada mes buvome pusėti-1“griebsi darbo/kaipga- 
pai tvarlnai, tai musų Tarp- su pageiba savo brolio 
tautinio Darbininkų Apsigyni- jyozo jr ^ar pOros draugų, Ig. 
mo 40-ta kuopa išrinko drg. Kuncevičiaus ir Chas Vasiliau- 
G. Stasiukaitį pasikalbėti su lsk0 
rusais ir ukrainais apie Tarp- L 
tautinio Darbininkų Apsigyni- ' 
mo organizaciją, kokią ji 
naudą neša darbininkams; ir

Darbininkų Apsigynimo kuo
pa num. 300 iš rusų ir ukrai- 

Ir kaip matyt, ji gerai 
gyvuoja. Iš pradžios lietuvių 
40-ta kuopa kokius parengi- 

Da-
limo visų musu organizuotų I kų judėjimo
spėkų į kovą prieš oportu- opurtunistinių griovikų dis4 .......     _

Rusijos pasirodė daug }gy ■ skaičius, tai yra apie 3,500 iš- 
vesnės ir daugiau draugų viso , kaip kad pirmiau, 
stengėsi jose dalyvauti. į <

j------- ----  ----------------- i d p .. , 1 uvv ii vao. uun.OLO.nno uavai jx. ObUpOliaV1C1U,

kos. lietuvius darbininkus su| 1 ne konierencijų nęDuvoi nepiiną Jaiką tedirba; dauge-isykįu surengti balių. Uvr- i 
rengtasi su tikrai Tholsevi-įlisyų (tegauna dirbti tiktai pu- navičius atsakė, kad dabar, ' 

>- teęį dienos. >, O dkr reikia pri- girdi, nieko negalima, rengti, i 
iu pastangų i su ,,'nes dar adventas. Tegul mato '
Irnn fnrdnriiinė ^daktarais 'yaro ’ aitrai klasiniai ' pažangūs • d'arbinin-
Koni^nęijąs . < ’darbįnihk'uš. dar ne- kai/ Op veikia tas mūsų

' pasydikO^' po ;’.sųsĮžeidimų, ^viešpaįs,” ■ kuris, matyt, dau- 
kuo; grėič|4ųsiąi>. norą darbi- gįaų taikosi prie bažnyčios, 
n&įęąs! dap jištik/ūnegali .dirb- 
tįi."' Todėl, būna dąug atsitiki
mų, kad tpkis darbininkas Vėl 
■atkrinta į ligą <ir dar sunkiau, 
inėkaip piriha. Tąda kbmpa-

Vėjuimu darbininkų , ir’ yąls- 
tiečių kovų Lietuvoj;. Tas. 
darbas bėgyje paskutinių 
kelių mėtų buvo 5 visai ap- 
įeiš.taą.' .' ( ‘1 1' ‘ •'

■ 'Konferen,cijų sudėtis ir 
atstovybė buvo tokia: . ,

‘ '• ’ ' Delegatę Cnu ;
• ’ I ' Organi- i 

zacijuI S ■ z ■■ 
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bet, draugai, jūsų užduotis 
darbuotis neatlaidžiai. Išau- 
ginkit L.D.S. 36 kp. skaitlinga 
nariais.

Jūs, draugai ir draugės, ir 
jūsų šeimynų nariai, nuo 15 
metų amžiaus, turėtų būt L.D. 
S. 36 kp. nariais. Linkiu dar-

nekąip prie darbininkų reika-; 
lų.

Rusai ir Ukrainai, matydami, 
kad negalima bus susikalbėti 
su tokiais, kaili Steponavičius, i 
lir daroir jų 300 kuopos ba- 

gruodžio 20 d., po mum. 3&4 
Anderson Ave., kampas Cliff 
St.; pradžia 4-tą valandą po 
pietų.

Ta pati draugų rusų-ukrainų 
kuopa rengia paskaitas kitą 
nedėldienį; gruodžio 27 d., toj 
pačioj vietoj, 2^rą valandą die
na.

.Daugybė lietuvių darbinin-. 
kų supranta tas kalbas; taigi 
prašome lietuvius brolius ir se
seris atsilankyti į tą rusų-uk
rainų pramogą ir paskaitas, o) 
būsite patenkinti.

Narys.

VISJĘMS A.L.D.L.D. 23 i 
KUOPOS NARIAMS ;

AifyD.L.D. 23 kuopos 
susirįiikimas atsibus sek-į 
madįeaiį, '20 d. gruodžio, 
10 valuiąlą ryto, ten pat, 
kur buvo ir pereitą kartą, 
tai yra pas d. P. Oliką, 
1517 Chai'lote St., Bronx, 
N. Y. Visi draugai ir 
drąuges būtinai dalyvau
kite Šiame susirinkime. 
Bus nuo Centro Komite
te atstovas. Visi nariaį, 
kuriuos pereitą kartą išsi
vedė A. Matulevičius at
eikite j šj susirinkimą*

Brook.lyno apieliąkes, 150 
Wilkes-Barre ir Scranton, 60 
Shenandoah-Minėfsville ' 60

93
60

100
94 
59 
62
16
15 
55

NANTICOKE, PA:
d. gruddžio L.D.S.A. kuo- 
laikytame susirinkime bu-

_____ T . Navašinskienė, 
jatj kitaip dalykai virto, ^rganizatorč D. Jenkeliūnienč,, .... ................ .

Soiialfešistas Grigaitis per ° v“ldyb?8Vv pwu?POint.,apielink5s
savo organą štai kaip kai- tftrta surengti balių 30 d. sau- i MaSlchuseUs 
baapie savo buvusius “fren- 3io, 1932 iri. Balius bus su.ba- peWt 
tu$ *

Visa eilė žmonių mums p ra
į toj, Krikščiūno svetainėje, Ha-: Pittsburgh 
'nover. Meldžiam kitų ofga- i f oui/•

visn eue> xinomy mums P™- nizacijų tą dieną nieko ne- Zeigler ' 
nesą, kad tam tikra khka, ku- !rengįj Cleveia

tautiška slei- į išrinkta delegatės į Rajono 
, (Bacmną, Tareilą. ir k.) konferenciją, kuri įvyks 27-tą 

Si|sivienijime vartoja radio, dieną gruodžio, 
pereitą sekmadienį • per tą ra-; ;

dergė “Naujienų” bendra- ng# 
darbį, Juozą Pronskų.

cijų pusė. , /;
38 Oportunizmo Liekanos
36 Su konferencijų obalsiajs 

buvo puiki proga komunis
tams ir jų simpatikąmš

! NavašinskienėJr A. Zenynie- pasirodys, kad konferenci- Į kaipo darbininkų- neprietb- 
jose .dalyvavo arti tūkstan- liujs. Bet ši proga nebuvo 

Dabar kuępa narių turi 13. delegatų, kurie atstovą- pakankamai* iŠnnuddtat čia 
Tr kalbėdamas nėr radio Tad’ drau^gs> Sekančiais me- • ........... - • > -ir Kaioectamas per raaio fllrimp an«i<ranf.i iki 20 n»- 

tadal ^smųp /“Naujienos” 
skko, kad tai adv. Olis) dar

jose .dalyvavo arti tūRstan-,' liuš, Bet ši proga nebuvo
.zJ 4-^ t 1 t r-» 4-zn 4- 1 » -1 * b 2 d L x ‘ «

vę apie pusketvirto šimto or- mūsų draugai pasirodė 
gąnizącijų,, draugijų; cho- bėra , nepasiliuosavį hub 
rų, bei kuopų. Visos, konfe? oporiunistįnės ligos, jog paniją

<-.šX r

mokėti pašalpą, kuri tau,’ gir- r 
d.į, buvo išmokėta laike susi-1 liūs įvyks ateinantį nedėldienį, 
žeidimo, iš po kurio, sako, tu 
buvai jau pasveikęs. Tokiu 
būdu žmogelis būna apgautas 
ir lieka visai be nieko. O ka
dangi čia neturime jokios uni
jos, tai nėra kam užsistoti už 
tuos nelaimingus darbininkus.

Bet, darbininkai ir darbi
ninkės, gana jau mums mie
goti ; ■ organizųokimės, stoki
me į kovingą industrinę audė
jų uniją; tik tada kompanija 
turės skaitytis su mumis, o 
pavieniais būdami mes nieko 
negalime padaryti prieš kom-
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KRAUTUVĖ

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

(netoli Jamaica stoties)

NAUJAS IŠRADIMAS

N. N.

TORONTO, KANADA

5

JAMAICA, L. I.,

miegamųjų ir

Telephone, Jamaica 6-0033

ukytj langus 
būtų Šviežus
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j munistų
■ binink u
’ tvarkyti
i Todėl
rencijoje
kiame tuos renegatus, 
išdavikus darbininkų judėjimo 
ir pasižadame jų neremti. Už- 

;giriame tų darbininkų organi- 
izacijų padarytus žygius, ku-

J

Rezoliucijų Komisija.
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•Chinijos ir Japonijos darbinin- 
. ku.

Lai 
nink u

Lai

gyvuoja Chinijos darbi-'
Sovietu Valdžia! i
gyvuoja Sovietų Sajų n-

,susiduria su pasibaisėtina be
darbe.

Ištisos šeimynos ir nekalti 
maži kūdikiai, neturėdami nei

. ;; i

Pęijktaęlįen. Gruoct. 18< 1931 ..

g

Šalin provokacijos prieš 
i darbininkų tėvynę, Sovietų Są
jungą !

Conn. lietnviiĮ Darbininką Organizaciją
Masinės Konferendjos Rezoliucijos

Rezoliucija prieš Karą

Mes, lietuvių darbininkiš 
kų organizacijų delegatai, su- J 
sirinkę masinėje konferencijo- •c 
je, lapkričio 15 d.. 1931 m., 
svarstėme karo blėdingumą 
darbininkų klasei. Jau iš pra
eities žinome, kad buvusi ka
rai buvo kapitalistų vedami už 
rinkas, už valdymą plotų že
mė s saviems reikalams, kas 
dabar daroma ir Chinijoj, 
Mandžūrijos dalyje.

Be to mums žinoma tai, jog 
šis Japonijos imperialistų žy
gis yra ne vien tik kad pasi
grobt Mandžūriją; kad kapi
talistai mato, jog Chinijos dar
bininkai smarkiai kovoja prieš 
savo Šalies išnaudotojus, plėši
kus, visą turčių klasę. Tad Ja
ponijos imperialistų planas 
yra, užsmaugti Chinijoje dar
bininkų judėjimą, valdyt plo
tus žemės ir tuomi stiprint sa
vo šalies imperialistines jėgas, jokio supratimo apie šios be 
To negana. Japonijos ir visų ( 
kitų imperialistinių šalių pla- jr šalti, 
nas yra aiškus, tai išprovokuo- , - - 
ti karą prieš darbininkų tėvy- muoĮ gyvenimui tinkami 
nę, Sovietų Sąjungą ir tuomi 
sunaikinti ją.

Todėl mes, tai matydami, 
protestuojame prieš suokalbius ,klasė 
užpulti Sovietų Sąjungą, prieš 
Amerikos Jungtinių 
imperialistų siuntimą amunici
jos ir nitroglicerino žudymui

1 pragyveniipo reikmenis darbi- venti jš tiek įplaukų, 
ninkams. šitokiai padėčiai gyvenime su-

Todel mes pareiškiame, kad įsidėjus darbininkus’verste ver- 
,masiniai kovosime prieš algų [čia radikalėti, darytis kovin- 
! kapojimą, organizuodamiesi O gesniais, darbininkai metasi į 
Darbo Unijų Vienybės Lyga, | daug-griežtesnes^ kovas, issto- 
prieš skubinimo sistemą dar- Į ja į streikus prieš algų kapoji- 
be, ir už apdraudą bedar-jmą, prieš skubinimo sistemą ir 
biams. .Taip pat remsime ai- ,už apdraudą bedarbiams. Ka- 
kanųjų keliavimą į Washing-ida darbininkai grumiasi su po- 
toną reikalauti kongreso, kad 

iškirtų socialę bedarbiam ap- 
j drauda, duodant po 150 dol.

Šalin Japonijos imperialistai del žiemos pragyventi kožnai 
plėšikai iš Mandžūrijos! [šeimynai, už suteikimą vaiku

čiams, lankantiems mokyklas, 
tinkamą valgį veltui, žiemos 

'laike šiltas drapanas ir 1.1.
Kad sudaryt bedarbių šelpi- 

imui foundą, mes 'reikalauja- 
;me. kad miestų, valstijų vai-, _ . ...
jdžios ir federalė valdžia pa-ituomi^ kad jie pasirinko; kreivą 
irūpinimui tokio fondo aptak- x

Rezoliucija Bedarbės ir Algų įsuotų visus fabrikantus, ban- 
Kapojimo Klausimu ikierius, 

nt • i • i h -4 :federalėiNereikia daug nei kalbėt I 
apie tai, kaip yra sunki pade-1 

; tis desėtkams milionų darbi
ninkų, kurie, delei suirimo vi-

Todėl rios juos jau prašalino iš savo 
tarpo.

licija ant pikieto linijos ir gat
vėse, demonstruodami už tuo- 
jautinius reikalavimus, tai bu- > 
vę keli darbininkiškam judė-1 

i jime vadai, oportunistai Pru- i 
jseika, Butkus ir Strazdas, pa-į 
imate tų kovų paaštrėjimo po- 
i būdžius, pabūgo vadovauti 
Į darbininkų kovotojų eiles ir 
inumarškvo savo keliais. Tie 
! “inteligentai” nepasitenkino

Mes dėsime visas pastangas ir t ‘ ,
įtraukimui atgal į darbinin
kiškas organizacijas tų drau
gų, kurie likos per oportunis
tus apvilti ir nustumti į prieš- 
darbininkišką judėjimą. Mes 
sakome! šalin išdavikus iš 
darbininkų judėjimo tarpo! 
Lai gyvuoja Komunistų Parti- į 
ja, vadas proletariato kovose!!

Rezoliucijų Komisija.

Dabar, jeigu tik narys perke
lia koją i kitą valstiją, gali 

„ .ir jau teisių ne-
turi.

Dr-jos Narys.

Puslapis Trečias ..

BIZNIERIAI GARBINKIT

ĖS “LAISVĖJE”

MODERNIŠKŲ RAKANDU
Provokatoriai, Aferistai j

pas Revoliucinius [
Politkalinius i

’kelią į oportunistinę balą, bet | 
'jie bandė ir dar bando ntisive-' 
!sti su sdvim dalį ’darbininkų 
[savo gerovės tikslams, organi- 
įzuodami vidury darbininkiškų 
Iorganizacijų grupes. Be kit ko 

išlaidas skirtų be- stengėsi užgriebti lietuvių

WHITE;

TŪKSTANČIAI

o

PENKIŲ METU PLANAS
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VISA G Alfe , 
PROLlTARIATUl!

stambius biznierius, 
valdžios ir miestų 
o svarbiausiai, tai 

kad karo pabūklų gaminimui 
i skiriamas

. i darbių fondan, teikiant bedar- darbininkų išauklėtas spaudos
sų galų kapitalistines sistemos, i^jams pašalpa per paskirtus iš įstaigas, kaip tai “Laisvę” ir nil n oi n O 1 o OT 1 VI H | \ za _ ... t l v r • 1 m v ♦ • * - “

lir pasibaisėtinai bedarbei, ko- 
'kios dar nebuvo šioj šalyj ir 
jabelnai visam pasaulyje, ir iš 
tos tai priežasties milionai dar
bininkų išmeta iš darbo ant

30 įgatvių badauti, o likusiems 
Valstijų nuošimčių per visą šalį ir tun- i prie darbo algos kapojamos be 

ka iš to darbininkų prakaito , pasigailėjimo iki tiek, kad dar- 
pertekliuje, n e a t p i g indami bininkai niekaip negali pragy-

i pačių bedarbių ir dirbančių 
darbininku komitetus.

I ■ . € • • • • •Rezoliucijų Komisija.

Rezoliucija Vienybes 
Klausimu

Ištikus didžiausiam krizini

S

A.OILMAN

a
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darbės priežastis, kenčia alkį 
Nedirbantiems darbi

ninkams nėra už ką nusinuo- 
i na

mai, nėra kuro juos prišildyt, 
nėra duonos tinkamai paval
gyt, o tuo pačiu kartu turčių 

nukapojo dirbantiems 
darbininkams algas ant

l "Laisve” ir 
|“Vilnį.” Tačiaus tiems darbi
ninkų judėjimo išdavikam ne- 

i pavyko planas, nes darbinin
kai tuojaus pamatė jų skymus 
ir siekius, tai apsaugojo savo 

įspaudos įstaigas nuo jų ir pas
tatė atatinkamus,ištikimus Ko- 

Partijai ir visam dar- 
judėjimui draugus 
tas įstaigas.
mes masinėje konfe- 
vienbalsiai pasmer- 

kaipo

lB

DARBININKŲ 
LAUKIA JO

REIKALAUKITE
IR TUOJAUS'
PLATINKITE

SDRW1WI N K u•KALENDORIUS

Buenos Aires, Argentina į

Paskutiniu laiku į 4-tą ka-! 
merą atvarė lietuviškus provo- i 
katerius-Bronių švedą, Steponą 
Raudonikį ir Kazimierą Kliau- 

igą, “Argentinos žinių” redak- ; 
į torių, o kartu su jais ir Miko- 
ilą Jušką. Sulig S. Raudoni
kio ir Br. Švedo kalbos, būk 
juos įskundę kaipo komunis
tais Kastantas Norkus ir Pet
ras čiučelis todėl, kad S. Rau
donikis buvęs didelis jų kon
kurentas vakarų rengime, o B. j 
švedas ir K. Kliauga spaudos I 
konkurentai. Taigi šie trys [ 
nuskriaustieji, kad atlygint K. 
Norkui ir P. čiučeliui, polici
joj filosofiškai išdėstę jų spe- 
icialybes ir žulikiškumus, to
dėl ant rytojaus ir K. Norkus 
pribuvo į bendrą kamerą, o 
P. čiučelis pabėgęs į Montevi- 

įdeo.
Viršminėti keturi tipai nė- 

[ra priimti į kolektyvą, bet yra 
[boikotuojami, kaipo darbo 
i klasės išdavikai. Po kelių die- 
[nų B. švedas perėjo į tretįjį 
augštą pas anarchistus. Vė- 

i liau ir St. Raudonaitis pasekė 
B. švedą ir persikėlė pas 
anarchistus. Savaitei praslin
kus, ar tai per policijos apsiri
kimą ar kitokiu išrokavimu ta- 

1 po atvarytas Pranas Ožinskis, 
|“A. L. Balso” redaktorius, ir 
ant rytojaus po jo Joną Staš- 

Ikauską. Paskutinis, manoma, 
|bus atsiųstas šnipinėjimo dė
miai tarpe revoliucinių politka
linių. Ir su1 šiais dviem tipais 
pasielgėm taip pat, kaip ir su 
pirmais keturiais. Nežiūrint, 
kad ir redaktoriai areštuoti, 

I bet jų laikraščiai “Darbininkų 
Tiesą” ir “A. L. Balsas” einą, 
kaip ėję.

■*-
1

Nekurių “kairiųjų” darbi-1 
' ninku veikimas pašalpinėj Sū- 
'nų ir Dukterų Draugijoj yra 
tiesiog pragaištingas. Sąmo- 

iningi darbininkai daro viską, 
kad tik išauklėti dr-ją iki 

'augščiausio laipsnio, ir kad bū
tų naudinga priklausantiems. 
Bet tuo pačiu sykiu tūli nariai Į 

'griauna, ar tai darydami są- i 
moningai, ar ne.

Paimkime kad ir birželio su
sirinkimą. Narys, kuris sirgo 
džiova, tapo išdeportuotas į 
Lietuvą. Kasininkas pasiūlė, 
kad prie išmokamos iki tai die- ■ 
nai pašalpos būtų pridėta dar 
10 dol., kaipo auka. Tai tuoj 
trys ir stoja ant kojų, nesipra- 
šę balso, ir rėkia, kad nerei-

1 kia. Sukėlė lermą. Kasinin- 
i kas atsiima įnešimą. Nieko to
kio, nes gal kiti buvo įsikau- 

'šę. Bet kaipo save vadinantis 
' “bolševiku,” Jusaitis taip ne
turėjo pasielgti. Tam nariui 

! priklauso pagal konstituciją 
I ne tik 10 dol., bet visa pašal
pa, kaip yra nurodyta para
grafe 22. Jeigu tas narys ta
po per Kanados buržuazinę 
valdžią nuskriaustas, neteko 
šioj šalyj sveikatos, o gal. ne- ■ 
teks ir gyvasties, tai d a dr-ja 
prisideda prie nuskriaudimo. 
Ar tas narys yra kaltas? Vi

ešai ne, bet Benetto diktatūra. I
[Bet tokie įvykiai atsiliepia ant . 
j eilinių narių, tiesiog puldo jų- I 
j jų norą lankyti susirinkimus, ; 
j nes kas nori klausyti tokius i 
llermus. Narių ūpas.puola lai-1 
kytis organizacijoj. Yra ir j 
daugiau tokių įvykių mūsų 
draugijoj, bet užteks to vie
no fakto. Tarpe mūsų turi bū- 

[ti tokie įvykiai atsargiai, drau
giškai apkalbėti, kad nariai j 
| matytų mūsų draugišką santai- ■ 
ką ir labiausiai nelaimėje pa
tiktus narius teisingai špręst. 
Mūsų galvose mažiau turi bū
ti tie buržuaziniai rubežiai.

KAINA 25 CENTAI
PLATINTOJAMS
GERA NUOLAIDA

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

Šiuomi pranešame vi
siems, kad pas mus ga
lima gauti Visokių rakan
dų: Valgomųjų ( dining) 
r u i m
front-dhimų setų. Taipgi 
ir pintinių rakandų, ku- ' 
riuos dirbame mes patys. 
Reikalui esant, kviečiame 
atsilankyti pas mus. Pa
sirinkimas didelis. Su kai
nomis susitaikysim.

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

Išradėjas 
F. LASECK 
(LasevičiBs)

Savininkai

užrakintu atdarą langą

Užrakinkite Atidarytus Langus!
Mano nauju iiradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lanko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

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

Visi daktarai mus mokina laikyti lan 
atdarus taip, kad kambariuose I 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit“ naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po' tuziną ir daugiau vienifems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas -atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma- Window Ivoclc
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir kad niekas per ji 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur non; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būti] galima knygą parašyti. Čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerj arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $8 
tuzinas ir perchinb’ma mes apmokant.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas Inane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po*daugiau. 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti | jūsų namus ir parodyti visą 
specialičkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

Rąžykite: SS Ten Eyck St.. Brooklyn, N. Y.
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2-rą vąl. po pietų ir nedėlioj,- 10-tą 
vai .iš ryto po No. 995 N. 5th St.

čia bus išduddamos dėmutės ir visi
nurodymai.

Komisija.
(296-^99)

\ ( fA >

Proletmeno Antro Apskričio {vairus ir 
Didelis Koncertas

VO

- - . Cho-
Raudonąją Dai- 

(Bandūra) ir Internaciona 
Tai bus proletariškiausias 

programos numeris. Koncer-

Įvyks Subatoj, 19 d. Gruodžio, į jant d. Edw. J. Sugar. 
State Armory, Norwood, Mass. ras dainuos 1 - -
Pradžia 7-tą vai. vakare. Pro-. ną

A^1 gramo j dalyvaus J. L. Kava- ; lą. 
liauskaitė, mezzo-sopranas _ _
New Yorko; Florence Gorman, tas tęsis nuo 7-nių iki 8:30 be 
profesionalė akrobatiška šoki- pertraukos.
kė iš Bostono; M. Paraliūtė, smagiausi 
sopranas iš Worcester, Mass.;:

Po koncerto bus
smagiausi šokiai, griežiant

M. PARALIUTĖ.

L. KAVALIAUSKAITĖ

darbininkų organizacijos da
lyvavo su virš 30 delegatų.

Nariai visų draugijų, plačiai 
dalyvaukite šiame susirinkime. 
Čia bus raportuota, ką konfe
rencija nutarė delei paliuosa- 
vimo Mooney ir kitų darbinin
kų klasės politinių kalinių, 
ir kaip tuos visus tarimus pa
sekmingai pravesti gyvenimam
Tarp. Darbininkų Apsigynimo 

Perorganizavimas ir 
Parengimas

Po raporto ir masinio susi
rinkimo ten pat įvyks abiejų 
kuopų TDA. narių susirinki
mas ir peorganizavimas. 
šio susirinkimo, Vakare, 
rengiamas T.D.A. ,11 kp. ir 
drg. Požėlos kuopos paren
gimas. Pradžia parengimo 6' 
vai. vakare. Būkime visi šia
me susirinkime, kartu ir masi
nio raporto išklausyme. O va
kare linksmai laiką praleisime 
prie naujos Darbininkų Jau
nuolių orkestros, .

Komitetas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

1

V. Tumanis, tenoras it
• cester; merginų kvartetas iš
• So. Bostono. Vyrų kvartetas
i iš Worcester; Walter Gurskis,
; smuikininkas iš Framingham, [moterims
• Mass.; Bostono kvartetas
’ va,” Vyrų Choras i
• ton, Mass.
• Choras iš 150 balsų, vadovau- 1

Bert Orris orkestrai. Įžanga 
50c. Vyrams 75c. 

Ko- | Būkime visi, jauni ir seni, 
Brock-'nes tai mūsų pareiga būti to- 

Ant galo Mišrus į kiame parengime.
Komitetas.A.LDXJ). 2-rc APSKRIČIO REIKALAI

A.L.D.L.D. ir mūsų komu- • 
nistinių dienraščių “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajus jau pasibai-! 
gė. • Kiek gauta “Laisvei” ir! 
“Vilniai” naujų skaitytojų iri 
naujų narių į A.L.D.L.D. per 
7-to Apskričio kuopas, tikrai , 
pasakyti negalima, nes dar nė-1 
ra surinktos skaitlinės. Bet,

• paėmus dalyką abelnai, mato-; 
i si, kad 7-tas Apskritys dirbo, 
. neblogai ir galima tikėtis, kad •
• laimės kelionę į Sovietų Są-■ 

jungą. Žinoma, darbo svarba į
’ nebuvo ir nėra tame, kad kas
• nors asmeniškai turės progą ; 

nuvažiuot ir pamatyt darbinin
kų valdomą šalį, bet svarba 
yra tame, kad sustiprinti mūsų 
komunistinę spaudą, ypač 
dabartiniu laiku, kuomet Prū- 
seikos-Butkaus b i z n i e r iška 
grupė stengiasi visokiais bū
dais kenkti mūsų dienraščiam. 
*Todel, nors vajus ir pasibaigė, 
bet darbas turi tęstis ir prie 
kiekvienos progos nauji skai
tytojai turi būt renkami.

A.L.D.L.D. 7-tam Apskrity 
-‘sklokos tvirtove” ’buvo skai
toma 37-ta kuopa Lawrence, 
Mass., bet pasirodo, jog tikre
nybėj taip nebuvo, nes, kaip 
matome, Lawrence’o kuopa 
pilnai pasisako už Komunistų 
Partiją ir Lietuvių Komunistų 
Centro Biurą. Ir taip, drau- 

;; gai, pas mus sklokos klausi-
• mas eina prie pabaigos. Jei

gu kurioj kolonijoj randasi 
dar sklokos pasekėjų iš darbi-

• ninku tarpo, tai stengkimės su 
jais diskusuoti rimtai, nesi- 
karščiuojant. Tik rimtai dis- 
kusuodami, mes galėsime su-

’ klaidintus mūsų narius bei 
šiaip darbininkus pertikrint, l 
jog prieškomunistinės sklokos |

• darbas yra blėdingas darbiniu- ;
kų klasei.

Dabartiniu laiku yra gana - 
! svarbus dalykas tai* rėmimas1 
'■Tarptautinio Darbininkų Ap-į
• sigynimo. Reikalų yra gana
• daug, bet Apsigynimo l-mot 

Distrikto iždas tuščias. O ži-, 
note, draugai, jog reikalin-

*.ga yra vesti kova už paliuosa- 
^vimą Lawrence streiko vadų, 
*• kurie yra laikomi išdeporta- 
Jvimui. Tarp skiriamų išdepor- 
~tavimui yra ir d. Kraucevičius, 
-kurį atsiuntė į Lawrence Lie- 
1 tuvių Komunistų Centro Biu- 
^ras. Taigi A.L.D.L.D. kuopos 
-turi pasistenkt paremt Tarp-

• tautinį Darbininkų Apsigyni- 
► mą.

ke d. D. M. šolomsko maršru- ! 
to. Apskritys jau dabar turi I 
nedatekliaus apie $29, nes me
tinėj konferencijoj buvo išau- 
kota daugiau pinigų, negu kad ■ 
radosi apskričio ižde. Taigi, ' 
kuopos tuojaus turi atsilygin- I 
ti su apskričiu.

J. Galgauskas, 
A.L.D.L.D. 7-to Apskričio 

Sekretorius

BOSTONAS IR APIEIJNKĖ

MONTELLO, MASS.

Raportas iš Bedarbių Marša- 1 
vimo i Washington^

Drg. K. Beniulis, vienas iš i 
bedarbių maršuotojų Į Wash- ■ 
ingtoną, išdavė raportą 14 d. I 
gruodžio ant greitųjų sušauk- ' 
tam susirinkime L. T. Name. | 

i žmonių 
1 šimtų.

Drg.
tavo iš

susirinko apie porą ]

Beniulis plačiai rapor- | 
kelionės. Pasakojo, . 

kaip ir kur policija buvo pa- j 
stojus kelią ir nenorėjo leisti i 
maršuoti nėr miestus, bet bu- I I vo priversta nusileisti. Dele- j 
gatas iškalbėjo apie porą va- Į 
landų ir publika atydžiai klau
sėsi. Aukų surinkta padengi
mui lėšų $4.37.

Patartina So. Bostono ir 
Norwoodo draugams surengti 
prakalbas ir užkviesti drg. Be
niulį kalbėti. Iš to būtų ge
ros pasekmės. Darbininkai 
žingeidauja išgirsti tokius 1 
svarbius pranešimus iš kovos 
lauko.

Dabartiniu laiku čia siaučia 
didelė bedarbė, o dirbantiems 
darbininkams kapitalistai nu-1 
mušinėja algas ant 25 nuošim
čių. Įveda neva $4 vertės Še
rus, o parduos juos po šešis ir 
septynis dolerius, ir tuomi pa
sidarys gerą pelną.

Montello Komunistas.

Platus Masinis Susirinkimas 
ir Smagus Parengimas 

Clevelande

20 gruodžio, 2 vai. po pie
tų, Liet. Darb. Svetainėje, 920 
E. 79th St., įvyks platus masi
nis susirinkimas visų Clevelan- 
do darbininkiškų draugijų na- 

£ Prie užbaigos turiu primin- irių, išklausymui raportų iš j 
ti kuopoms, kurios dar nėra I Money - Harlan - Scottsboro I 
užsimokėję metines duokles į i konferencijos, buvusios *21-22 

~ 7-tą Apskritį, kad pasistengtu-jd. lapkričio, Youngstown,Ohio 
- mėt užsimokėti. Apskričiui Čion bus išduotas platus ra-. 

. reikalinga pinigų, kad padeng- portas iš viršminėtos konferep-■ 
* ti išlaidas, kurios pasidarė lai- cijos, kur visos

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188-tos kuopos metinis 

susirinkimas bus sekmadienį, 20 d. 
gruodžio, 3014 Yemans St., 10-tą 
vai. ryte. Bus renkama kuopos val
dyba ir svarstoma svarbūs reikalai, 
tat visi nariai ateikit laiku. Kurie 
dar nepriklausot prie minėtos kuo
pos, ateikit ir prisirašykit.

Organizatorius.
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s/Boston, mass. lietuviu tautiškoje svetainėje, 928 E.
i Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa., 

A.L.D.L.D. 2-ros kuopos* metinis ; prasidės 2-rą vai. po pietų. Malonėkit 
susirinkimas bus trečiadienį, 23 gruo- ' susirinkt kuo skaitlingiausia ir iš- 
džio, Kliubo svetainėj, 376 W. Broad- į ti delegatų margavusių į Washingto- 

, way, 8*tą vai. vakare. Bus renkama Į 
, kuopos valdyba ir svarstoma svar- ■ 
būs, reikalai, tat visi nariai ateikit, i 

Sekretorius.
(299-301)

mont^al,~čanada
A.L.D.L.D. 137-tos kuopos metinis . 

susirinkimas bus sekmadienį, 20 i 
gruodžio, po No. 01117 Charlevoix |

i St., 1-mą vai. po pietų. Yra svar- 
I biu reikalų, tat visi nariai dalyvau- 
I kit. , Valdyba.

-- :------------------------------------- -------k—'

A.L.D.L.D. 3-čio Apskričio 
Konferencija

A.L.D.L.D. 3-čio Apskričio konfe- 
pn rencija įvyks sekmadienį, 20 gruodžio, 

po No. 774 Bank St., Waterbury, 
yt’a į Conn. Pradžią 10-tą vai. ryte. Vi

si delegatai pribūkit laiku, yra daug 
^svarbių reikalų apsvarstyti. Kvie- 
!syti tarimų ir dalyvauti diskusijose.

! Komitetas.
MfNERSVinLLE, PA.

Kurie turite paėmę tikietų knygu
tes Tarptautinių Darbininkų Apsigi- 
nimo Minersville kuopos, malonėkite 
gražinti pinigus ir likusius tikietus 
sekr. O. Ziobienei, 27 gruodžio, 2 vai. 
po pietų, Darbininkų svetainėje, Mi
nersville, Pa. Žinote, kad traukimas 
bus 31 gruodžio, tat reikia viską su
tvarkyti. Todėl nepamirškite gražinti 
paminėtoje dienoje.

Ižd. Malinauskai*.
(299-300)

MOOTELLO^MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių skyriaus susirinkimas 
. bus sekmadienį, 20 gruodžio. Liet. 
I T. Name, 10-tą vai. ryte. Visi na
riai būtinai ateikit, yra svarbių rei- 

I kalų apsvarstyti.
I Komitetas.

(298-300)

P h iTadelphi a? p a. 
Bedarbių Raportas.

j Rengia Bedarbių Taryba, įvyks ne- . 
'dėlioję, 20 d. gruodžio (dec.), 1931,'

PHILADELPHIA, PA.
Aukų Rinkimo Dienos

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 
Į mo 9-ta kp. rengia per namus aukų 
i rinkliavą ant 19 ir 20 d. gruodžio 
visose miesto dalyse. Tarptautinis 
Darbininkų apsigynimas Philadelphi- 

■ joj yra kritingoj padėtyj, ir 20 d.

! ną raportą, kurį išduos patys delega- 
■ tai. Tai yra labai žingeidus įvykis 
i darbininkų istorijoje, kurį turėtumėm 
i išklausyti. , _ „ . ....
! Kviečiame visus ir visas dalyvauti. ! gruodžio rengiama tarptautinis aukų 

__ Bedarbių Taryba. ; rinkimas po stubas. ' Mes lietuviai 
j manom daugiau laimėti, jei rinksim 
i 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-

(298-299)

SCRANTON, PA.
_ Svarbios Diskusijos.

A.L.D.L.D. 39 kuopa rengia 
sijas sekmadienį , 20 gruodžio,

j virš Woolworth dešimtštorio 
| dės 2-rą vai. po pietų. P 
suojama apie pavojų naujo imperia
listinio karo ir mūsų kova su skloka. 
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius 

, darbininkus,—tuos, kurie pritaria dar- 
I bininkiškam veikimui, ir tuos, kurie 
i simpatizuoja ir net dirba del sklo- | 
! kos. Visi galėsit liuosai išreikšti sa- 

ciame ir narius atsilankyti pašilčiau- | Vo mintis ir apginti vieną ar kitą! 
stvti tarimu ir dalvvmiti diRknsiinsn.

MtwmwtwiMMBWMwmnwiXmwtwi

puse.

disku
i“ t-i susirinkti 19 d. (subatoj)

•rio. Prasi-1____________________________ ___
Bus disku- |,

Rengėjai.
(298-300)

LDSA. r^JONKKUOPOMS
20 d. gruodžio, po, No. 929 Arch 

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

5 Rajono Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
j Proletariška vakarienė su koncer- 
I tino programa bus šeštadienį, 19 
' gruodžio, Rusų Liaudies Name, 995 
N. 5th St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Apart skanios vakarienės, bus 
graži programa. Vienas draugas,

i nesenai sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos 
■duos raportą, ką ten matė ir patyrė. 
: Vėliau bus diskusijos. Pelnas skiria- 
1 mas apmokėjimui kambarių randos 
už susirinkimų laikymą. Rengia ben
drai visos darbininkiškos organiza
cijos. įžanga 50c Kviečiame visus 
atsilankyti.

Komisija.
(297-299)

Palengvina Skausmu
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkišką
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 PANEDŪLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
M
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OPERETE “NEBAIGTA KOVA”t

Sulos LAISVES CHORAS, Hardford, Conn.

Sekmadienį, 20 d. Gruodžio-Dec., 1931 
KpVIN BARRY CLUB SVETAINĖJE,

HARTFORD, CONN.227 LAWRENCE ST.,
Pradžia. 3-čią Valandą po Pietų S

)
<
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Laisves Choras, kuris vaidins šitą operetę

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės!
Hartforde yra buvę visokių parengimų ir vaidinimų, bet šiam panašaus dar nėra buvę. Operete “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. ii 50c., VAIKAMS 15c.
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Laisvės Choras
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Iš Kriaučių 54-to Skyriaus 
Nepaprasto Susirinkimo

Tokio įrodymo tamstą neturi, tylėjote, henurddete, kad to-1 
o darai, kad pažemint Draugi- kis įvykis buvo?

Iją, o jeigu turi įrodymus, tai | 
i paduok ju vardus, kad Drau-f . Atsakymas ais u& 
igija žinotį, kas jie tokie, ir su ?”-> lim» nel>uvo.
i jais tinkamai pasielgtų. :me uoji neparausdamas,
J . statydamas Draugiją,

Toliaus sakai: “Bimbos gengsterių organizaciją, 
agentai išeikvos mūsų Draugi-i užkenkus jos bujojimui. 
jos iždą, ir mes s-usir^ę netu
rėsim, iš kur pašalpą gauti.”

Iš šio sakinio gaunasi supra
simas, kad Draugija yra tik 
Ijūsų kelių sklokininkų nuosa
vybė, o ne visų narių, kaip iki 
'šiol buvo, ir tik jūs keli turite 
'teisę pašalpą gauti, o kiti visi 
yra “Bimbos agentai,” ir ne
turi teisės Draugijos reikalų 

(svarstyme, nors visi lygias mo
kestis moka. Taigi iš kur to
kią fašistinė drąsa pasiskelbti 4 • s . . • i • i • j i •

|su didžiuma narių ir jų papra
stu demokratiškumų ? Bet eini 
ir meluoji, užslėpdamas net 
Mass, valstijos patvarkymus, 
taip pat ir Draugijos. Jeigu

(esi narys, tai žinai, kad Drau- 
Igija turi du iždu. Vienas su
sideda iš mėnesinių duoklių ir 
(tik yra vartojamas pašalpai; 
'antras iždas susideda iš įplau- 
|kų, gaunamų per parengimus 
(bei piknikus ir tik iš šio iždo 
(imama Drauguos bėgantiems 
(reikalams. Bet ponas Lietuvis 
Darbininkas šiuos faktus už
slepia, tik skelbia iždo eikvo
jimą ir Draugijos bankrūtą su 
tikslu pakenkti Draugijai gaut 

I naujų narių.
i L.D. kitoj vietoj sako: po 
šito Lietuvos Sūnų Dr-jos susi- 

! rinkimo vienąs bimbinis geng- 
isteris buvo pastojęs vienam

SMITHFIELD, OHIO Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
graborius-undertaker

ItbnUaMuoja tr laidoj* r.netlrtirla* ant 
visokių kapinių. Noruiui garvanio i>a- 
tarnnvimo ir ut Lahią ouli&dlmp
valandoje laokitei «a.a»<a aaaaa

cx*t>r{ Mn< •«' kaninfų IrSO
Karianaioae vietota ir ui —

Bradly kasyklos gruodžio 15 ■ 
d. suteikė mainieriams “kale-; 
dų dovanų”—numušė ant to-j 
no 14 centų ir dvi vietos su- ( 
stojo dirbti. Kasyklos dirba j 
pa vieną ar dvi dienas j savai- I 
■tę. Kasyklos visur išgriuvu- ! 
sios. Būna daug susižeidimų • 
ir užsimušimu. I

I
Darbininkai turėtų susipra- j 

sti ir gerai prisirengti prie k i- ; 
to streiko, kad iškovoti gėrės- i 
nos darbo sąlygas.

Mainierys.

i—tokio at- 
Bet tamsta 

per
il ai p 
kad 
Bet 

kuomet Draugijos susirinkime 
■esi šaukiamas liudyti, idant pa- 
(remt savo parašytus žodžius, 
■kad jie yra teidngi, tai tams- 
'tos nū'a, tyli. Tas ir paro
do, kąd tamstos koresponden
ciją, kuri tilpo “Keleivyj” 
43, šių metų, yra šlykštus 
las ir provokacija.

Mes reikalaujame, 
“Keleivio” redakcija dauginus 
hietalpintų tokių koresponden
cijų į savo laikrašti, nes tuom 
užsitraukia pasipiktinimą iš 
Draugijos narių, kūrių yra virš 
šešių šimtų. Mūsų Draugija, 

(kaipo paše.lpinū, nep.ageidąu- 
(ja tokių šmeižtų ant toliaus, 
■ nes mūsų Draugijoj yra vieta 
.visiems padoriems lietuviams, 
(nežiūrint’ j ką kas tikėtų.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
i Broliškos Draugijos Speciališ- 
! ka Komisija:

i .Čia yra atsakymas į Lietuvio 
darbininko melus ir provoka
cijas, tilpusias “Keleivio” nu.Ųi. 
43, 1931 m., po antgalviu “At
sakymas į Nugirstus Gandus,” 
kur yra aprašoma Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Broliškos Drau
gijos susirinkimas lapkričio 3 

i d., 1931 m. Po apsvarstymo 
! viršminėtos korespondencijos, 
ši Drąugijti priėjo prie išvados, 

j kad minėta korespondencija 
i yra perdėm melaginga ir Smei
gianti Draugiją ir dalį jos Da
irių. Todėl Draugija reikalau
ja, kad minėta korespondenci
ja būtų atšaukta, patalpinant 
sekantį raštą:

(1) Iš paties antgalvio ga- }save diktator.ium, 1 nesiskaityti 
Įima suprasti, kad tas Lietu- ’ 
vis Darbininkas nėra buvęs 
jo aprašomam susirinkime ir 
apie 

I nieko

! numušittius, kad nėra tokio da
lyko, kaip algų numušimai po 
Amalgameitų Unijos kontrole.

Kriaučiai sako: “Va, žiūrė- 
i “Darbe” ra-Gruodžio 15 d. 1931 m. bu- Jankauskas 

vo Amalgameitų kriaučių 54 • šo> kad nėra numušimų^ o mū- 
skyriaus nepaprastas susirin-į------- ;
ikimas, kuriame buvo perrink-į’® direktorių ir Joint 
ta lokalo 
mas buvo gana skaitlingas.

Lokalo 
rinktas F. 
ir sekretorium išrinktas J. Kai
rys; Pildomosios Tarybos sok- 
ret. išrinktas A. Marcinkevi- , 
čia. Į Trade Boardą išrinkti:'

Gruodžio 15 d. 1931 m.

'Sų atstovai iš Trade Boardo, 
______ _ ; Boardo 

valdyba. Susirinki- i Praneša, kad visu frontu uni- 
•ja leidžia kriaučiams algas 
, numušti.”

pirmininku tapo iš- (
Palaitis. Iždininku1 Kitas Perkerta: “Jankausko 

alga nenumušta, kodėl jis ne
rašys taip? Jis ir rašo.”

Jankauskas sėdi it ant ža
rijų ir raukosi, kaip teisybę 

B. Menderis, V. Burkšaitis ir spirgina parsidavėliui į akis.
i Vėliau kilo klausimas su 
IWW. ir socialistais, kurie 
kiek pirmiau buvo pravarę su
sirinkime tarimą, kad jei bile 
kas atsišaukia į mūsų lokalą 
aukų, tai aukos turi būt siun
čiamos ton vieton, kur eina 
kova. Kentucky i 
teisiami; IWW., sako, vedą jų 'kuomet jau keli metai ta drau- 
bylą, bet ten neturi savo sky-jgija yra permainius savo var
liaus, tai lokalo Pildomoji Ta- 1 ’ T ’ -
ryba sulaikė siuntimą pi
nigų. Tam klausime biskį bu
vo susikirsta, o kai kurie ir 
gana gerais žodeliais apsisvai-

i d ė.
Vėliau tie patys žmonės ėjo 

su gana dideliu pasiryžimu, 
kad pirmesnį tarimą atšaukti 
ir pasiųsti tuos 25 dolerius au
kų į Chicagą, o ne į Kentucky. 

(Jeigu IWW. vestų teisiamų 
fmainierių bylas, tai jie ten tu
rėtų ir savo bent kokį skyrių, ( 
bet aišku, kad neturi, tad jie 
nieko ten ir negina. Bet kriau
čiai minkšti, kaip kada ir Kal
pokams duodasi save už no
sies pavedžioti.

Šiuose rinkiniuose pasirodė 
tas, kad atskilusi sklokininkų 
grupė sutirpo, o tūli iš jų ėjo 
su K.P. ir Lygos pastatytais 
kandidatais. Tiems garbė, ku- 

: rie bent čia neskaldė Lygos 
spėkų.

L Mykolas Puzinas.

J. Stankevičius. Bordirekto- 
rium išrinktas J. Jasaitis. Į 
lokalo Pildomąjį Komitetą iš
rinkti Naučinskas ir žabaraus- 
kas. Lokalo korespondentu 
išrinktas J. Glaveckas. (Visi 
lygįeČiais, apart Menderio ir 
Glavecko.—Red.).

, .? Pranešimai
Iš Trade Boardo darė pra

nešimus V. Burkšaitis ir B. 
Menderis. Jų pranešimai iš 
abelnos organizacijos darbuo
tės kriaučiams žada juodą ry
tojų. Visos kriaučių firmos 
reikalauja nuo kriaučių nusi- 
mušimų, o unija, vietoj kovoti, ! 
tuos pasiūlymus išskėstomis 
rankomis pasitinka ir daleid- 
žia drabužių 
liuosai numušti 
darbius.

Iš direktorių 
Šimą J. Jasaitis, kuris veik pil
nai patvirtino Trade Boardo 
narių pranešimus, kad viskas 
bloga, visur tamsu, o organi
zacija, vietoj kovojus už algas 
darbininkams, tai stena, kad 
laikai blogi, darbų nėra, todėl 
turimo daryti nusirausimus.

Prie ko tokia unijos politika 
prives, tai sunku dar pasakyti, 
bet kriaučiai vargu už badišką 
algą dirbs.

Iš Joint Boardo padarė pra
nešimą J. Pranckevičius, kuris 
pažymėjo, kad apie 50 drabu
žių didelių fabrikantų reika
lauja iš darbininkų algas nu-

nuo 20 iki 30 nuošim-' cialė komisija gamtos tur

fabrikantams
kriaučių už-

padarė prane-

Susirinkime sėdėjo A. Jan
kauskas, kuris it tyčia prieš 
lokalo susirinkimą per savo 
“Darbą” užatakavo lygiečius, 
kad tie “išmisliną” apie algų

No. 
me-

kad
IŠLAIMEKITE

Ekskursiją į Sovietų Sąjun
gą Dykai

įvykius to susirinkimo 
nežino.
Net ir pačios Draugijos 
jis nežino pilnai; kalba 

mainieriai 'apie Lietuvos Sūnų Draugiją, 
J .-V 2 • r ! 1 r « ■ z-vJ. -• . 1 r /A 1 i Į' n I O Z* 1 •*» 1 1

1023 Mt. Vernon Street 
PhiJndelohia, Pa. į;

--------------- —..

I vardo
Dukterų

LENINGRADAS. — Spe-
I VIC'.IV r.uiiuoijci UV1T“

’ tų tyrinėjimo atidengė prie 
šiaurinio didjūrio, Dežnevo 
ir Konkaremo srityje, dide- 
liūs gamtinius turtus, gra
fito, metalo ir kit.

DIDELES PRAKALBOS IR KONCERTAS ■

i
J. SABALIAUSKAS, Tenoras <

Rengia Suvienyto Fronto Mooney Harlan Scottsboro 
Gelbėjimo Komitetas nedėliojo, gruodžio (Dec.) 20 d., 

» 1931 m., Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., Worcester, 
Mass. Pradžia 7-tą vai. vakare. Kalbės vienas iš ge
riausių kalbėtojų iš New Yorko. Nurodys, kaip kapi
talistai “gelbsti” politinius kalinius su J. Walkeriu prie
šakyje. Taipgi išgirsite naują programą, kurią dar ne
sat girdėję. Aido Choras, vadovybėje draugės Meškie- 
nės, mokinas naujas revoliucines dainas. Taipgi vyrų 
.'naujas kvartetas, susidedantis iš geriausių balsų ir dai
nuos naujausias dainas.

Taipgi M. Paraiiūtė prižadėjo sudainuot naujausias 
revoliucines daineles, kurių niekas dar nėra girdėjęs. 
J. Sabaliauskas ir M. Paraiiūtė dainuos duetą; taipgi 
naujas dainas, kaip visuomet jiedu linksmindavo žmo
nes savo maloniais ir sutartinais balsais, šiuom sykiu 
dar daugiau linksmins, dainuodami naujas dainas. Visi 
traukime į tą taip didelį parengimą.

Kviečia S. F. M, H. S. Komitetas.

' dą į Lietuvos Sūnų ir Dukte- 
irų Brolišką Draugiją.

Savo korespondencijoj tams- 
įta vadini kitus kvailais ir žio- 
(pliais, kuomet pats kaip tik 
(tokiu ir pasirodai; aprašai 
(įvykius jų nežinodamas, tik 
(nugirdęs ir net oficialio vardo 
Į nežinai.

(3) Mes neatsakysime į vi- 
jsus melus, bet tik svarbesnius, 
■kur ponas L. D. sakai: “Bim- 
(biniai gi buvo atėję jau iškal-' sklokininkui kelią. 
I uo susiorganizavę, kad išrinkti ; 
(savo delegatus ir Draugijos lė- ' 
lšomis nuvykti į tą naują Afri- 
(ką. Taigi jie dabar visu ur- 
įmu pašoko ir pakėlė tokį bai- 
Isų riksmą.”

čionai ir grynas melas su 
(tikslu pažeminti Draugiją, per- 
| statant ją, kaipo suokalbinin- 
įkų lizdą visuomenės akyse, bet 
ituom pačiu sykiu nenurodai, 
kur ir kada tokis suokalbis 

: padaryta.
Toliaus sakai, kad triukšmą Į 

(sukėlė delegatų siuntimo kl.au-j 
išimas. Tai grynas melas, nes 
Triukšmas kilo tada ir todėl, 
■kaip pirmininkas netiesotai i 
j norėjo prašalinti iš susirinki-' 
mo vieną narį, o ne delegatų' 

'siuntimo klausimu, kaip tams- 1 
'ta porini.

Toliaus tęsi: Sklokininkai I 
i turėjo nusileisti, nes žinojo,! 
ikad bimbiniai be mušimosi ( 
(įrankių neina ir t. t.

čionai jokio įrodymo nėra, 
kas ir kada atėjo į Draugijos 
susirinkimą apsiginklavęs ir I 
ar bent vienas tame susirinki- j 
me buvo ginkluotas, ir kas? i

Tai kodėl nepaskelbi var
dus, kam buvo kelias pasto
tas ir kas tok is jam kelia pa

ėstojo? ir • paskutiniam Drau- 
igijos susirinkimą., kuomet tas 
(klausimas buvo iškeltas, tai 
'kodėl L.D. ir tavo frontai visi

Metų pabaigai artinantis, Ka
lėdų nuotaika jau čia pat. Kad 
įvertinti Kalėdų nuotaikos įta
ką, reikia pastebėti ir turėti 
minty minias žmonių, kurie ver
žiasi į krautuves, skubina gat
vėmis ir ruošiasi metų sezonui. 
Šiuo laiku žmonės.nežįūrint ne
patogumų, kartais vargo, vistik 
linksmi, juokauja įr gęraiu upe.

Kitos tokios šventės:, kaip Ka
lėdos nėra. Jos prisiartinimas, 
nors atneša su savim problemas 
apie dovanas, ir kiekvienas ieško 
atsąkymo klausimams, tačiau 

. ji atneša kartu ir malonumo. Ta 
dovanų problema paprastai yra 
šitokia: “kur aš galiu rasti do
vaną, kuri bus naudinga njąno 
draugui, draugei ar pažįstamam, 
kartu, ji turi būti nebrangi?”
‘ Šita problema yra visų pro
blema, nežiūrint kiek kas norė
tų siųsti dovanų Kalėdoms. Su
prasdami šį reikalą, Lucky 
Strike gamintojai pagamino 
speciąlį Kalėdų dovanoms pake
lį , ir vadinamą Cover-dėžutę, 
kuri yra didesnė už paprastąsias 
ir papuošta nepaprastai vyku
siai suderintom spalvom. Ši dė
žutė apsaugoj ą cigaretus ir 
kartu yra geras papuošalas na
muose Kalėdų šventėms,

J, J. Bakšys,
K. Kasiulis, 
J. Peikimas.

'Gerb. “Laisvės” Redakcija,
ši korespondencija, atsakan

ti į “Keleivyj” išspausdintus 
šmeižtus, buvo pasiųsta “Kel- 

■eiviui,” bot jis jos netalpino, 
I nors tai yra mūsų Draugijos 
pareiškimas. “Keleivio” re
dakcija, grąžindama atgal šį 
Draugijos pareiškimą, dar tei
sina savo korespondentą p. 
Lietuvį Darbininka-šmeižika; 
sako: “Jis tik pajuokė karš- 
Įtagalvius komunistus.” Taigi 
i “Keleivis” sužiniai priglaudžia 
šmeižikus ir provokatorius po 
savo sparnu.

Qficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tam 

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

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

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

. m....,-,-...... ■# — # e-r w HĮ9

LIETUVIS GRABORWS

J. J. B.

GEORGE MASILIONIS
VYRIŠKŲ APRĖDALŲ III ČEVERYKŲ 

• ’ * '' KRAUTUVE ■ .
377 W. Broadway—----- ft So. Boston, Mass.

R. C. A. VICI O R 
’ - RADIO
ATWATER KENT 

SETS
FADA RADIO

PHILCO RADIOS
Liet aviški Rekordai

RADIOS

Parduodame pigiau, kaip kitur, siun- j 
čiame ir toli. Pasiklausykite ir per- 1 
sitikrinkite bąrganu.

•< jr..

Sis specialis Kalėdoms įvynio
jimas simbolizuoja šią šventę, 
be to, jis yra praktiškas ir deko- 
ratyvis daiktas. Jo puikios spal
vos atitinka nuotaikai ir šventes 
dekoracijoms. Prie to, specialūs 
kartono dėžutės duoda geresnę 
protekciją siunčiamiems, kaip 
dovana, cigarėt-ąths. Nesenai 
Lucky Strike .gamintojai pra
dėjo vynidti savidcigaretuš į tam 
jtikrą> Celofaninę popierą; su 
skvetUiįi; Celofaninis pakelis i ' ' J mF . V . r .užlaiko 'cigaretes šviežius, tai'si 
tik išleisti iš 'dirbtuvės.

Tiems, kurie nori pasiųsti Ka
lėdoms dovanų visai draugų 
grupei, labai atitiks specialūs 
200 Lucky Strike pakai. Toki 
pakai nesutrukdys daug laiko 
ir energijos pirkinėjimams ir 
tuo tarpu bus praktiški ir nau
dingi kaip dovanos. Galima iš
vengti lakstymo s.tumdinėjimosi 
gatvėse ir krautuvėse skubinant 
surasti ką nors tokio nupirkti 
savč draugams, perkant Specia
li Lucky Kalėdų Pakelį.

Lucky Strike gamintojai ne
sigailėjo pastangų .ir darbo, kad 
kaip nors padarius Lųcky Strike 
cigarctus geriausiais kokius jūs 

' t ' i ' t ■ * ■ e. - i .i > l t « 4. i

kada nors rūkėte. Tik geriausi 
tabakai - tiibako Derliaus Grie
tinė tenaudojama pagaminti 
Lucky Strike . cigarctus. Taip 
pat, tam tikru spraginiino pro
cesu su pagalba ultravioletinių 
spindulių, pašalinama tam tikros 
tabako kartumo savybės, kurios, 
naturališkai,. yra kiekviename 
žaliame tabake. Spraginitlio pro- 
Jėcsaš yra jūšų gerklės apsauga 
prieš knitėjiiąą ii! kosulį.

Prie šių labai ątsargių gami
nimo metodų teikiama ir ekstra 
protekcija įvyniojant pakelį į 
Celofaninę popierą su skvete- 
liais, kuriais labai lengvai galima 
atidaryti pakelį. Tik reikia vieną 
skvetą prilaikyti pirštu, o kitą 
plėšti.

Kadangi šie specialūs Kalė
diniai Pakeliai bus parduodami 
visose krautuvėse, tie, kurie 
nori Kalėdoms pasiųsti savo 
draugams Luckies gali pa
siųsti greitai ir lengvai, ir tuo 
išrišti sunkią Kalėdų dovanų 
problemą.

Ir savo draugams jie gali pri
tinkančiai palinkėti “A Merry 
‘Lucky’ Christinas !”—Linksmų 
“Lųcky” Kąlėdų Šyenčjų.

. f > ((Advertisement)

THE LIBERATOR
50 E. 13th Street

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemą kainų, 

nuliūdimu va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniootas Graborios

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

' :! PHILADELPHIA. PA. 7’G

Telefonais Bell — Oregon SI M1
Keystone — Main 1417

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė IJetuviška-Amerikoniška Autortio- 
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokiu rūšių taisymo. Mo
liniame generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie adtomobi- 

pilną mechanikos kursų mokestis labai; liaus. Ekspei’tai instruktoriai.
i prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
j Pilnas važinėjimo kursas, [imant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-
i cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.
? Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vpl. vakare. Sckmadie> 
( niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri
mų. ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos Į v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip -pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir 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

VIENINTfeLB AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
X25 E. Uth STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY ■

Trumpu laiku ilmokiname 
viskų kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO* 
Praktika ant vietos.

I
GXC

liardymat, »utaUywia», ev*lnt;ma*. anpraat elektriką Ir naRnetitaaą. ir valiavimą, 
tr pieną automobilio; mokinau# dlenomU ir vakarai# lietuvių ir anzlų kalboee. 
Mokytojai# >ra žymO# ekspertai—L. TlCHNlAVICIUS, B. J. VAITKUNA8 ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomų gvarantuojame ui mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžsiraBymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9>tai valandai vakaro. NedSlioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

CGSMOPQL1TAN AUTO SCHOOL
IŽE E. Uth STRĘET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, A^įunąuin 4-4U49



Puslapis šeštas Penktadien. Gruod. 18, 1931
: it - * *. ■ >* «

VIETINES ŽINIOS Liet Darbininkų
• Susivienijimo Vakarėlis

Daily Workerio
Raudonasis Sekmadienis

Kode! Reikia Dalyvaut 
Ateiviu Gynimo Konferencijoj

Ateinantis s e k m a d i e nis, 
gruodžio 20, bus raudonasis 
sekmadienis Daily Workerio, 
Komunistų Partijos centro or
gano. Visi Kom. Partijos na
riai ir pritarėjai tą dieną pri
valo 10 vai. susirinkti žemiau 
nurodytose vietose ir iš ten ei
ti į darbininkų stubas, užraši- į 
nedarni Daily Workerj, dabar- [ 
tinėj jo kampanijoj už 5,000 
naujų metinių skaitytojų. Be 
Daily Workerio negalima būtų 
jokia masinė kova prieš už
darbių kapojimus, už bedar
bių šelpimą, prieš ateivių de
portavimus ir t. t. Visi, todėl, 
sekmadienį susirinkite į šias 
vietas, iš kur eisite 
Daily Workerj:

BROOKLYN: 61 
Ave., Williamsburg; 
St.,, So. Brooklyn; 
St., Bath Beach; 
St., Boro Park; 
32nd St., Coney 
Neptune Ave., Brighton Beach, 
Pitkin Ave and Christopher 
St., Brownsville.

BRONX : 569 Prospect Ave.; 
1400 Boston Road; 
Southern Blvd.

HARLEM : 2072 5th 
DOWNTOWN: 301 

29th St.; 132 East 26th St.; 
142 East 3rd St.; Dowtown 
Workers’ Club, 96 Clinton St.; 
East Side Workers’ Club, 202 
East Broadway.

NEWARK: 121 Springfield 
Ave.

PATERSON: 205 Paterson 
St.; 60 Paterson St.

PERTH AMBOY: 308 Elm 
St.

JAMAICA: 109-26 Union 
Ųall St.

JERSEY CITY: 302 
derson St.

už rasi net

Pirma Kuopa Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo turės 
smagų vakarėlį su dainų-mu- 

• [zikos programa ir soxiais 
“Laisvės” svetainėje, nedėlioj, 
gruodžio 20 d. Be kitko, dai- 

pagarsėjęs Aido-Lyros 
Choro Merginų Sekstetas. 
Įžanga tik 35 centai. Pradžia 
7 vai. vakare. Visi pasilaiky
kite nedėldienio vakarą liuošą 
nuo kitų reikalų, kad galėtu
mėte atsilankyt į tą smagią 
pramogą.

NEW YORK. — Pirmiaus, nuos 
jeigu ateivis ir slapta būtų į-j“ 

įvažiavęs į Ameriką, tačiaus, 
l kuomet jis išbuvo penkis me
ilus šioj šalyj, tai daugia jam 
Inegręsė deportavimas. Bet 
dabar neperseniai Jungtinių 
Valstijų Augščiausias Teismas 
padarė patvarkymą, kad ne- , 

į paisant, kaip seniai kas būtų [ 
i nelegaliai atvykęs, jis gali būt Visiems A.LD.LD. 23-čios 
suimtas ir deportuotas, šalies 

Į kongresui, be to, yra priduo
ta visa eilė sumanymų prieš 
ateivius; vienas iš tų sumany-i 
mil yra—atimt pilietiškas po- kuopos.^Bronx/N?'V

Gus Sonnenberg laužėsi su 
Pat McKay. Laimėjo pirma
sis. Buvo visa eilė kitų ris
tikų, viso net 8 poros. Taipgi 
ritosi Karolis Požėla su S. 
Ahnet’u. Nors Ahnet yra daug 
sunkesnis ir šiaip atrodo štai- ; 
kesnis vyras už Požėlą, ta
čiau kas, gi pamanytų, kad Po
žėla leisis pralaimėti ? Tat , 
skaitytojams bus paprasta 1 
naujiena, jog Požėla patiesė 
savo oponentą į 15 minučių 
laiko.

'ją pinigais. Atsišaukit greit arba I 
atvažiuokit į štorą. Smith, 272 
Plane St., Newark, N. J.

(297-299)

Kuopos Nariams
Draugai!

LIETUVIS FOTOGRAFAS

(i ra n am
136 15th
Bay 28th

1373 43rd
2921 Westi 
Island; 148

48

1310

Avė.
West

Hen-

Tepliotoji} Masinis
Mitingas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

ĮbBMrĮkM.'- F 0 to&ra" W 111 fuojam ve- 
B Įa stuvių, Šei- 

*’ Ja mynų ir ki- 
ĮĮjĮpirT ' tokias gru-
BMk peš; atnau-

toĮI jiname se- 
nus ir ^r£^" J javus; ant 

W P a reikala-
■'" vimo eina-

KįĮjįįgi. m į namus
NaSftumffiSuS fotografuot 

pagrabus »r Min/p 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.

—o—
šiomis dienomis atvyko į ' 

Brooklyną ‘ įgarsusis ristikas 1 
[Šimkus. Chicagoje jis ėmėsi [ 
i su galinguoju Leo Smith ii- pa

sitiesė jį į 10 ’minučių ir 25 se
kundas. Scranton e patiesė 
stiprųjį J. Blumfieldą į 14 mi
nučių ir 3,8 sekundas.

Bet Brodklyne, New Ridge
wood Grove, ristynėse su pa
sauliniu' ėx-čampionu Richar
du Shikatu Šimkui taip nepa
vyko, ir Šimkus tapo nugalė
tas. ’

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpo 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprast amos dienomis nuo 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 iki 
8 va). Sekmadieniais, nuo H ryto iki 
2 vai. po pietų. .

Tcicf. ALGANQUIN 4-8294

JONAS STOKES
Fotografasrotogratas

Šiuomi pranešu savo kostum4-' 
riams, kad perkėliau savo studiją) 

vietoti, 
n u m e riki

D. 23 
susirin

kimas įvyks sekmadienį, 20 d. 
gruodžio, 10 valandą ryto, ten 
pat, kur buvo ir pereitą kar
ta, tai yra pas d. P. Oleką, 
1517 Charlote St., Bronx, N.Y. 

[Visi nariai, būtinai dalyvauki
te šiame susirinkime. Bus 

(nuo Centro Komiteto atstovas. 
I A. Matulis iš pereito kuopos 

i ir išvedė 
|keletą narių. Dabar jisai šau- 
ikia per “Naująją Gadynę,”— 
jtą kontr-revoliucinį lapą, neva 
[A.L.D.L.D. 23-čios kuopos su
sirinkimą kitoje vietoje. Ir 
dar narių apgavimui M. Gri
gas prideda, būk tame jų su
sirinkime dalyvaus vienas Cen
tro Komiteto narys. Tai ne
tiesa. Centro Komitetas ža
dėjo ir pasiųs savo atstovą į 

[šį A.L.D.L.D. 23-čios kuopos 
(susirinkimą, o ne į pabėgėlių. 

Visi nariai, dalyvaukite šia
me susirinkime pas drg. Ole
ką. Atminkite, kad kurie eisi
te į Matulio, Beleišio ir Grigo 
šaukiamą susirinkimą, tai eisi
te į pabėgėlių susirinkimą.

Buvo pareikalauta iš Bel
eišio kuopos narių antrašų, 
kad galima būtų visus sušaukt. 
Jis nieko neatsakė. Reiškia, 
nesiskaito su Centro Kom. 
reikalavimu ir neduoda pro
gos pasiekti narius. Jiems laiš
ke buvo pareikšta ir šiuomi 
pakartojama per spaudą, kad 
Matulio ir kitų prašalintų iš 
valdybos narių šaukiamas ne
va susirinkimas pas. P. Rima- 
vičių bus skaitomas neteisėtu, 
nes ta valdyba buvo atstatyta 
pereitame kuopos susirinkime.

Centro Komitetas kartu su

pieras iš jąsias gavusių atei
vių ir deportuot juos, jeigu jie 

(prisidės prie kovingo darbinin- 
jkų judėjimo.

Bet masės ateivių darbinin
kų, veikiant išvien su ameriko
nais darbininkais, gali atmušti 
tuos sumanymus, kaip kad bu
vo atmuštas jau gatavas įsta- Į ■ -- 
tymas Michigan© valstijoj. Tik jsusįrin]<i]-no pabėgo 
reikia visiems stot ir masiniai 
priešintis tokiems įstatymams 
ir sumanymams. Tuo tikslu ir 
bus Ateivių Gynimo konferen
cija sekmadienį, 10 vai. dieną, 
gruodžio 20, Manhattan La
bor Lyceum svetainėje, 66 
East 4 th St.

Visos lietuvių organizacijos, 
susidedančios iš darbininkų, 
turi pasiųst savo delegatus į 
šią konferenciją.

Bedarbiai Sušelpiami tik 
Apie 2 Centais per Dieną

New Yorko republikonų 
Evening Post gruodžio 15 d. iš- 

įgyrė buržujinius labdarius, 
|kad jie “labai” rūpinasi šelpti 
bedarbius. Bet paties Eve
ning Posto skaitlinės rodo, jog 
per metus iš minėtų iždų, pri- 

i vatinių labdarybių ir paauko
jimų ir visokių kitų šaltinių 
gali suplauki tik $94,500,000 
šelpimui bedarbių. O kadangi

NEW YORK.—80 procentų visoj šalyj bedarbių priskaito- 
visų tepliotojų (painterių) da-ima 12,000,000, tai kiekvienam 
bar yra be darbo; o dirbau-1 išeitų po $7.80 per metus, t. 
tiems beveik niekur nėra mo-'y. daug maž po du centu per 
karna unijinis uždarbis. Vie- , dieną. Bet ir tų pinigų di- 
tinis Darbo Federacijos teplio-1džiuma būna suvogta politikie- 
tojų distrikto centras stovi ant rių ir buržujinių labdarių 
bankrūto kranto; ižde trūksta (taigi vidutiniai bedarbis nei 
$4,000; ir viršininkai rengiasi [ tiek negauna. O kuomet kal- 
narius apkrauti naujais nepa- bama apie 12 milionų bedar-1 

’ prastais mokesčiais; o mokes- bių, tai dar čia nepasakoma, i

Ristynių Mėgėjas.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

A.L.D.L.D. 55-tos kuopos susirin
kimas bus sekmadienį, 20 gruodžio, 
pas J. Bernotą, 399 Suydam St., 10 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, bus 
renkama kuoųos valdyba ir delega
tai į 2 Apskričio konferenciją. Ir 
yra ir kitų svarbių Reikalų apsvars
tyti. Fin. Seki’. A. S.

(299-300)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA švarus frontinis 

kambarys. Randa nebrangi. Kreip
kitės po No. 317 Bedford Ave.,

Room 4, Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA .kriaučių storas, ku

riame valoma ir taisoma seni dra
bužiai. Biznis Įdirbtas, galima pa
daryti gražų pragyvenimų, 
našlė, tat priversta parduoti, 
na nebrangi, pasinaudokit
Mrs. O. Lucoshk, 253 Linden St., 
Brooklyn, N. Y. (299-301)
----------- ------ ----- r

Į Vėlino iXOIIllLtJtdb Keti LU bU 1 
nauja kp. valdyba šaukia šį I 

j susirinkimą ir visi nariai pri
valo dalyvauti. Ir jeigu ko- 

Įkius nusiskundimus turi buvu
si valdyba, tai galės čia juos

prastais invnesuiais, u juokus- oių, tai <iar čia nepasaKoma, ;išdėstyti
* 9 X * V. v • X 1 “• 1 1 _ 1*1* J Važiuojant iš miesto žemuti- j

* • • i_ i * “ įneš dalies, paimkite požemi-1gelis narių, negalėdami uzsi- mų. - „;„o „.a„vinilIO. “Tevin^nn
mokėti, yra priversti išeit iš 
organizacijos.

Kovai už unijines sąlygas, 
už dirbančių ir bedarbių tep- 
liotojų reikalus yra šaukiamas 
masinis susirinkimas vardu as
tuonių lokalų kairiųjų grupių. 
Susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 19 d., Irving Plaza 
svetainėje, 15th St. ir Irving 
Place, New Yorke; pradžia 
2-rą vai. dieną.

mų.
Pagaliaus, reikia pažymėt, 

Jog ir tie patys mizerni šelpi
mo fondai susideda daugiausia 

Ine iš buržuazijos paaukojimų, 
bet ir atmušimų tam tikro nuo

šimčio nuo dirbančių darbinin
kų uždarbių.

Likau 
Kai- 

proga.

REIKALAVIMAI ’
- ą.------—•

REIKALINGI 21 vyrai dirbti furni
ture store, vienas kaipo manadže- 

ris, kitas išvežiojimui fornišiu. Gera 
mokestis, bet turi užsistatyti kauci-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CEHNOV £S.
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

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.

Telephone, Greenpoint fl-2820

j. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LABDOTUV1U DIREKTOaiU*

Malomis Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

IShatxamuoja ir laidoja numlruelas 
ant visokių kapinių; paruamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
IrrikJtynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

rrarin mr Tr»n..grTr.- •• p.-rnitTT^mr. n-~m»T»rrrw«fcii

3nm^inniiE IIISIIIQIil

naūjon 
po
512 Marion St.,- 
kamp. B r o a d-' 
way, Chauncey' 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Telephone, Itagg 2-446*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) - ' 

BROOKLYN, N. Y. I
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LD.SA. Pirmo Rajono 
Metinė Konferencija

Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoj Pirmo Rajo
no konferencija įvyks gruo
džio 20 d., šį sekmadienį, “Lai
svas” svetainėj; pradžia 10 
vaL dieną.

Draugės, jau buvo minėta 
“Laisvėj” ir “Darbininkių 
Balse” ir per laiškus, kaip tu
rime rengtis prie šios metinės 
konferencijos. Tad tik prisi
eina tarti porą žodžių delega
tėms. Draugės, nepamirškite 
kuopų raportus ir narines ra
jonui duokles ir būkite šioj 
konferencijoj paskirtu laiku. 
Jei visos susirinksime laiku, 
tai galėsime rimtai apsvarsty
ti mūsų organizacijos reikalus, 
taipgi ir platesnius darbininkų 
judėjimo reikalus.

Pirmo Rajono Sekretorė
T. Sherry.

nius traukinius: “Lexington 
Ave.” su užrašu “E. 180th” 

i arba “White Plains Rd.” arba 
!“7th Ave.” 
|ir< išlipkite 
'ties, 
į Draugai, ------
ibėj, neklausykite skaldytojų, 

I Bedarbiai ir darbininkai, vi-[ateikite į susirinkimą. Neleis- 
si stokite į Bedarbių Tarybas; hems pastatyti jus už A. 
reikalaukite tinkamos pašai- l.D.L.D. sienų.
pos iš kapitalistų ir jų vai- a.l’d.Ld. Centro Komitetas, 
džios; rengkitės prie plačiau
sių visoj šalyj demonstracijų I---------------------- -
[vasario 4 d.; reikalaukite 
darbių apdraudos!

su užrašu “Bronx” 
ant Freeman Sto-

laikykitės vieny-

be"!ALKANŲJŲ MARŠAVIMO 
JUDAMIEJI PAVEIKSLAI

Greatneckiečių Žiniai
Svarbios diskusijos bedar

bės ir kovos su ja klausimu. 
Rengia L.D.S.A., A.L.D.L.D. ir 
Tarp. Darb. Aps. kuopos. 
Įvyks gruodžio 20 d., t. y. at
einantį sekmadienį, 7-tą vai. 
vakare, Zen. Strauko svetai
nėj, 139 Steamboat Rd., Great 
Neck, L. I.

Visi Great Necko darbinin
kai — bedarbiai ir dirbantie
ji turėtų nepraleisti šio susirin
kimo. Jame plačiai bus aiški
nama apie bedarbę ir kovas 
su ja. Nusidėjėliais turėtų 
būt skaitomi tie, kurie nedaly
vaus tame svarbiame susirinki-

Būkit visi ir visos!
Kviečia

Rengimo Komisija.

i NEW YORK.—1:30 vai. 
(sekmadienį, Star Casino, 107- 
• th St. ir Park Ave. bus rodo- 
Įmi judamieji paveikslai alka- 
inujų bedarbių maršavimo į 
; Washingtona. Juos .rodys 
i Darbininkų Tarptautinis šel- 
įpiipas (W. L. R.), kuris, be 
kitko, suteikė medikalį patar
navimą tiems maršuotojams, 
kurie susirgo bei apalpo laike 
to žygio į Washingtona.

SPORTAS
IŠ RISTYNIŲ 
ST. NICHOLAS RINK

me.

DABAR GUILD GROUP TEATRAS VAIDINA “1931”
Kurj pa ra St Clair ir Paul Sifton

Drama parstatantl šių dienų Įtemptą padėti Amerikos darbininko nūo to laiko, 
kada jis netenka savo darbo

Kiekvienas darbininkas turėtų ją pamatyti! ■ ; :
MANSFIEL TEATRAS, 47th St., West of Broadway

J2ANGA; Vakarais ir subatomis 50c iki $2.50, ketvertais dieną 50c iki $2.00

Įdomios ristynės buvo per
eitą trečiadienį naujai pradė
tame pasaulio ristikų turna- 
mente, kurį veda Jack Her
man. čia ritosi Bostono apie- 
linkės galiūnas Frank Yuška, 
lietuvis, su Jack Sherry. Nors 
Sherry yra skaitomas vienu iš 
“nepergalimų,” tačiaus Yuška 
davė jam gana karštą pirtį. 
Vienok, galų gale, Sherris nu
galėjo Yušką.. . . . . ; ;

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų Ii- f<-> 
ęas, patinimus, gyslų ir są- K) 
narių įdegimus be operaci- 
jos taipgi ir kitas ligas. J|/ 
kreipkitės pas:,. ^£3 .

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais -nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos
10c ir

po
15e

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTftS
CIGARAI .

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. »Y.
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NOTARY
l! i PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR iŠ ČIA 
PA^IUNČIAM U KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKz\ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN[ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES I% MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

musu raštine Atdara dieną, ir naktl Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
( i ■ '
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dčkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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VIDURIAI UŽKIETĖJĘ P
O Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
Šiais vaistais neužtraskia papročio ir atlluosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalj vidurių malimą. Nereikia virint, o tik . 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- Q 
siems. Kaina ........................60e., per paštą 45c.

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.

Mes
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taip pat turime žolių ir gerą sandėlj gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

Kiekvieną

KUNDROTO APTIEKA

Iškirpkit ii skelbimą ir prisiąskit kartu su atsakymu.

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2S60-8514




