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Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių ,
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Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauij! 'r

Pruseika ir jo artimi oportu- 
nistiniai rėmėjai su pjrmu nu
meriu 
saukti, 
krinka 
Chicagoje, Brooklyne
Į tą buvo atsakyta faktais ir . 
įrodyta, kad šiemet A.L.D.L.D. ■ 
geriau stovi už 1930 m., 
kuopomis, taip ir nariais. 01 
reikia atminti, kad rnes gyvena
me didžiausio ekonominio krizio 
metu.

Dabar jau iškyla aikštėn, ko
dėl oportunistai kelia tokį gvol- 
tą apie “A.L.D.L.D. krikimą ir 
Šolomsko diktatūrą.” Jų buvo 
ir yra tikslas skaldyti mūsų ei
les. Paskutiniame “Klampy
nės” numeryje renegatas Pru
seika sako: “Tokie šolomskai 
ir jam panašūs jokiu būdu ne
gali organizacijoms vadovau
ti... Kas čia sekančiais me
tais benorės mokėti mokesčius, 
kad ir tų pačių šolomskų kon
troliuojamai organizacijai.” O
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A.L.D.L.D. kuopos. •I^jaujasj (]eĮ 
faktais ir I ' ---------

PARYŽIUS. — Francija 
:’.kaiP|Su Anglija apsimainė noto- 

[mis del skolų, arba, kitais 
įžodžiais, reikalaujamų kon
tribucijų iš Vokietijos. An
glija, kaip matyti, pradeda 
vis daugiau linkti į Vokieti
jos pusę ir ne tiktai sutinka 
palaukti išmokėjimo kontri
bucijų, bet Vokietijai net 
paskolino, trumpam laikui, 

$400,000,000. Gi Francija j tarp kitko, pareiškė: ----
reikalauja iš Vokietijos už- [ neabejojame, kad Penkių 
mokėti jai karo kontribuci- Metų Planas bus įvykintas 
jas ir gana. Imperialistų [ gyveniman į keturis metus, 
tarpe santikiai vis aštrėja.

PENKIŲ METU PLANAS BUS ĮVYKIN- P* f A "I * rietu Amerikoji TAS KETURIS METUS
I

MASKVA. — Atsidarė 
posėdžiai Rusų Sovietų Fe- 
deratyvės Socialistinės Res
publikos Pildomojo Komite
to. R.S.F.S.R. yra respu
blika, kuri užima virš 93 
nuošimčių visos Sovietų Są
jungos ploto. Kalbėjo pre
zidentas M. Kalinin, kuris, 

“Mes

Montevideo, Uruguay. — 
Čionai susirinko Pietų Ame- 

Plano užbrėžto kiekio, bet Hkos valstybių atstovai į 
tai .įvyko del^ stokos darbo į konferenciją. Jie svarsto 
spėkų, ir medžiagos bei ma-!netiktai ekonominius reika- 
šinerijoš. Bet už tai kitos ]us, iJGt jr militarinius, bei 
darbo šakos planą išpildė politinius. Iš 

. Ir tode] dabar gaįima suprasti,

. NAUJA CHINIJOS VALDŽIA JAU 
ŠAUDO DARBININKUS

Kareiviai Šaudo j Demonstrantus Studentus ir Darbininkus.
Chinijos Pavergtoji Liaudis Tęs Savo Kovą prieš Išnaudo- • 
tojus ir Imperialistus

su kaupu.
pranešimų

kad eina SHANGHAI. — I Nan-
Sovietų Ūkio Taryba, Ko- derybos tarpe Argentinos j kingą jau atvyko Cantono

- ‘ > unijos ir fašistų ir Uruguayans vai- valdininkai, I ’ _

skaldytojas A.L.D.L.D. VI. aps-1 DaUglMI BailklĮ 
kricio ir finansiniai organizaci-1 Y
ja nuskriaudęs Senas Vincas! XnnariLn'itlin ten pat sako: kad Naujos ĮOUOailKrUllJO 
Klampynės” skaitytojus reikia | 
suorganizuoti į organiz., kaip.

. A.L.D.L.D. ir jiems vieton kny
gų duoti “Klampynę.” Dabar 
aišku ,kas nori ir dirba, kad ir
tų, silpnėtų ir kriktų A.L.D.L. 
D. kuopos—Pruseika ir jo 
niekšiški pasekėjai. Jie jau da
bar skaldo A.L.D.L.D. kuopas ir 
grobia organizacijos iždus, kur 
tiktai iždai yra jų rankose, jie 
atlieka bjauriausių niekšų dar
bą. Jie rengiasi kurti savotiš
ką organizacija, panašią į A.L. j . v .
D.L.D. Bet ji tiek gyvuos, kiek gi uždarytas vienas bankas, 
“bujoja” Grigaičio “L.D.L.D.” .

Kalpos apie Penkių Metų 
Plano nepasisekimus, tai 
yra paprasta fantazija mū
sų priešų, kurią mes girdi
me iš jų burnų.”

Kalininas atžymėjo, kad 
kai kurios ind. gamybos ša- 

ban- kos nepasiekė Penkių MetųBOSTON. — Keturi 
kai Naujoje Anglijoje vėl 
užsidarė. Į keturias dienas 

, subankrutavo 16 bankų, nu
nešdami darbininkų pasku- i Reikalauja “Daily Workerio 
tinius centus. Šie keturi ’ 
bankai nunešė apie $16,000,- 
000 įdėlių. Vien į “Boston- 
Continental” banką buvo 

į įdėta $6,281,960.
New Havene, Conn., taip-

Patersono Streikieriai

M

Middleport, N. Y. uždaryta 
du bankai. Klingerstown, 
Pa., irgi užsidarė bankas. 
O bankų užsidarymas paro
do kapitalistinio surėdymo 
visišką * nepastovumą.

Kiekviename kontr-revoliuci- 
riio Ūpo numeryje Pruseika gi
riasi su Eastonu. žinome Pru- 
seiką dar nuo tų laikų, kada aš 
gyvenau Eastone ir vedėme ko
vas prieš Gegužius ir kitus fa
šistus. Ir tada Pruseika rėmė 
nes mus, o Strimaičio ir Gegu
žio pasekėjus su fašistų Klova 
priešakyje. Ir net tada, kada 
fašistai areštavo ir tąsė po teis
mus 10 Eastono draugų, Pru
seika vistiek palaikė ryšius su i 
fašistų “advokatu” Meisonu ir 
kitais. O dabar “Klampynės” 
platintoju yra buvęs prieš komu
nistus Klovos liudininkas Du- 
bulskis. Bet darbininkiškas 
Eastonas buvo ir yra su Komu
nistų Partija. Kada “Laisvei” 
puvo pavojus, tai į šėrininkų 
suvažiavimą atvyko 21 draugas v ._

. ir draugė ir visi rėmė komunis-! rašyti jūsų draugus, anglus! 
tus. Tas patsai yra ir dabar, darbininkus, su kuriais dir- 
tie draugai yra su mumis. Pru- bate arba turite pažintį, 
seika gali girtis su Klovos pa- Atminkite, kad dienraštis 
sekėjais, bet ne su tais draugais },us geriausias ju klasių ko- 
dirbti ir vesti klasių kovas. iX0*le diaugas ir patai ėjas.,

—o—

Ar Atlikote Savo 
Darbininkišką Pareigą?

Eina vajus už naujus skai 
tytojus “Daily Workeriui”, 
vienintėliui Amerikoje ang
lų kalboje darbininkų dien
raščiui. Dienraščio kaina: 
metams $6.00, pusei metų 
$3.00, bet galima užsirašyti 
ir ant 3 mėnesių, kas nepa
jėgia ant ilgiau.

Būtinai pakalbinkite užsi-

Taip pradėjo savo viešpa
tavimą nauja Nankingo val
džia. Ji bus tokia pat Chi
nijos darbininkų ir valstie
čių priešas, kaip buvo Chi
ang Kai-sheko valdžia. Dau
giau kaip 50 demonstrantų 
areštavo ir sugrūdo į kalė-

• jimus. '
Chinijos proletariatas ir

munistų Partija, i 
kitos įstaigos sekamais me- džios, kas L 
tais mobilizuos spėkas, kad Matomai, Aregntinos fašis- 
pastumejus pirmyn tas atsi- įaį nori, kad ir Uruguayans 
likusias darbo šakas. An-1 valdžia įvestų tokį pat fa- 
glies gaminimas ir gęlžkelių i šistinį terorą, kaip Argenti- 
vagonų prikrovimas yra že-;noj jr Brazilijoj, 
miau plano, ir todėl į šiasl  
darbo šakas jau atkreipta;
eikalinga domė, įtraukia- j Kova prieš įstatymą

c-.rv-.o,-. TV. .... . *- e įJUUlC RCUClVldl 11 nu v cvu

DraUdZldntl Mreikuotl valdžios policija, mušė šau- kus, kaip Jie kovo jo _ prieš

, kurie pakeis 
liečia spaudą. Chiang Kai-sheko valdžią.

r<
ma vis daugiau ir daugiau 
darbininkų, įvedama nau
jos mašinos ir jų produkci
ja didėja.

I Lenkija Rengiasi Karan— 
Kalba apie Taiką

VARSA V A. — Prakalbo- 
je užsienio reikalų ministe- 
ris A. Zaleski pareiškė, būk 
Lenkija daro viską, kad tik
tai pasaulyje būtų taika. 
Pasirašiusi su Sovietų Są
junga nepuolimo sutartį.

PATERSON. — Kovingi 
streikieriai tvirtai pikietuo- 
ja Manhattan Shirt Co. fa
briką. Jie pageidauja, kad 
kiekvieną dieną jiems būtų 
pristatyta pundai “Daily 
Workerio.” Policija puola 
juos ir reikalauja sulaikyti | Ministeris buvęs Londone 
pardavinėjimą “D. W.”, bet 
siuvėjai ir siuvėjos netiktai 
patys skaito, bet ir.kitieihs 
pardavinėja. ■ • ;

KAPOJA AUDĖJŲ 
ALGAS

NEW BEDFORD, MASS. 
—Atėję darbininkai į Batty 
-Beens and Co. dirbtuvę ra
do iškabas, kad jų algos yra 
nukapojamos. N a c ionalės 
Audėjų Darbininkų Unijos 
veikėjai šaukia darbininkus 
į kovą, ginti savo ir taip jau 
mažas algas.

Philippinuose Areštavo
154 Asmenis

MANILA. Jungtiniųi i • -a • IVJLxxLN JLJLjxx® U LUI VJ, LJLI11Ų

Pakol mes nepasieksime an-1 y aisti jų imperialistai, kurie 
A.L.D.L.D. kuopos ir nariai, glų proletarų, pakol nej-1 jajp0 pavergę Philippinų 
midi m Ir rtn Oidlril l/nd 4-vinii Irm ui nlrm ! A ' v A A t.nenusiminkite, aišku, kad rene

gatai vienur, kitur išves kele
tą narių. Vietomis jie iki to 
atves, kad Centro, Komitetas 
turės perorganizuoti kuopą, 
kaip buvome priversti perorga
nizuoti 55 ir 84 kuopas. Bet 
55 kuopa jau dabar geriau gy
vuoja, kaip pereitais metais, o 
Patersone j 84 kp. pirmą susi
rinkimą atėjo 34 nariai, tai ge
ra pradžia. Aiškus dalykas, 
mes išlaikysime A.L.D.L.D. cie- 
lumoje. žaizdas, kurias pada
rys skaldytojai, užgydysime, 
gaudami naujų narių. Eilinius 
suklaidintus darbininkus steng- 
kitės pertikrinti. Juk priešdal’- 
blninkiška opozicija jau dabar 
jiems nieko geresnio negali pa
siūlyti, kaip tiktai kontr-revo- 
liucinę “Klampynę.”

trauksime didesnį jų skai
čių į mūsų kovas, patol tos 
kovos turės nepasisekimų.

Lietuvių Darbininkų Organi
zacijų Bendros Konferencijos 
jau praėjo. Jų buvo 15 ir jose 
dalyvavo 824 delegatai nuo 296 
organizacijų ir kuopų. • Tai bu
vo masinis ir revoliucinis pro
letariato teismas ir pasmerkė 
oportunistų žygius. Visos kon
ferencijos veik vienbalsiai pasi
sakė už griežtus žingsnius prieš imas gyvuos.

mūsų judėjimo skąldytojuš. Ir 
jeigu dabar mūsų vadovauja
mos įstaigos vienur ar kitur, 
yra priverstos pavartoti griež
tesnes priemones; tai mes pil
dom eilinių narių konferencijo
se padarytus nutarimus ir mes 
žinome, kad su mumis stovi 
proletarinės masės. O apvaly
mas organizacijų neišvengia
mas reikalas. Įsiskverbę į mū
sų eiles buržuazijos idėjų sklei
dėjai, tiktai kliudo klasių kovą.

—o—
Draugai, ateitis yra su mu

mis. Nepaisant kiek blėdės pa
darys priešdarbininkiška opo
zicija, kiek jos nariai nuneš or
ganizacijų iždų, kiek jie sude- 
moralizuos darbininkų, vistiek 
ateitis yra revoliucinio proleta
riato pusėje, nes mes einame 
kartu su viso pasaulio revoliuci
niu avangardu, mes esame to 
judėjimo dalis", už mus dirba ir 
gyvenimo sąlygos. Renegatams 
lemta pražūti, o mūsų- judėji-

gyventojus, areštavo 154 as
menis iš tungulianų organi-. 
zacijos. Kaip kapitalistinė 
spauda praneša, toji organi-. 
zacija; yra nelegališka ir* tu
rėjusi tikslą'padaryti politi
nį* perversmą, tai i yra,; nu- 
^versti amerikinių imperia
listų valdžią.

Philippinai jau- įsena-i ko-i 
voja už savo nacionalį pasi- 
liuosavimą, bet, Washingto- 
■no “demokratiška” valdžia 
jų kovas slopina ginklų pa
gelba. Philippinų krašte 
gyvuoja jaunutė Komunistų 
Partija. Nors ji yra nelega- 
liška ,bet jos veikimas jau 
žinomas. Ji remia visas ko? 
vas už pasiliuosavimą tų sa-, 
lų gyventojų.

Jie save skelbėsi “kairiuoju 
sparnu” Komintango parti
jos. Atvyko Eugene Chen 
ir kiti apsaugojami karei
vių ir ginkluętu traukiniu. \

Nankingo mieste studen- / 
tai ir darbininkai surengė: 
demonstracijas, ant jų už-; biednieji valstiečiai tęs savo 
puolė kareiviai ir naujos kovas prieš naujus‘valdinin*

“taikos reikalais” ir būk 
-Lenki jos^Franeijos:. sutartis,- 
;tai vis ■ del išlaikymo “tai
kos.”

Jų žodžiai yra vienas da-: 
lykas, o praktika kitas. Len
kija ginkluojasi su visu pa
siutimu ir rengiasi karan 
prieš Sovietų Sąjungą. Jos 
sutartis su Franci j a yra 
suokalbis prieš darbininkų 
tėvynę. Lenkija yra viena 
iš bjauriausių Sovietų Są
jungos priešų ir nuolatos 
daro visokias provokacijas, 
kad tiktai išprovokavus ka-> 
ra.

SPRINGFIELD, ILL. — 
Sudarytas bendras frontas 
su Tarptautiniu Darbininkų 
Apsigynimu kovai prieš sin- 
dikalizmo įstatymą, kuris 
faktiškai yra naudojamas [ 
prieš streikierius. Komite
tas buvo pasiuntęs ^avo ats
tovus į valstijos seimelį iš
dėstyti darbininkų protestą, 
bet jiems neleido kalbėti ir 
spaudoje išvadino “anar
chistais” ir kitokiais var
dais. j

Išnaudotojus remia par- 
davikai- darbininkų vadai iš 
United Mine Workers uni
jos, nes jie yra susidėję iš 

prieš darbininkus.

tuvų kambliais ir šaudė į Chiang Kai-sheko. rėžimą, 
juos. Daugelis studentų i Ši nauja valdžia, tai yra ap; 
prispirti prie upės puolė įjungimas Chinijos. išnaudo.-* 
vandenį, kad išsigelbėti, bet | tojų spėkų prieš vis auganj 
ten rado mirtį; vieni prigė-ičias komunistinesrir sovietu 
rė o kitus sušaudė. 'nes spėkas.

LENINGRADAS. — Mil- bet jų tarpe daug didelių, ir 
žiniškas chemijos kombina- tokiu būdu jo produkcija ro 
tas jau baigiamas įrengti, kuojama 2,4Q0 Viso tik lap- 
Jis pradės dirbti su 1 d. kričio mėnesį šaliai suteikė 
sausio 1932 metais. 13 fabrikai 5,240 traktorių.3 fabrikai 5,240 traktorių.

' čELlĄBlftšK. — Paleis- 
ta darban čeliabinąko elek- 

;. tu • -1 tros pajėgu gaminimo sto-Vieno su anglies baronais tyje 24 000 Wiovatų 
turbina. Pagal planą'ją tu-: Šlikter, 
rėjo įrengti- į 5 mėnesius Goldman ir kiti, 

laiko, o įrengė į 3 mėnesius -------
ir 10 dienu.Kas Darosi Mandžūrijoj

BEDARBIS NUSIŽUDĖ

HARTFORD, CONN. — 
Gruodžio 17 ;d. apie 8:30 
ryte persipjovė sau gerklę 
britya Arthur Cody, 52 me
tų amžiaus, gyvenantis 44 
Green gatvėje, Hartforde, 
Conn. Nusižudė ant. gelž-

Arthur > Cody’o; sūnūs sa-
kė1, kad jo tėvas j senai be [ Rūkyti tą .judėjimą.; 
darbo ir jo1 negalėjo gauti, 
taipgi .paliko ir moterį; Ma- 
tomai vargšas,' jau negalė
jo ilgiau pakęsti skurdo. O 
miesto ponai per kapitalis
tinę spaudą vis gyrėsi, kad 
jie “gelbsti” bedarbiams.

Bedarbiams žudytis, tai|rad0 mirtį.

TOKYO, JAPONIJA. — I STALINGRAD. — Sta- 
Chinijos generolai; kurie' lingrado traktorių gamini- 
buvo pasitraukę iš Mukde
no į miestą Chinchow, ir jį 
sutiko atiduoti į japonų ran 
kas. Reiškia, chiniški mi- 
litaristai vis didesnius kraš
to plotus paveda japonų glo
bai.

Japonija į Mandžuriją ir 
kitas Chinijos dajis siunčia 
vis daugiau savo karo jėgų. 
Ant miesto Chinchow japo
nų karo orlaiviai skrajoja 
kasdien. Gelžkelio stotį 
Tawą subombardavo 'iš or
laivių. . , ■,

Chinijoj proletariato ir 
valstiečių judėjimas plečia
mi i ir todėl išnaudotojai ir 
imperialistai tikisi,> kądjie. 
japonų 'durtuvais galės su>>

KLJEV. — Čia užsib^ige^”“- 
konferencija visos Ukrainos 
mokslininku. Joje dalyva
vo akademikai: Bogomolec, ,

Bagalei, Paladin, ' •

LENINGRADAS. — Fi< 
i nijos užlaja užšalo, bet su*; 
pagelba galingųjų ledlaužių*/ 
komunikacija palaikoma su* 
Europa. Ledlaužis “Ernl- 
ak” išvedė per ledus 9 dide
lius laivus į jūras, ir sugrįž-

mo fabrikas lapkričio mė
nesį suteikė šaliai 2,449 
naujų traktorių. Charkovo ________ t.. A w
naujas traktorių gaminimo damas atvedė į prieplauką 
fabrikas 391. Ir Leningra
do Putilovo fabrikas 2,289,

A.L.D.L.D. 23 KUOPOS 
NARIAMS

12 laiv. “Krasin,” “Oktiabr” 
“Silač,” “Truvor” ir kiti led
laužiai paruošti prieplauko
je darbui.

Dideli Areštai Rumunijoje

1 LENINGRADAS. — Ižo- 
ro fabrike baigiamai ga
minti trečias sovietinis blu- 
mingas. Vien jo formos at- 
liejimui sunaudota 100 tonų 
metalo. ; • , k?■ i d

didelė klaida, kodėl nekovo
ti,- jei nesibijoma ! mirties 
žudantiės, tai kogi bijoti or
ganizuotis ir • organizuotai 
reikalauti iš valdžios he 
trupinių,, ne almužnip^bet 
pilno pragyvenimo, pilnos 
algos, kokią uždirba; darbi
ninkas dirbdamas.! i •, ■

’ j j > c Joseph.

Trys Orlaivininkai Žuvo i ;
Mount Clemens, Mich. —j 

Jungtinių Valstijų armijos [ 
orlaivininkai’ darė ; karinius j 
bandymus. Ore susimušė du • 
orlaiviai vienas į antrą iri 

[nukrito. Trys jauni vyrai 
Tai imperialis

tų prisirengimo prie naujo 
karo aukos. • • - • ■t

Ivano - Voznesensk .-r- 3 
d. gruodžio paleista darban 
galingas stiklo gaminimo fa
brikas vardu “Volodarski”. 
Į metus laiko 10 imašinų su
teiks 163,000 baksų stiklo.-

Draugai, A.L.D.L.D. 23 
kuopos susirinkimas atsi
bus sekmadienį, 20 dieną 
gruodžio, 10 valandą- ryto, 
pas d. P. Gliką, 1517 Char
lo te St. Bronx, N/ Y. Vi- 

■ si būkite; šiame susirinki
me dalyvaus ir A.UD.L.D.

• Oeptro Komiteto atstovas.
; Buy^s1 pirmiau kuopos 

^ekrętorius, o pereitame 
susirinkime atšauktas B. 
Beleišis, atsisakė duoti C. 
Komitetui antrašus, saky-į 
damas, būk jis neturi na- 

i rių antrašų! gi pasirodo, 
kad jis net* registruotus 
laiškus siuntinėja nariam 
ir kviečia juos į kitą vie
tą. Jis ir A. Matulevi
čius daro viską, kad1 tik
tai išvedus jumis iš A.L. 
D.L.D. eilių. Neklausyki
te, draugai, jų, bet ateikit 
į jūsų kuopos ir Centro 
Komiteto šaukiamą susi
rinkimą. Nes čia bus ren
kama ir delegatui į A.L. 
tD.L.D. II Apskričio šuva* 
ižiavimą. 'J ALDLD. C. Kpm,

c.: . u - . -

BUCHAREST, 
NUA. — 
klasė padarė generalį 

j limą ant darbininkų * 
.stracijds ir areštavo ? ■ v 1 
jos dalyvių. Tai buvo 
darbių darbininkų 
tracija su reikalą 
kad valdžia suteiktų 

i pragyvenimui lėšų. 
! lį iš areštuotų’ paleidi, 
į kada policija 
juos ir užsirašė jų

RUMU

jiems
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Pirmą kongreso atsicįąrymą 
panašias rezoliucijas priėmė 
“United Patriotic” organizaci
jos ir kitos panašios reakcinės 
organizacijos; n u s i s t ačiusios 
prieš darbininkų klasę. • •

Ar kas galėtų rasti bent vie
ną žodį virš suminėtuose punk
tuose, kurio nebūtų Doako re-

M"1**—

f Gir, 1 <*<• l t ' r 1 , 'i > t
. 1. 'vj, r ________ •
'įl.W 

— i

‘ ’šeštadiem'Gruodi ;1O.;1931 ;
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H ^appniją galėtų-pateisint^ Alk f All PACFRPT 
į ; sivp I veržimąsi į Mandžuri-. AR i .FnUliĮiIjl

1 ."7--." . .. Ą....L,.į.

Jau Jiems “Aiškėja”
: ’ Kadangi Amerikoj 
daugiau ir daugiau bedar-

. ft...—1------ ------------------ •' Kuomet tas iškilo į viršų, j
DARBAI

vis
“ntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at ! vnrnAn/|qP;ir I-Tnnvnrin -nm ( Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 3, 1879. KomenctaciJOSe 11 HOOVCllO pia- o _

[nešime kongresui! Doak be- bių stoja į kovą,! Kaęi pn- 
' veik pakartoja kiekvieną žodį versti kapitalistus ir ju vai-PUOLIMAS ANT ATEIVIU DARBININKU *“ bedarbiams 

, . ( tuoj autinę pašalpą ir įvesįi
Taigi aišku,., kad mes susidu- bedarbių apdrąudą, tai viso-

Amerikos pramoninė istorija apsigauna, kad jeigu Michigan . riame su bendru visų reakcinių kie darbininkų priešai tŪO- 
valstijoj federalis teismas pa-, spėkų frontu. Aišku, kad Fish, vįs labiau .' susirūpiha.valstijoj federalis teismas pa-, spėkų frontu.

kų kančių ir išnaudojimo darbi- skelbė ta bilių nekonstitučiniu, Booveiis ii visi kiti ic 
1 ‘ ' akciniai elementai pačioj pra

džioj rėme tas “patriotinių” or-

yra istorija, pilna viršžmogiš-

OHIO. — Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj 40-tos kuopos regū- 
liame susirinkime J. A. Dami- 
nikaitįs išdavė raportą iš kon
ferencijos, kuri įvyko 29 d. 
lapkričio Clevelande,. Ohio. 
Jis, be kitko, nurodė, kad be? 
darbe dabar yra ir bus pasto
vus apsireiškimas. Nors fabrK 
kai pradėtų ir daugiau gamin? 
ti dirbinių-tavorų, bet skaičius 
bedarbių nesumažės, aje padi
dės, nes nauji, išradimai išmeta 
kas kartą vis daugiau darbir 
ninku, ir su mažesniu jų skąi- 
čium galima vis daugiau padą? ‘ 

Ir aišku, kad jų visų ben- ryti, čia paduosiu tik mažą 
dras tikslas buvo, tai“ kaip atsitikimėlį iš Goodrich Rub- 
'išprovokuoti karą prieš So- 
Vietų. Sųjungį SU gen. Ma darė tokį išradimą, kad pas- 
arrnijo^ pagėjba. :Bęt So--paudei knypkį, ir atsidaro vi? 
vietų' Sąjunga tuos savo sa eilė garinių (štyminių) pe- 
priešus greitai numaskavo. čių, vadinamų “heateriais”.

.y'-; . ' - " ’ _ ' Už tai gavo atlyginimą 50 do
lerių ; bet ir tas pats darbiniu- 

Įkas—išradėjas neteko sąyę 
darbo. Nors ji visiškai iš 
fabriko nepavarė, bet .pastatu 
prie kito darbo blogesnėmis 
sąlygomis ir su pigesniu už- 
mokeščiu.

Yra daugybė ir kitų pana- 
tovus į įvyksiančią konfęfenci- šių atsitikimų, kaip kompani
ją sausio 10-tą. d. 1932 m., Ye- J°s moka apgaudinėti darbini- 
mans svetainėj, 3014 Yemans ku®;. . ... 
S,t., ir kitaip prisidėdami prie 
kovos -< 
wicz-Cetlinskio administracija.

Tegyvuoja vienybė darbiniu- sU1^_ 
kų klasės!! ,

Lankan sukčiai ? politikieriai 
iš darbininkų, tarpo! f! 

į Draugiškai Jūsų,
Richąrd Ruffini, f

t tai, kaip pranešama iš Pekį-1 , AKRON
no, Dairene if Mukdene su

meluoti,_ būk. jLietuvoj; nesą| inl(-a nemažai japonų vals-
jokio krizio.

-.......  M.,

Kas Teikė Ginklus 
Generolui Ma

Kiek daug Amerikos

tybinių ir pusiau valstybi
nių įstaigų tarnautojų, ku
rie teikdavo gen. Ma gink
lų. Tūlas skaičius svetim
šalių, amerikiečių, lenkų ir 
lietuvių suimta.; jie. buvę 
tarpininkais tarp japonų ii4 
generolo Ma del ginklų pri
statymo. į Taipgi anglų im
perialistų šnipai prisidėjo 
prię to’ darbo.

Kiek daug Amerikos ka
pitalistinė spauda blofino, 
būk Sovietų Sąjunga tei
kianti ginklų -ir amunicijos 
kinų generolui > Ma kariavi-. 
mui prieš japonus Mandžu- 
rijoje.' į : ■

Bet dabar pdširodb, kad 
visokie japbntf impėrlalištų

.... . ____ ,„.j ’ susirūpina.
Nękurįe (jų, fc^d geriau su- 
mulkint'i darbininkus,'; neva 
pade j uo j ą’ ,apie ,bedąrbių bė- 
daSj / Ęljerikalų. . orgąpąs

jri tai jau ir praėjo pavojus. Kaip
tik priešingai, mūsų kova dabar: rezoliucijas^
nninmrtn n.nnirtAAGlm km /J n i za !

Bet prieš tą reakcinių spėkų “Draugas’^ gruodžio: 16 ,d.

ninku masių abelnai, o negrų ir J‘lu 11 PiaeJ° pavojus, ivaip 
sveturgimių ypatingai. Nėra 1 
nei vienos pamatinės pramonės, patampa nacionalio pdbūdžio. j 
kų kančių ir išnaudojimo darbi- Tikrenybėje to biliaus turinys' 
bininkxi ne tik neteko sveikatos,] pasiūlytas paties Hooverio’ jo j 
bet net savo gyvastis prarado. metįnjam pranešime kongresui., SyS darbininkus piliečius 'ir ne
sunkiausią ir pavojingiausią - - - ■■ -j ■
darbą šiųj šalyj^ atliko negrai tj 
ir sveturgimiar darbininkai. 
Apie Amerikos pramominę is-

i bendrą frontą Komitetas Gyni-
. - j nąųi Sye.turginjių suvienys' Vi-

Bet Doak nepasitenkina vien J piliečius, amerikonus ir svetur-1 
tik persekiojimu sveturgimių. į gimiuš, baltuosius ir negrus, ir 
Jis žengia toliaus. Jis reika- j susivieniję mes sutraukysime 
lauja suvaržyti organizacijas, j vergijos retežius, kuriuos vald-1

I žia. kala del svetūrgimių.
Todėl yra užduotis kiekvienos Į 

radikališkos ir progresyvės or- 
, kuri bile kokiuo 

nors būdu yra susirišus su ko
va už sveturgimių teises, prisi-

> Gynimui
, Sveturgimių. Kiekviena darbi-
I ninku organizacija privalo pir- 

J išstatyti tą klausi-
1 mą. Obalsis kiekvienos organi

sm klausimas. . į zacijos, nepaisant jos politinių
Mes žinome, kad pono Doak Į . socialių pažvalgų, privalo 

- ■ ...................būti:
I

. į šalin persekiojimas, diskrimi- 
taikoma tiktai nugązdinimui j navimas ir deportavimas sve- 

svetimšalių, patapusių ! turgimių!
Lai gyvuoja visų darbininkų

rašo j . i. , j,-, ,• i

Aiškėja, kad kapitalo' glo- j j r - .
riesvėrbu/ jei milionai tarnai pastatydavo . jam

ber Kompanijos fabriko. Vie
nas paprastas darbininkas pa-

Jis reika- j susivieniję mes

toriją galima tmsmga1 pasakyti, kurios kovoja už ateivių darbi 
Vnd mH'žinii inc dnlic vrfi nam- • . , , -r- , , , .kad didžioji jos dalis yra para- • njnkų teises. Jis sako, kad tos: 
syta prakaitu ir krauju svetur-! organizaCrjps savo propaganda 
girnių darbininkų. 'trukdo deportavimui sveturgi-

Be£ .dabar ponas William ; niių iš šios šalies. <Bet .dabar ponas William į mių iš šios šalies. Girdi, net gamzacijos, 
Doak išdrįsta raportuoti 72-tatn ' “tuose atsitikiitiuose, kur būna

aiškiai įrodyta prasikaltimas, irkongresui, kad “imigracija, ta- 
čiaus, šiuo laikotarpiu, kaip ji 
yra, nesudaro rimto ekonomi
nio pavojaus mūsų progresui.” 
Ir toliau sako: Suregistruoti; ųacj nėra konstitucinių tei-j 
sveturgimius, apsunkinti patap-1 si ’ ’ ’
ti piliečiais, įvesti pirštų ant- • 
spaudą tiems, kurie pasirengę i 
patapti piliečiais, ir išdeportuoti rekomendavimas palaikyti vai-] 
visus tuos, kuriuos valdžia skai- džios-teisę panaikinti pilietybę] 
to “nepageidaujamais.

i milionų
Ar tasai korporacijų advoka-1 piliečiais, ir nukreipiami jų do-i

tas ponas Do» nežino to fak- mgs nu0 kovos už bedarbių ap-į solidarumas, baltųjų ir juodųjų", 
to, kad progresas (geriau sa- draudą. amerikonų ir sveturgimių. ‘
kant, kapitalistinis turtas) bu-1 I
vo išspaustas iš prakaito tų pa-j Sulig Statistikų Biuro Wash- Į 
čių sveturgimių, kuriuos vald-i ingtone, 1930 metais Jungtinė-;
žia dabar bando persekioti! Arise Valstijose sveturgimių buvo į 
tie kapitalistų tarnai ir darbi- į 13,366,407. , ; m* •
ninku masių priešai nežino to į jg to skaičiaus apie 9,000,000 Dreiseno lynnejimo 
fakto, jog tokiose pamatinėse |yra darbininkų. Ar ponas nl f. n
pramonėse ,kaip geležies, pūe-, poak tikrai mano, kad jam pa-i KOllllSlId. rllll<l, I 3. 
no, aliejaus, odos, mėsos ir 1.1., ^^^ terorizuoti visus tuos mi-| ■ .' ■ 1 - 1 - 1

• "i”..61 A 6L"U.O.^™^,darA1? ’io’'us sveturgimių darbininkų] ■ PHILADELPHIA, :PAi — 
be jokiopasipriešinimo Amerikos kapitalizmas vieto-

mis pralenkė net ir Chini-jos 
darbininkų išnaudojimp laipst- 
nį, ypatingai Harlan, Ky., an
glių kasyklų pramonėj. Štai 
ką sako .pats rašytojas Dreise- 
ris apie Harlan mainięrių pą-

“Aš važiavau į Kentucky 
surasti teisybės apie mainięrių
i /-I i v-v-» <■» ■« %» 1 1 Z-3 o t i -t-'iz'i

j tai būna sutrukdomos šio de-jdėti prie Komiteto
11 i TA i zilz \ ’partmento pastangos.

Bet mums labai gerai žinoma, I moj vietoj

Iš to skaičiaus apie 9,000,000 
yra darbininkų. Ar ponas 

i Doak tikrai mano, kad jam pa- i 
; vyks terorizuoti visus tuos mi-

ninku yra sveturgimiąi? .. Ar: 
Jie to nežino? Aišku, kad ži
no. Bet jų atsinešimas linkui 
sveturgimių yra tokis pat, kaip 
ir linkui darbininkų abelnai. 
Kaip ilgai jis reikalingas išnau
dojimo mašinoj, jis juomi nau
dojasi. Bet kaip greitai jis per
stoją buvęs pelno šaltiniu, jis 
būna išmestas iš pramonės, ku
rią jis išbudavojo, nesuteikiant 
jam jokio užlaikymo.

Įrodymui to, pakanka sumi
nėti tą faktą, kad milionai be
darbių, badau ja, o valdžia nesu
teikia jiems tinkamos pašalpos. 
Bet tos badaujančios masės at
sisako ramiai badauti. Badau
jantieji organizuoja tvirtą ko
vą už bedarbių apdraudą ir tuo-

pusės? Ar jis ištikrųjų mano, 
kad jis galės užgniaužti kovą 
Komiteto .Gynimo Sveturgimių, 
ir galės liuosai vykinti savo de
portavimo planus? Mes užtik
riname tokiam Doak ir pana
šiems 
tiktai mes nesusiaurinsime savo 
veikimą, bet išvystysime dar di-

S. Horwatt, Sekretorius 
Ko m,, Gyn. Sveturg.

.... i..:..___________

bėjams
darbininkų* nfeturi- darbo ■ ir g 
alksta. <
dėsnius kapitalus) koncentrUo- _ 
ti darbininkų iskurdų. • • i

Taip yra kraštd, kurs did-1 
žiuojasi savo turtais, bet-kurio 
vaduose nebeūžsiliko nei arti
mo meilės, mei teisybės, nei 
pagalinus sąžines jausmų.

Matote, klėrikalū vadai 
jau net pripažįsta tą faktą, 
jog kapitalistams nesvarbu, 
kad milionai, darbininkų ba
dauja. Ir “praugas” lapai 
apgailestauja, kad pas kapi
talistus ‘‘nebeūžsiliko;, nei 

. artimo meiles, nei- teisybės, 
• nei pagalimus sąžines jaus

mų.” ■ * ■ ■
, Bet kodeljtąip yrą?. -Ar 

kada nors pąs kapitalistus 
' buvo ta ’“artinio. meilė,”

I “teisybė” ir .^‘sąžinės jaus
imai?” • •’

Kapitalistinė sistema pa- 
i retard :aAt ’$Wa!tihio pelno, 
' ant išnaudojimo, 'ant vagys- 

1 tęs ir apipilsimo.' Išnaudo- 
į tpjąj pįpppj ,yie^j,.rųpinąsį 
, ęavo privatįnni p.ęlnų,'ir, jie 
. nepaiso, kad. milionai. darbi*

•inklus, |. kąd j ta§ generolas
Jiems žvarbu—dar,di- tęstų karų ir.kąd. tuo. būdų

ninku skursta, .badauja^.
, . Gali milionai darbinipkų 
mirti badiių ir kapitalistai

==^f V7T

NARIAM LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU ,
KLIUBO, HAMTRAMCK’E, MICHIGAN

Draugai Darbininkai!
Nedėlioj, (?—Red.)G gr. 1'0 

, d.., aš buvau atsiųstas, kaipo 
kandidatas sekančiuose miesto 

, rinkimuose ., į Jūsų organizaci
jos susirinkimą, padaryti pra
nešimą apie ateinančius rinki
mus ir pakviesti Jūsų Kliubą, 
kaipo susidedantį iš darbininkų, 
kad užgirfumėtKomu.nistų Par
tijos statomus kandidatus ir iš
rinktume! , dęlegątus ,į bū
siančią konfęrenpiją sausio 10- 
tą d. 1,932 m, s ,.

Pridkvęš savo mandatą sek
retoriui, išlaukiau iki pabaigai: 
susirinkimbĮ iy tik tada se.kre-' 
torius perdavę mano mandatą' 
pirmininkui,f kad, manę persta
tytų Kliubo nąriams. ( . Pįrmi- 
pinkuį ątsisąkius tai pądąryti, 
pats sekretorius.. pęr^tąte ir aš ; 
pradėjau, kalbėti ateinančių rį- 
kimų ' 'klaušibtif, hūrody’damaš 
progranią- dhbarlinės' . miesto 

’valdžios7 ) su Tenerowicz’ium, 
priešakyje ir palygindamas ją 
su programa darbininkų stato
mų kandidatų, m / i ■

Neužilgo pribėgo svetainės

didatus sekamiems miesto rin
kimams, prisiųsdami savo,'a iš

Visi šiandieniniai įvykiai ro-
• prieš dabartinę ienero-i^0’ J°g nebus bedarbei galo, 

kol viešpataus kapitalistinis

i iv i IVvur uCy/ .tv IvCt/jyt/Cv, £ i

I Kandidatas į Miesto Tarybą.

NEW BRITAIN, CONN.
L;D.S;A> 83 kuopa laikė mė-

vienbal. Raportas priimtas 
’šiai.
; Ant vietos tapo 
pastovi komisija į 
Tarybą. Sekė raportai kon
certo ir baliaus, kuris buvo 
lapkričio 26 d. surengtas iš- 

ivien su rusais. Iš raporto pa
sirodė, kad pelno liko $164.99. 
Tai smagu girdėti. Ir iš liep
tu vių pusės viskas išėjo neblo-

išrinkta
Bedarbių

oo «uupa n.e-! . Reikia, beje, atiduoti pa
nešini ■..susirinkimą gruodžio 3.^, w i>. u S<£„
d.,? Visos narės dalyvavo ir rim
tai syiarstė darbininkų klasės 
reikalus; , Apsvarsčius .prięita, 
prie .išvedimo, ,kad reikalinga bu^^Ld^daugebui 
bendrai visoms darbininkų or- ku[. sfisti vė|iau a ___
gamzacijoms.surengt gruodžio negalima buvo jsigrQgti i sye- 
27 d. papaLnęjimą^ nužudytų nes žmonių buvo pilnu-

I garba H. Sideriutei ir H. SalAiy- 
dai, kaipo pirmu kartu dalv- 
vavusiom programoj. f . j

Visas parengimo trūkilmis 
vo, kad daugeliui neou> 

kur sėstis; vėliau atėjusien.^
V • J

s reakcionieriams, kad ne dėjimą:

, desnę kovą prieš ateivių perse-'padėjimą ir suradau. Tai yra tie- šiokias tokias koncesijas., 
kiojimą. -sa, Rad ten yra vyrų ir moterų, Už tai svarbu bedarbiams

Amerikos darbininkų masės į kurie gyvena bado ir skurdo . O1»ganįzuotis ,į bedarbiu ta- 
pradeda suprasti, kad ta reak- j Ainbos’ dekuJ’kLW3 ir kovofc nes tilt'per
cine banga pries sveturgimius “'"'į0“’J.’. ,Sh"?‘J1°!s’   . kova darbininkai o-ali nri-

jais nesirūpins. Tiktai tvir- menedžeris ir įžeidžiančiu- tonu | 
tai susiorganizavę ir kovo- pareiškė, kad jeigu ąš nesusto
dami darbininkai gali pri
versti kapitalistus suteikti

keturių Lietuvos darbininkų 
vadų.

Prakalbos bus Lietuvių sve
tainėje, 354 Park St. Lietu
viai darbininkai, visi dalyvau
kite tose prakalbose. draugų sumanė parinkt aukų

Taipgi L.D.S.A. ’------ *

tukė. ' ,,
Gruodžio 5 d. buvo sureng

tas varduvių vakaras B. Pras- 
paliauskienės. Visi linksmai 
juokavo ir žaidė, bet porasiu kalbėjęs, tai jis arba išmes 

mane laukan arba pašaukęs po
liciją suareštuos, j. Svetainės 
menedžeriui sukčius triukšmą, 
Kliubo pirmininkas p. K. Mor
kūnas atsistojęs užklausė kliu- 
biečių: “Kas davė tam prakeik
tam komunistų bepkartųi pave- 
Ujimą kalbėti?” iE paliepė sve- Red.)7 New'Britain,

Tatpgi L.p.S.A. 83 kuopa p0]itįniams Lietuvos kaliniams. A 
rengia draugišką vakarienę, va- prasįdej0 diskusijos. Neku- 
kare prieš' naujus rnetus. Va- rje draugai nusiskundė bedar- 
kąpenė, bus puiki jvisais, žvilgs-0 didžiausia priežastis bu
mais. Kas praleisite tą progą, j v0 tame> Rad nebuvo kam 
tai gailėsitės. Vakarienės vie-;klapsimą tinkamai išaiškinti; 
ta.: 100 Ber St«, ( ?—-“L” jmaį, nekųrie dalyviai išsireiš- ...

• Jikietai ikė, kad Lietuvos politiniai — 
taip pat nebrangus tiktai 75 ! kaliniai negali gaut tokių au-

jkų. (Draugai neturi tikėt to-> x. 
kiems užginčijimams.—RęfcL).

Po dolerį aukojo drg. F. ... 
Stalioraitis, B. Sirblis ir J. Gu- 
tab; pusę dol. J. A. Kirt. Vi
so’$3.50. A*

kovą darbininkai, gali pri
versti kapitalistus suteikti 
jiems tinkamą pašalpą. . , 

Bet darbininkai turi žino
ti, kad jie pilnai nepagerins 
savo gyvenimo -kapitalistri? 
nė j sistemoj.' Už tai jie'tūrf 
organizuotis ir kovoti už pa 
naikinima kapitalistinės sis- . - ; <■ —
temos ir isteigima darbiniu- £."e k^.yra atsilankę kapi- pratimo kiek, reikia Sako, 
kiškos tvarbosįyriri<IT ttlhst,l-partlJli. atV°Xal k°kl.a n.°£s PasalP.lne
darė Sovietų Sąjungos 'dar
bininkai. Sovietu Sąjungoj__ _______ ._______ _
šiandien* dafbiriirikaf^ėžih’b šimčių i >darbininkų,i / taii kodėl 
kas yra bedarė.“‘Darbiniu- K ' hiU! 
kai Vra; Salles' valdonai.. Jų

y .i r sūrimame: ar jus, uaronuu-gyvėniinas gefėj^ yiekVien^ dąlei^įtęt pąvers^i jūsų 
' .,<(j,ganįzącjijįą ..įrąĮiĮUu1 j ^ąpi,t^li^ų(

icj .bkjlas&ų j adymui mijsu
u , bčs? Ar Jūs stovėsite kapltą-' mąsyiįyy.kš sąuąip' 15 d., pas 1.'1.1.L ..'.J..?-* '1' ■ j ■> r- -4 -i •

teresuš,’ ‘aV pįį*4inšite: kdyį ša1- 1Št,! pradžia IjSO' val. pp. pietų., 
vd klasės? A/io jfrsty nubšpi'ėh- Draugės,' yi'sos dalyvaukite su- 
džio priklauso, ai*.. įali; ateiti į sirinkimP:

*• ; jtisų susirinkimą dąrbinipKas ir <

tur pasaulyje tokio skurdo nė- 
]ra. čia skaitymas Daily Wo,r-' 
,kerio yra, kriminalis prasižen- 
i girnas,” ir t. t.

Taip kalba žymiausias Ame
rikos rašytojas Dreiseris, taip 
kalba jo paties sutverta tyri
nėjimo komisija apie Harlan, 
Ky. mainięrių padėjimą. Mes, 
rytiečiai, irgi turime čia pat 
labai panašų atsitikimą, pav. 
Snow Hill, Marylande, kur ne
gras Orphan , Jones gali būti 
sudegintas elektros, kėdėj už 
prasižengimą, kurio jis hiękad 
nepapildė. Tyrjnęjimai^ p^aro-'

už tai, kad jią negras Ūafbini.n7 
kas. , v

, : Top , Mqouey; ^au. ’ j^edėjp 
penkioliką .metų.. ’ Cahfor.nijos t 
kalėjime tik už tai,' kad .jis ko
vojo už didesnį šmotelį duo-' 
nos darbininkams. 'Scottsbo
ro devyiii ’ jaunuoliai irgi <yra)> 
kapitalizmo aukos,- ir rišimtab 
kitų klasių kovos kalinių;-ku
riuos Tarptautinis Darbininkų 
Absigynimas gina ir kovoja už 
jų paliuosavimk. ■■■<'■ ■ ‘ > i 

. . Pasekmingam’ kovos vedi- 
- imui už paliuosavinfą mūsų 

. draugų kovotojų, reikalinga 
deportavimo darbininkų pritarimas;

moralė ir finansinė pagelba.
2. Prašalinti sveturgimius iš Būti klasių kovos kaliniu reįš- 

; . kia ankstyvą mirtį, jeigu ne-
,. - t k bus duota pagelbos. Todėl

3. Suregistruot sveturgimįus negalime palikti nei vieno-
- Įsavo1 klasės kovotojo kalėji-

4. Prailginti laiką ir daugiau im« Viršininkų rankose. Drau-i
...... . • . f rro t • 11 A lai n Iri A kno o . . 4-n

eina greta su padidėjusia lyn-1 
čo kampanija prieš negrus dar-! 
bininkus. Amerikos darbiniu-1 
kai pradeda suprasti, kad su ta j 
teroro banga prieš sveturgimius

pašalpą. Ir štai del to darbininkus ir negrus darbinin- 
valdžia pradėjo savo kampam- ]<us siaučia algų kapojimas, be- 
ją diskriminavimui, terorizavi-, darbė, alkis, mėtymas bedarbių 
_ • , . • • i * j i riš namų, persekiojimas ištisos 

mių darbininkų, idant sunaikin-. darbininkų klasės; Amerikos 
ti darbininkų klasės solidarumo j parbininkai greitai pradeda su- 

‘ y, ‘prasti, kad visos juodosios spė-
__Tai Štai kodėl pi ezidentas j ]<os gįoj šalyj < griežtai kovoja 
Hooveris savo pianesime 72-am. bedarbių ąpdraudą, veda 
kongresui sako: “Aš rekomen- į ataką prieš Amerikos darbiniu- 

.diieju, kad. .j. deportavimo jsta-; kų k|a3gs gyvenimo normą. dg kad jis yfa ,kankibalbai tik 
tymai turi būti sudrutmti. Sve-1 ’ y’, .
timšaliams,-įstatymiškai gyve-1 
nantiems 'šioj šalyj, turi būti 
išduoti gyvenimb paliudijimai.” 
Bet jdigu prezidentas Hooveris 
neišdrįso' atvirai pasakyti prie
žasties del tokio pareiškimo, tai 
Darbo Sekretorius Doak už jį 
tai atliko. Viršminėtard rapor
te kongresui, Doak begėdiškai 

• ir atvirai pareiškė, kad visos 
diskriniinacijos ir persekioji- . .. - 
mai, ką ponas Hooveris ir pats' ^cpa. 
Doak sumanė, yra delei “i.r_ i
gojiino , socialus ir ekonominės [ ^01}e lapkričio, 26 d„ , 
Amerikos civilizacijos struktu-jrezoliucijoj suformuluota : 
ros,” Apie kokios rūšies “ei-!, i- , Sudrūtinti d----- “-!-
vilizaciją” Doak kalba ,tai pu i- įstatymus, 
kiai iliustravo durtuvai ir kul- į ; 
kasvaidžiai atidarant 72-rą kon- darbo, 
gresiį. į ,

•Svarbu pažymėti, kad pono darbininkus. 
Doak pareiškimas pilniausiai!
su|‘^a ^,.J'U0d^jU^iC«ga”' apsunkinti tiems, kurie nori pa- 
vakfijos Bihum No 520. Svar-, ^piliečiais. ?
bu masėms ♦nurodyti, kad Ko- ,
miteįas Gynimui Svėturgimių! 5. Jungtinių Valstijų, prezį-

ją diskriminavimui, terorizavį-

tainės menedžeriui, kad. mane 
išmestų laukan. 4 >

‘šitas, aiškiai. parodo,z kokip 
charakterio žmogus yrą . K. 
Morkūnas. Jūsų . Kliubąs, kaipo 
Amerikos piliečių, turi būti 
s u ,ą i i n t|.e resąyęš politika, ir

Jmums yra žinoma, kad praeity-

centai. ■•
Kuopa nutarė žiemos laiku 

laikyti susirinkimus sekmadie
niais. ,u .. < į į.

Nežinia kodėl drg. Suopienė 
atsisakė iš. kuopos. Pas mūsų 
drauges,, dar vis nėra tiek su-

tavę Jūsų narius balsuot už jų I organizacija, tai būtų naudin- 
kandidatūs.' ■ Be to. Jūsų Kliu- ” ’
bas susidedariš rSUvirš 90 nuo-

Prezidentas Hooveris ir Dar
bo Sekretorius Doak -parodė sa
vo raportuose kongresui,y kad 
visos1 rekomendacijos- ir visi bi- 
liai prieš sveturgimius, kuriuos; 
patiekė įvairūs asmen'ys ir pa- 
triotinės^fašistinės - organizacL 
jos, dabar patapo abelnas val
džios dalykas. Hooverio ir Do? 
ako rekomendacijas suformulh- 

I vo “Patriotinių Draugijų Koa- 
” tiku kelios savaitės ari 

Doak sumanė, yra delei “apsau- i «al> ir likosi priimta Washing-

negali-i būti, 'diskutuojamii dar* 
bininkų klašėsi reikalai i Jūsų .su
sirinkime? Ar jūs, darbinin-

■.■•j. > [ ..> z:j l j i-1: <■ (

Bandėtas Didėja
Fašistinėj Lietuvoj f

gai, neleiskime bosams taip; 
atkeršyti mūčų tiems kovoto-' 
jams, L ‘ . • - - ri >

r - Susirinkime'(visį /išklausyti 
privįrtė federalį teismą atmesti' d e n t u i su t e ikti pilniausia [Dreiserio komisijos^ raporto, 
tą įilĮų. -Tačiaųs yra aišku, galia išdeportuoti' bile vieną, gruodžio-22 d.;'Girairdt Mąpor 
ką,d.tę..bifįąuš turiny^' įųs,pą-Įkuria.,būtų sktąįtpmaą.,.pęsęttąm- Hali, 8 vai. vakare, Philadel- 
LldlytaiF kongresui, kaipo fede-f pančiu su “100% amerikoniz- phia, Pa. Taipgi bus ir dainų.

i Dainuos mainierio žmona išralis bilius. Lai nei vienas ne- m u.

P. S. Kaip matote, pas mus 
yra veikiama; tik didžiausia 
bėdą, kad nėra karm apie tai 

____ _________ parašyti žinučių.. . . Aš rndn^u,1 ’ - ; 
rys, tai nebūtų; nei dyvaš. Bet j kad pavyks keliems draugątns 
dabar rokuojasi.savesusipra-; atnaujinti “Laisvę.” Turime 
tusia, ; o , nenoriu .priklausyti nei ūr vieną narį į A.L.D.L.D.^j:- ■
vienoj darbininkų organizaci- 1 
joj,\ tąį jkami. 'dar save vadinti11

I -i i- d ' ; ' ‘i ’ '

giau i/ prigulėti. Na, kad taip 
kalbėtų hesusipratosios mote-

sųsiprąįuąiąį?. i .. •.> : ■ ■ •
; ^ękantip Ipopos susirinki-

, c-.-- . ---. .-f--y r-.-W.w7. j "•>

- .lištų pusėj prieš pačių savo m- draugūs RemeiČius, 51 Olive
. 4.------------1-lA. L J ii'. -O .nrO ' 1_______________________________________________________________„-a..

1“Lietuvos- Žinios” gruode 
žio 4 d. paneša ; i ’ - - : > •

< i Per lapkrįęię -mėn. ; protes- 
; tuota..'2.4,105 . vęksęįiai;, kuyiė
sudaro ? , 8,034,555 lt,; Pernai į 
tuo .pačiu metu protestuota tik: 
keli tūkstaifčįai vekselių ir, j ty 

' bendra sumai siekė iki, 4 mil.
• litui ’ c-; j < • ih - » i / i..
4’ • 7 '/• J f'* '’, i • ■

Tas parodo, kad Lietuvoj, 
'kaip ir kitose buržuazinėse 
dalyse/ krizisi didėja. O ta
riaus B r o o k 1 y no fašistų
"vyy .-.. 1 t- r.J jj. •... j i ve. -
Hkrlan, Ky;, Molly. Jack&on.

1 /JŽąnga. f&cįcentai. .> uu* 
Nepamirškite utarninko, 221

d. gruodžio.

kartu sū;’jumis' diskųsūoti 'be
darbės,5 skurdė 'ih; kitūs 'šiapdie- 
hinius iklaū.simus, dįečiančius. ne 
■tik narius (jūsų eKliubo, bet -vi
sos darbininkų klasės ąbejųąt1

Mes žinome, plaųils kapitalis-; 
'tų klasės—'laikyti mus pąsis-, 
kįrdčių.s. Jie „tąm,. vartojąr įvai
riausiu^ būdus, ^pątjną^i ųa-' 
bariinio krizio 1 ■laikoia.rpyj e. 
Bet: mes turime parodyti, kapi
talistų klasei' sekančiuose rin
kimuose, kad ‘ ■ Hafritrathcko 
Ųetųviai darbininkai j .į /nbšiduo.s 
įlgiau ‘save1 ap'ga'ūdinėti; Visb- 

/kiėrps 'šuličiams v ■ politikieiuams 
.įįorkūho; plauko : ir pąnašįęnąs; 
j bet parems s^vo .pačių- klasės 
kandidatus. v

Tą Jūs galite atsiekti, užgin
dami Komunistų Partijos kan-

'• 83' Kp. Sekretorė

EASTON, PA.
“Dovaną” nuoGavau

dės” Prūseikos

NEW BRITAIN, CONN.
Sklokininkai bando visokiais 

būdais darbininkus suvilioti. * 
, K;u,omęt negali/“Naujosios ' 
Klampynės” niekam užrašyti, 
tai,bando “slaptai” įkišti. Gruo
džio 10 di draugai , Mąlinaus- . 
kai randa karidory atnešta ir 
pamesta tą Prūseikos “Klampy
nę,” ir ant viršaus parąšyta pa- 

užsirašyti. Bet 
draugai Malinauskai ne tokie, 
kad imtų ir užsirašytų.

Tai, matote, kokie Prūseikos 
suklaidinti šalininkai: slapukai 
—bijo ir į stubą įeiti.

Ir New Britain yra 
porą Prūseikos šalininkų, 
smerkia Komunistų 
Bet tegul jie 'sau kalba 
o Komunistų Partija kaip 
vavo darbininkų /revoliucinį 
dėjimą, ■ taip ir vadovaus, 
mes visi darbininkai 
stoti į didesnį 
me, dalyvauti Jięvo j e už 
vio pagerinimą.

Korespondentė No,

r a g i n imas 
“De-

Šitai kaip opozicijai sekasi 
gauti prenumeratas “Naųjąjai 
Klajnpypei.” Jie • siuntinėja 
“Klampynę” aiž dyką ir giria
si, kad “Klampynė” gerai pla
tinasi. Aš netikėjau. Bet No. 
4 .' “,N. K.” gavau . už dyką; 
taiįiki ir W, Ubavičius gavo ir 
už 'dyką. Supraūtama, kad ir 
daū&iaus yra įgavusiu. .'
i i Aš nereikalauju jokios’ “dor 
vanos’\ muoi renegatų oportur 
n'istų. Nesiuntinėkįtę. man su- 
šutusios “Klampynas,”

J. Griciūnas.

ft

apie 
kurie

niekus, 
p. vado-

ime

savo bū
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pastangas, kad sunūikinus Rusijos revoliuci
jos laimėjimus. Negevęsnį ir dabar ameri
konai ir anglai (žinoma, kalbame apie im
perialistus). Jie stengiasi, kaip tik galima 
sunaikinti Sovietų Sąjungą, kitaip sakant, 
Rusijos darbininkų iškovotą laisvę.

Vienok jau galimą pasakyti, kad šitas 
veikalėlis visu šimtu nuošimčių geresnis, ne
gu kiti 
turinys

“amerikoniški” veikalai, kurių visas 
remiasi ant romansų.

Reporteris.

Darbininką Sutartine
Darbininkai! ei, smarkyn! 
Žengkim vis drąsiau pirmyn! 
Rausta štai nauja aušra— 
Keršto kruvino aistra! * 

Kilkim, proletarai: 
Siurbia mus senai 
Ponai-kapitalistai, 
Despotai, tranai!

♦

Bet mes tai rašome ne tik draugams ka
nadiečiams, juo labiau amerikiečiams. Phs 
mus, “senus menininkus,“ nukrypimų yį-a 
daugiau, negu: kad pas naujus kanadiečių^ 
meno srityje, r

Proletarų Maršas

Marš pirmyn! Kentėt gana!
Trenkim pančius vergijps!
Griežto nuosprendžio djena—
Mūs pagieža nedvejos!

Išmušė valanda
; s Stot del mūs tiesų !, 1

Kardą išgalando
Ranka mūs visų !

Po raudona vėliava
Stokim, riškimės tvirčiau!
Kova artinas gyva :
Trenkim despotus ir jai !

Mūs ranka galinga
žemę užvaldys!. . .
Veiks, kaip jai patinka
Milžinas liaudis!. . .

Jonas Kaškaitis.

“PRIEKALAS.” —■' j Šitas žurnalas labai 
daug gali padėti mūsų menui. Mūsų meni
ninkų yra pareigos nė tik kad skaityti šį 
žurnalą, bet ir platinti. Kiekviename -“Prie-i 
kalo“ numeryje kalama ir tiesiama ' mūsų 
klaidos. , : . ; i .

’ Be to; jame yra labai gražių pasiskaity
mų ir pasipiokipimų, Jpip Ą’eikją rašyti .ir 
kurti proletarinę literatūra. — eiles, vaizne- ,. i ■ • ■ > . . .■ r j . ()l. iliūs.

Tarpe čiagimio jaunimo mes tūrime pla
tinti “New Masses“ žurnAlą. Draugai det
roitiečiai jau pasirūpino, kad platinti “New 
Masses.” Kur kiti mūsų chorai? Veikė
jai' mūsų choruose turi labai ; susidomėti 
šiuo reikalu. Kalbėkite šį klausimą savo su
sirinkime.; ’ ■; >

V. Bovinas, Centro Sekretorius.

Judžiuose-Kalbiuose

Savi Reikalai
---------

Veikalų vaidinimas geriausia eina Detroi
te. Ten A.L.P.M.S. 4-ta kuopa ir Aido Cho
ras gerai veikia. Tai girtinas dalykas, kad 
draugai gerai ir sutartinai veikia.

Ši kolonija ėmė iš Sąjungos Centro veika
lėlius: “Mes ir Jie,” “Ant Rytojaus.“ O da
bar dar nepilnai gatavą (nepabaigtas muzi
kos knygeles) pasiuntėme setą “Alkio.”

Su šiuo veikalu draugai detroitiečiai ne 
tik duos gerą programą, bet sykiu persta
tys gerą veikalą, paskleis darbininkiškos 
minties.

Dabartiniu laiku rodoma kalbinis judis 
New Yorko teatruose—“Yellow Ticket” 
(Geltonas Bilietas). Veikale vaizduojama 
dar caristinės Rusijos policijos darbai. Pa
rodoma, bent dalinai tas brutališkumas, ku
ri naudojo prieš dirbančią liaudį caro agen-

“ALKJĮS“ jau pasiusta:ir į mainų apielin- 
kę—Shenandoah’rio Lyrds Chorui. Mainų 
apielinkėj labai gerai žino, kas yra badas ir 
alkis, tai jie gerai įvertins ir šį veikalą.

Labai gerai, kad mūsų draugai imasi ge
resnių veikalų vaidinti. GaJ), kartais mūsų 
nauji veikalai ir netaip jau šlipuoti, turi ir 

j trūkumėlių, bet mes negalime taip greitai 
J viską sutverti labai tobulai. Pati klasių ko

va, dabartiniai mūsų prityrimai, gelbės mūsų 
jnenui kilti ir plėstis.

Kur tik yra chorai, mes raginame drau
gus vaidinti veikalus, kaip “Spartakas,” “Al
kis“ ir kitus.

Nauji Veikalai

Dabar reikalinga jau pakalbėti ir apie 
naujus veikalus, šiais metais mes išleido
me tris žymius kūrinėlius, būtent: “Sparta- 
ką,“4 keturių veiksmų veikalą su geroka do- 

’ 2a muzikos; “Alkį”—trijų veiksmų alegoriš
ką operetę. “Alkis“ vaizduoja darbininkų 
kųvas ir laimėjimus. “Raudonoji Daina”— 
muzikos kūrinėlis. Be to, dar išleidome ir 
Keletą dainų.

' • Tiesą, ne visos kolonijos gali pasinaudoti 
šiais veikalais. Ne visur galima pastatyti 

į, “Spartakas” ir “Alkis,” čia reikalinga muzi- 
kalės vidutinės jėgos. Bet mūsų Sąjunga 
susideda daugiausia iš chorų, tad mes turi
me patenkinti jų reikalavimus.

Vienok A.L.P.M.S. Centro Biuras deda 
pastangų, kad patenkinti ir kitų kolonijų 
reikalus. Tad
nių veikalėlių. Ypatihgai mūms trūksta vei- 
kalėlių iš šios šalies darbininkų gyvenimo. 
Čia mūsų dirva—mes ją turime arti ir akėti, 
z Pastaruoju laiku Centro Biuras jau pasky

rė veikalų komisiją, kuri pradeda darbą, 
kad gavus ir išleidus naujų veikalų mūsų 

/ttienininkams—teatro kuopelėms ir kitom 
mūsų organizacijoms. Pora veikalėlių jau 
yra ant rankų. Veikiausia jie bus greitai iš
leisti. Be to, mes prašome mūsų menininkų, • 

’ jei kas turite ką parašę, prisiųskite mūsų
(Jentran.

mes turime išleisti ir mažės-

Draugai Toronte mano ruoštis prie kitos 
/' "Operetės. Jiems pasiųsta veikalai, kokie pas 

mus yra. Naujas choras, bet labai veiklus.
Labai gerai, kad draugai veikia. Bet at

minkite, draugai, kad mūsų menas nėra me- 
mii. Laikykitės mūsų linijos, kaip kad iki 

Į z šiol.
p Proletarinio meno nėra tikslas, kad tik 

(plaukų padaryti. Mes turime dirbti, kad 
mūsų menas duotų kuodaugiausia ir ideo- 

rlogines naudos.

Pagaliaus, neapsieita be “amerikoniško” 
romanso, kas veikalą labai atskiedžia. Vie
nok veikale, žinoma, kuomet jis rodomas iš 
Rusijos, o ne Amerikos gyvenimo, atidengia
ma dauįr senos valdžios niekšysčių.

Mergina mokytojauja, jos tėvas pakliūva 
į kalėjimą, kaip kad ji sako, nekaltai. Ka
lėjime baisūs kankinimai, kančios! Jinai iš
girsta, kad jos tėvas susirgo. Jos, troški
mas jį dar sykį aplankyti. Bet'tuo laiku 
(1913 metais) jau buvo išleistas įstatymas 
prieš žydus. Gi mergina,, jos tev^ą, visa 
šeima—žydai. Tuo įstatymu jai/.,ciųaud^ią- 
ma įeiti į kalėjimą pasimatyti su: savo tėvu, y

Bet jinai susitinka merginą .(.prostitutę) 
su “geltonu bilietu,” kuri gali; eiti visur,j.kur. 
tik vyrų yra. Su tokiu bilietu ir į kalėjimą-, 
galima įeiti. Tad jai niekas nelieka, kaip 
tik gauti “geltoną bilietą.“ Jinai perka gėl- < 
toną bilietą už 50 rublių. Ateina. į kalėji
mą, bet jos tėvas jau miręs! ..... ’,.

čia jinai kelia gana dramatišką kovą, kad 
policija nužudė jos nekaltą tėvą! Kalėji
mo kaliniai taip pat truputį parodoma, ši 
vieta veikale bus geriausia.

Pagaliaus jinai eina į svietą sau duoną 
pelnyti teisingu keliu. Bet geltonas bilietas 
jai visur kenkia. Parke ją puola kareivis, 
kareivį nustumia oficieras, oficierą—genero
las, bet visi ją puola. Traukinyje ji susitin
ka anglą žurnalistą, kuris ją Įsimyli'ir jinai 
lieka jo sekretore, čia pras'deda politinė 
veikalo reikšmė, žurnalistui jinai teikia de
talių žinių- iš kalėjimo, tas rašo į Amerikos 
ir Anglijos spaudą. Policija pradeda seki© 
ti anglą rašytoją, suseka, kad jam duoda tas 
žinias moteriškė—jinai.

Policijos agentas pareikalauja , Kolišą į 
pclicijos stotį. Čia eina jos gyvenimas prie 
amerikoniško herojizmo. Baigiasi tragedija 
ir ‘karžygiškumu.” Policijos viršininkas nori 
pasinaudoti jos “gražumu“ ir sulaikyti poli
tinę propagandą, kurią jinai teikė anglui ra
šytojui. i < * i ' ’ '

Kolišą-uždaro į kitą kambArį, kuomet ji* 
sai kalba per telefoną apie išsiu'ntirhą ah^lo ' 
žurnalisto ir jos mylėtinio -į Sibirą. Bet'ji-; 
nai tą suokalbį nugirsta. Kuomet viršinin
kas ateina pasinaudoti jos “gražumu’^, jinai 
jau laukia jo su jo paties revolverių, čia į 
jinai padaro jam galą-—nudeda žiaurųjį.vir
šininką. ■ \ ;.

Bet kas dabar? Reikia pabėgti. Jinai 
jau nemato vilties, bet anglas labaį greitai 
sugalvoja “karžygišką“ orlaiviu pabėgimą. 
Na, ir taip jau padaryta, kad toj minutoj, 
kuomet jiems reikia ^pabėgti, “kyla karas, 
pasaulinis karas, gatvėse sumišimas, paro
dos—gera proga pabėgti.

Taip misteriškai, vejant policijai, karei
viams griebiant už orlaivio sparnų, jie pabė
ga į Angliją. Tai tokia pabaiga.

Jei veikalėlis ir turėtų naudos, tai mis
teriška, dirbtinė pabaiga sugadina jo vertę. 
Pagaliaus anglai, amerikonai daromi lyg tai 
kokiais “kovotojais už laisvę,“ parodoma, kai
po žmonių vedėjai į laisvę. Kuomet tikre- ( 
nybėje, tai tie patys anglai ; ir. amerikonai, 1 
kuomet Rusija kovojo už laisvę, dėjo visas

Ei, drąsuoliai prolętąrąi,
Į kovą pirmyn,
Nors, nujausdamas sau galą,
Priešas puol, smarkyn!

Drąsiai, drąsiai,, ei, draugai, pirmyn,
Vėliavą raudonį kelkime augštyn!
Ldi tiroiiai dūksta; siunta,
Galas jiems visiems;
Mums1 pasaulis ndujas švinta;
Atkeršysimi ;jiėms! • > >' '

Drąsiai, drąsiai, ei, draugai; ir tt.
Ilgus amžius išmiegojo^\

i i Tamsos slegiami;
Savo teisių nežinojom, 
žuvom skriaudžiami.
Manėm, kad “dievas” surėdė
Būt vergais kitų;
Kas nedirbo, sočiai ėdė
Prakaitą visų.
Drąsiai, drąsiai ir tt.
Mūsų masės, mūsų gale;
Ir pasaulis mūs;
Tik pareikškim savo valią—
Skriaudos, vargas žus!
Išvaduokim uždarytus
Draugus iš urvų;
O sukimškim parazitus,
Mintančius krauju!
Drąsiai, drąsiai ir tt.
Darbininkai ir sodiečiai— 
žengkime drąsiai!
Mums visiems vienodi priešai,
Siurbėlės, tranai.
Mes , kovojam už, teisybę,
Laisvę pavergtų;
Laužom urvus; traukom pančius.
Norim sau teisių!. ..

i Drąsiai, drąsiai ir tt..
9.-X.-1931. '

jau nei vienas netikės, kad gamtoje nėra ko
vos, kad ten viskas labai ramu. .

“Kill to Live” labai puikiai parodo galybę 
gyvūnų, kurie žudo vienas kitą, kad išlaikius 
savo gyvybę, šimtais, tūkstančiais ir milio- 
nais kasdieną miršta gyvybių, kovojančių už 
palaikymą savos gyvybės.

Nuo mažiausio iki didžiausio gyvūno yra ko
votojais. Net mažiausi vabalėliai kovoja prieš 
kitus savo rūšies vabalėlius.-

Na, o ką jau bekalbėti apie didžiuosius gy
vūnus. Pagaliaus šitas judis yra ir labai in
teresingas. Juk savo akimis veik nei vienas 
žmogus negali matyti tiek, kas dedasi pasau
lyj. čia matai, kaip rangosi dvisieksnė gy
vatė. Jinai naikina kitus gyvūnus. Bet pas- 
kiaus ateina kitas, kuris ją griebia už galvos 
—pastaroji miršta! Arba 
kioja nerangus krokodilius. 
silpnesnius gyvūnus į savo 
meška, vilkas ,lapė ir daug 

' ima savo aukas. i
Tapati žudymo istorija ir isparninių, ūkian

čiųjų pasaulyje. Aras .ir didžiulis vanagas 
į naikina kitus paukštelius. Bet negana to, ko

va eina net tarpe medžių ir kitų augalų.
Prie paveikslo duodama anglų kalba paaiš

kinimai. Tarpe gyvūnų kova eina, galima, sa
kyti, kaip ir.tarpe žmonių klasių, už maistą. 
Maisto klausimas yra vienu ir pamatiniu kiau
šiniu šioje kovoje. Maistas yra priežastimi 
draskymo ir žudymo tarpe laukiniu gyvūnų.

Pabaigoje judis parodo ir Sovietų Sąjungos 
■ naminius gyvulius. Parodoma, kaip mašino- 
I mis ir karves melžia. Verta matyti šį judį 
j kiekvienam darbininkui.

Proletmenininkas.

J udžiai—Kalbiai
j ; , , (tKlLL TO LIVW’ ' . J L

. Tokiu pavądinimu įdąbai; rodoma judis Ca- 
,meo ’Teatre, Ne\y‘YorLe. “KilLTo Live” (Už- 
muŠai'na, kad GyVęnti); 1 šitaį'judis yra dary
ta Sovietų1 Šąjungojd—Amkirio produkcija. 
Pirm negu kalbėsime) apie patį judį, dar gali
ma pasakyti, kad prie šio veikalo, tame pat 
teatre rodoma ir veikalėlis iš Tolimųjų Rytų, 
geri. dienos iluotikiąi iš Sovietų Sąjungos, 
kuriuose galima matytį, dalį (sporto skyrių) 
paminėjimo 14-tų metų revoliucijos sukaktu
vių., y.;. \ '

Veikalas “žudoma Gyvenimui” (Kili to 
Live) yra tikrai gamtinis, mokslinis veikalas. 
Technika šio veikalo labai gera. Tai pirmuti
nis veikalas Amkino darytas, kuriame taip aiš
kiai, taip labai gerai nuimta paveikslai.

<, Judis neturi jokių imitacijų. Rodoma pati 
gamta ir joje gyvenanti gyvūnai. Šį veikalą 
reikalinga pamatyti kiekvienam, kuris tik gali 
ir turi progą, nes Jpme yrą ir labai gera lek
cija apie gamtą.

Tankiai poetai arba ir kiti rašėjai meta 
savo jausmus į tyrus, į šĮamėjančius miškus, 
kad rasti poilsio, ramybės.

BINGHAMTON, N. Y
Alkanųjų Maršavimąs į 

Washington^

Šį judi pamatę

Ijgai laukiamas ąlkanųjų nutčlė.
Movimos. oUUn nvoSin L _ vmaršąvimas- atėjpLjf 

palikdamas gilų įspūcįį vieti
niuose darbininkuose solįdaru- 
' mo, pasišventimo, ir. energijos, 
ko taip apščiai buvo tarpe de
legatų. -■■. ■■- -LU.

'Delegatai pribuvo iš Būf-i, 
falo, Rochester,’ < Jamestown,- 
Utica, Syracuse ir Spencer. 
Viso apie 60 delegatų.

Kadangi del tam tikrų kliū
čių delegacija ne sykiu, kelia-1 
vo (vieni’pribuvo nąktj apie 
2-rą vai., o kiti tiktai1 gruodžio 
1 d. apie 3-čią vai. po'pietų), 
tai nebuvo galima sUrengt de
monstracijos jų pasitikimui. 
Bet buvo surengta gera vaka
rienė visiems delegatams, ii’

kįta pusė važiuoti į Syracuse, 
nes tenai irgi yra rengiamas 
masinis mitingas penktadienio 
vakare.

I Ketvergo vakare, laike vaka- 
i rienės, d. Mikolajunas (kuris 
' prigelbėjo vakarienės rengime) 
man sako: “Tūlas policistas

I man grasino, kad mitingo neva- • ■ 
iia laikyti be policijos leidimo 

i ir jei mitingas bus, tai jiem yra 
j įsakyta išardyti.” Man pasita
rus su delegacijos vadovais nu- 
tarėm: “Mes policijos malonės 

'neprašome ir rengiame mitin- 
Įgą.” Taip ir padalyta. Išne-^ 
išiota 3,000 lapelių, garsinant} 
’mitingą. *
I Vietinė spauda paskelbė, kad 
) delegacija pribuvo ir išvažiavo^ 
Pabijojo policijos ir nelaikėmi- 
tingo. Norėta tuomi sudemora- ; 
lizuoti vietinius darbininkus,1 ‘ 

į kad neitų į susirinkimą. Bet ••• 
' penkta'dienio vakare žmonių bu- 
' vo dar daugiau, negu pirmų sy- . _ 
jkiu. Apie 600 prisikimšo į Lie- -• 
i tuvių svetainę ir policijos nę~ , ... 
j bijojo. Aukų surinkta $55.59. r,., 

Šį sykį publika dar karščiąų-■ 
j sveikino delegaciją ir kalbėto-- 
jus. x Pirmas kalbėjo Joseph ,, 

j Connors, jaunas 
i Rochester, N. Y. 
! del jaunuoliai turi 
j į bedarbių tarybas 
) kiu su senaisiais.

Sekanti kalba 
; Bagdon (lenkė) iš
N. Y., tai jauna ir energingą ' 

'veikėja, kuri labai vietinei pu- 
blikai patiko. Ji nurodė, ko
dėl moterims reikia kovoti- 
sykiu su vyrais visose kovose ’“o 
ir papasakojo iš jų maršavi- 

jmo nuotikius, kaip jie buvo. ”' 
priimti valdžios, kuri tiki f *r 
“charity” ir taip gausiai šel- <»• 
pė alkanuosius, suvarydama į ♦
buvusią arklydę miegot ir duo- >
dama valgyti pamazgų, ku-” 

Irias užvadino “soup” arba 
“coffee.” Užbaigdama kalbą/' 
kvietė darbininkus stot į be
darbių tarybas, tai jiems ne- 
bus reikalinga panaši “chari- “ 
ty.“

Paskutinis kalbėjo Manning 
iR. Johnson iš Buffalo, N. Y. 
‘Smulkmeniškai išdavė rapor- ' 
j tą iš Washington© mitingo ir” 
l pažymėjo, kokios buvo pasek- ’ 
i mes. Tai yra puikus kalbėto- • 
[jas, kuris žavėte žavėjo publi- 
ką. . L

Įdomu šai kas, kad abiejuo- ’ 
se mitinguose buvo labai daug - 
jaunuolių tarpe 12 ir 18 metų 
amžiaus, kurie labai puikiai- 
užsilaikė ir klausėsi prakalbų. ~ ’• 
Vėliau su keliais pasikalbėjus » 
ir užklausus kaip pasitiko, ga- .. 
vau atsakymą “wounderful.” 

Varde Komunistų Partijos, 
kurios vadovybėje buvo visas 
surengimas Alkanųjų Marša- 
vimo į Washingtoną, tariame.. 
ačiū Liet. Svet. direktoriams,, 
kurie davė svetainę dykai de
legacijai naudotis. Taipgi ir ”/ 
Lietuvių Kliubui, kad vieną 
naktį pernakvodino delegaci
ją. Padėkos priklauso ir En
dwell Bakery savininkam (To- ■' 
mišką ir Novak), kurie pe,r vi-' ■■■• 
są laiką suteikė duonos ir 
daug prisidėjo prie alkanųjų 
priėmimo ir užlaikymo visai '7' 

[jokio atlyginimo neimdami.! •* 
i Visom moterim darbininkėms, 
)gaspadinėms, kurios tiek daug 
triūso pridėjo gamindamos va-/ r 

maršuotojais, kurie pilni ener-)karienes ir suteikdamos p a ta- •• 
- - _ 1 dainuoja įus beį nakvynes.

Sekamos draugijos 
kaip finansiniai:

! Russian Mutual Aid 
iiš Endįcott-*-$20.21.
[Workers Society iš Bingham- 

. Ukrainų Toilers. ,. 
T___  Gruodžio 1 d. au-,,.;

ovėt daugiau, si delegatai pavalgę apleidžia;ku surinkta $36.00. Gruodžio v. 
t a i . t --- -- Viso 121.80.

parama iš 
! del. •'< 

atsiekime nors dalinai savo 1 
užbriežto tikslo. ’.M,

Tikimės, kad lietuviai dai- 
bininkai ir ateityje rems Ko- 7 
munistų Partiją visose kovose ‘

dumblynėje slan-
Ir tas pagauna 

nasrus. Tigras, 
kitų medžioja ir

“Bepartyviškiems” Dailės
Veikėjams

Tūli iš mūsų lietuviškos dailės veikėjų vis 
dar nori nuduoti, kad jie yra beparty viski dai
lės veikėjai. O gal jie dar taip ir supranta, 
kad jie gali būt ‘beparty viškais?“ Taip dary
dami, jie labai didžiai klysta. Dabar jau atė
jo tokia gadynė, kurioj visi mūsų darbininkiš
kos dailės veikėjai turi dalyvauti tik komunis
tiškuose parengimuose; dalyvaudami kitų sro
vių parengimuose, jie tanipa komunistų ir visų 
revoliucinių darbininkų priešais. Juk aiškus 
dalykas, kad dailininkas, dalyvaudamas komu
nistiškuose parengimuose atlieka komunistiš
ką darbą ir padeda revoliuciniams darbinin
kams vesti kovą prieš išnaudotojus, o dalyvau
damas fašistiniuose parengimuose — stiprina 

! i fašistų ąpėkas, kurie yra mirtini priešai 
’ revoliucinių darbininkų. Taigi apie beparty- 
, yiškumą neturi būt.nei kalbos. Aišku, kad jo- 

kis dailininkas negali būti bepartyviškas.
i } Atsiradus sklokai ir pradėjus rengti vaka

rienes ir kitokias “marmalienes,“ kuriose bū
na niekinami komunistiški veikėjai, tūli Brook 
lyno dainininkai ir dainininkės tose vakarie
nėse dainuoja “Naujosios Klampynės“ “rady- 
nų“ dainas, manydami, kad jie ir komunistiš
kuose parengimuose dainuos, kaip kad ir dai
nuodavo. Ne! Taip nebus, kaip jūs manot. 
Jeigu dainuosite sklokininkams, tai komunis
tiškuose parengimuose ant estrados jums vie
tos nebus. Kas komunistų priešams tarnauja, 
tas ^negali veikti komunistų tarpe.

SlAokininkai nesutinka su Komunistų Par
tijos vedama taktika ir tuomi jie pasidaro ko
munistų priešais. Taigi visi dailės veikėjai 
gerai papjalvokit, su kuo jūs privalot eiti: su 
viso pasaulio ir visų tautų komunistais ir jiem 
pritarėjais, revoliuciniais darbininkais, kurie 
kovoja už visų pavergtųjų būvį, ar tik su ma- 

! ža lietuvių atskilėlių grupele, kuri dar nei pa- 
i ti nežino, kokią poziciją užima ir ką daro.

Juškutis.

kad kaip tik delegacija pasiro- 
, dys prie Binghamtono, taip 
kuogreičiausiai policija išlydės 
juos tolyn. Bet pasirodė kas 
kita. Jau prieš 8-tą vai. Lie
tuvių Svetainė prisikimšus pil- 

. 500 publikos; daugy
bė žmonių stovinčių. Nei vie
pus neapleidžią svetainės, nors 
ir reikėjo i; 
kaip 2 vai. ,

, ’ Vakaro pirm, pakviečia de-

gijos ir entuziazmo < 
revoliucines dainas anglų, ita
lų ir kitomis kalbomis, 
“Bandera Rosa,” “We’re 
Marching on to Washington” 
ir t. t. (

Ryte moterys gaspadinės pri-[tono $15.00. 
ruošė gardžius pusryčius ir vi-|org. $5.00.

Lietuvių svetainę 9 vai. ryte iriu d. $55.59. 
traukia į Scranton-, Pa.: Pakely-1 Tai yra puiki . • ii • i - • i •

vaikinas iš
Nurodė, ko- 
organizuotis 
ir kovoti sy- .

Josephine
Buffalo/

i

parėmė

Society
Slovak ♦

lėgaciją sėst ant platformos. Je atlaikė mitingą Susqueban-; Binghamtono darbininkų
‘Delegacija pradeda maršuot 
ant “steičiaus.“ Palydimi 
griausmingais ; aplodismentais. 
Kalba Bronson, Andenberg, 

[Nash ir Johnson (negras). Jų 
ivisų kalbos palydimos ilgais 
delnų plojimais. Labiausiai 
publikai patiko d. ’ Manning 
R. Johnson (negras), Buffalo 
delegacijos vadas.

Tapo priimta rezoliucija, 
reikalaujant socialės apdrau-

po vakarienės didžiulis masi- dos ir pašalpos iš Washingto- 
nis mitingas Lietuvių Svetai- valdžios.
ngj. - Prakalbos baigėsi dešimtą va-

Policija irgi prisirengė. Po- landą, kad davus delegacijai 
rą dienų- pirm to per spaudą, progą pasilsėti (nes nakvynė 
“infopmavo“ •. visus ( piliečitąs, 
kad jokios demonstracijos ne
leisią, kad bedarbių BinghapL 
tone nėra, kad policiją yrą 
prisirengus tvarką >prižiūrėti,

: c ? t . . i i ;;■ & i , z I ■
. .vii.>•»>.< •' i

Prakalbos baigėsi dešimtą va

buvo prirengta toj pačioj sve
tainėj), ir rytoj ryte delegacija 
turi traukti tolimesnėn kelionėn. 
Bet publika neapleidžia svetai
nės ; visi nori susipažinti su

na, Pa.
Vietinis laikraštis “Bingham

ton Press“ prisiuntė savo ra- 
porterį, kuris nufotografavo de
legaciją, apleidžiant Liet, sve
tainę, ir vakare paskelbė, kad)už darbininkų reikalus, 
policija neturėjo, jokio tro- 
belio su “hunger marchers” ir 
visa publika buvus daugiausia 
“curiosity seekers” (del “žin
geidumo“ susirinkę).

Delegacija Sugrįžta
Kadangi buvo prisiruošta 

prie gruodžio 11 d., delegatų 
sugrįžimo iš Washington©, bet 
jiems sugrįžus diena pirmiau, 
nebuvo galima surengti masi* 
nis mitingas. Tai ketvirtadienį 
buvo surengta vien tik vaka
rienė, ir delegatai atlaikė sa
vo mitingą ir nutarė pusė de
legatų pasilikti Binghamtohe, o

Kompartijos Reporteris

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave, 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 1781
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Porter 3789 .
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A-ma A-tč.kalų.

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ 

Viršminėta kaina dabar galioje ant visų mūs laivų 
Del informacijų kreipkitės j lokalinius mūs agentus.

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ 

$179.00

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ 

NAUJAUSIOS MADOS

YONKERS, N. Y.
A.L.D.L.D. 172-ros kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 20 gruodžio, 
po No. .86 Jefferson St., 2-rą vai. 
po pietų. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Pirmininkas.

MINERSVILLE, PA. ;
Kurie turite paėmę tikietų knygu- 

: tęs Tarptautinio Darbininkų Apsigi
mimo Minersville kuopos,' malonėkite 
gražinti pinigus ir likusius tikietus- 
sekr. O. Žiobienei, 27 gruodžio, 2 vai. 
po pietų, Darbininkų svetainėje, Mi
nersville, Pa. Žinote, kad traukimas 

. Gi kompanijos valdonų 1 bus 31 gruodžio, tat reikia viską su: 
kad būk bolševikai Imilionai dolerių turi pasilikti,<dteno“Pam,r Ite graantl 
— l-j.-ti” prisitaikin- fčielvbėi. nesieke bedarbių rei- i ižd. Malinauskas.

(299-300)

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-

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

Komitetas.
(298-300)

ĮMMMj

Minėkime Mirtį Keturių Lietuvos Komunistų

L
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CLEVELANDO D A R B ININ- 
KAI APVAIKŠČIOS TŲ 
DRAUGŲ NUŽUDYMO SU- 
K A K T U V E S ; KALBĖS 
DRG. R. MIZARA DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS

Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

IIBIIIBIIIBIIIBIlIBlIlBlIlBIlIŠlTil

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimcntu
PAIN-EXPELLER

122 Kuopos Koresp.

Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiornio
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Juodoji armija dirba 
Ji dirba ne tiktai 

'kliube, bet visose draugijose,

8-tą vai. vakare.
Buvęs Tautininkas.

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET i 
Brooklyn, n. Y Phone stagg 9645 .

Suniekšėjęs Legionierius Peiliu Perdūrė 
Rinkėją Auką Bedarbių Maršavimui

COLLINSVILLE, Ill. — L. Įraitis, kaip jfe giriasi priklau- 
D.S. 122-ros kuopos metiniam įso prie Amerikos Legiono. Bu- 
susirinkime į kuopos valdybą 
ateinantiems metams tapo iš
rinkti šie draugai: pirm. V. 
Raudonius, vice pirm. M. Gir- 
džiuvienė, prot. rast. J. Kuo- 
sevičienė, finansų rašt. P. Kuo- 
sevičius, iždin. A. Gudeliaus- J 
kas, iždo globėjai J. Ditehmo
nas ir Z. Gudeliauskienė; visi 
išrinkti yra darbštūs, ir, aš ma
nau, kad jie mokės gerai vesti 
kuopos reikalus.

Šiomis dienomis patiko ne
laimė mūsų kuopos du drau
gus, Joną Ditehmoną’ ir Al. I 
Žiedelį. J. Ditehmoną užpuo- Al. žiedelįrpatiko nelaimė — 
lė visam mieste gerai žinomas anglių, kasykloje nulaužė kai- 
fanatikas ir girtuoklis M. Pet- rėš kojos kaulą per kelį, bet 
raitis ir perdūrė peiliu vidų- yra viltis, kad koja bus sugy- 
riuš. Bet ant laimės nepavo- dyta. 
jingai. Užpuolikas padėtas I 
po $1,000 parankos. M. Pet- i

ir jie mato svarbą turėti sa- naudotis. Darbininkų ir taip 
vuosius draugijų valdybose, ii4 mažos algos dar yra mažina-1 
jau jie turi visose draugijose, mos. O dar ir iš tų paskutinių i 
išskyrus augščiau minimą ! centų sumanyta pasinaudoti, 
kliubą. Dabartės socialistai 'atsiunčiant prieš darbininkus 
kalba ir nuduoda, kad jie ne-i “typiškąją mergelę” aukų pra
kalti, kad fašistai pradėjo im-įgyti, i 
ti viršų, J ’ ’ ” ’ ___
kalti, “nemokanti” prisitaikin- (čielybėj, nesiekę bedarbių rei- j 
ti prie gyvenimo aplinkybių. ' ' ‘
Bolševikai nei neveidmainiavo 
ir neveidmainiaus taip, kaip

i socialistai.
Ir ve koki , “gudri” politika 

buvo varoma. Renkami ligo
nių lankytojai, ir vienas pra
šė pakelti mokestį, o kitaip ji
sai neapsiims. Vienas paste
bėjo, kad randasi, ką apsiima 
už tą pačią mokestį. Tada 
pradeda rėkti, kad bolševikai 
kovoja už algų pakėlimą, o 
čia pasirodo, kad priešingi. 
Bet vienas gerai pastebėjo, 
kad metai atgal sekretorius 
reikalavo pakelti algą, tai ta
da rėkė, kad Oranta apsiima 
už tą pačią algą. Bet štai ka
me dalykas. Ligonių lankyto
jai abudu fašistų geri sekėjai.

■ Jie gerai pasidarbavo,' vaikš
čiodami po stubas, lankydami 
ligonius, o ateityj pasidarbuos 
dar geriau, kada bus pakelta 
mokestis. Jeigu būtų buvę bol-

kai, tai fašistai būtų nerei
kalavę pakelti algas. Ir da
bartės visur vaikščiodami kal- 

darbininką-kę, kurie išdrįsta Į ba, kad bolševikai priešingi 
apginti, bei organizuoti darbi- mokesčių pakėlimui, 
ninku pasipriešinimą prieš 
buržuazijos išnaudojimą. Kar-

j vo taip. Drg. J. Ditehmonas 
rinko aukas del alkanųjų m ar

puoto jų ir susidūrė su niekšu 
mainierių salėj. Ir tas niek
šas, vietoj duoti aukų, panau
dojo peilį.

Drg. J. Ditehmonas gyvena 
Collinsville jau 30 metų ir vi
siems yra žinomas, kaipo ra
mus žmogus. Priklauso prie 

; visų vietinių darbininkiškų 
draugijų ir jose gerai darbuo
jasi.

Antrą mūsų draugijos narį

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos me? 

tinis susirinkimas bus sekmadieni, 
27 gruodžio, po No. 40 Ferry St., 
2-rą vai. po pietų. Šis susirinkimas . 
bus labai svarbus, nes bus renkama 
.valdyba del sekamų metų. Todėl visi' 
šėrininkai būtinai dalyvaukit. Kurie 
nedalyvaus, turės užsimokėti baus
mę. Kurie skolingi už lotų apdir
bimą, turit atnešti į susirinkimą.

Sekr. J. Staskevičius.
(300-302)

, - t - I ---------  - , , ■ ,
Š. BOSTON, MASS.

A.L.D.L.D. 2-ros kuopos metinis 
sdsirinkimas bus trečiadienį, 23 gruo
džio, Kliubo svetainėj, 376 W. Broad
way. 8-tą vai. vakare. Bus renkama 
kuopos valdyba ir svarstoma svar
būs reikalai, tat visi nariai ateikit.

Sekretorius.
(299-301)

SCRANTON, PA.
_ Svarbios Diskusijos.

A.L.D.L.D. 39 kuopa rengia disku
sijas sekmadienį , 20 gruodžio, Inter- i 
national Hall,. 427 Lackawanna Ave., ' 
virš Woolworth ’ dešimtštorio/‘Prasi-I 
dės 2-rą vai. po pietų; Bus disktie I 
suojama apie pavojų naujo iniperįa^ j 
listinio karo-ir mūsų kova-su įkloka. ; 
Kviečiame. atsilankyti visus, lietuvius 
darbininkus,2—tuos, kurife pritaria dar
bininkiškam veikimui, jif tuos) kurie 
simpatizuoja ir net dirba del sklo- 
kos. Visi galėsit liuosai išreikšti sa
vo mintis ir apginti vieną ar kitą 
pusę. į

Rengėjai.

Hamburg-American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

3 d. sausio, 1932 m. yra ren
čiamos diskusijos. Ateikite 

j tu bus plačiai kalbėta apie lie-1 ir galėsite įrodinėti žmonėms, 
'tuvių fašistų veikimą Ameri-jkad bolševikai “meluoja.” 
koj. Kiek jie blėdies daro to-Diskusijos įvyks: 103 Green 

u organizacijai, kaip Susi- St., 
j i i • ’;vienijimas Lietuvių Amerikoj;1 

v i kiek jie stengėsi ir dar tebe- j 
Isistengia, kenkti naujam Lietu-j 
vių Darbininkų Susivienijimui, 
ir ant galo kaip Amerikoj lie
tuviški fašistai prisideda prie 
persekiojimo susipratusių dar
bininkų ir juos įskundžia Ame
rikos valdžiai. Paminėjimas 
keturių draugų sušaudytų, bus 
kartu protestas prieš Lietuvos 
fašistų valdžią ir kartu pa
skelbimas griežtos kovos prieš 
fašizmą abelnai.

Clevelando L. D. Draugijų 
Priešfašistinis Komitetas.

26 d. gruodžio, Lietuvių 
darbininkų Svetainėje, 920 F 
79th St., Clevelando ! 
Darbininkiškų Draugijų Prieš
fašistinis Komitetas rengia pa
minėjimą 4 draugų, žuvusių 
nuo fašistų budelių kulkų, 27 
d. gruodžio, 1926. Pradžia 
lygiai 7:30 vai. vakare. Šie
met sukanka penki metai, kaip 
draugai Greifenbergeris, Po
žėla, Giedrys ir čiornis buvo 
sušaudyti Smetonos budelių. 
Jie pirmieji padėjo savo gy
vastį už Lietuvos varguome
nės reikalus. Juos fašistai pir
miausia nužudė užtad, kad jie 
buvo iškimiausi Lietuvos dar-, 
bininkų vadai ir jųjų reikalų į 
gynėjai.

i
Draugai Clevelando darbi

ninkai ir darbininkės! Minėki
me šių 4 draugų mirtį, kaipo • 
padidinimui mūsų kovos prieš Kliubo ’susirinkimas, 
lietuvišką fašistinį judėjimą - ~
šioj šalyje ir kartu padidini
mui paramos Lietuvos kovoto
jams prieš fašistus budelius, 
kurie nestoja žudę darbininkų 
klasės kovotojus ir lakę jų 
kraują. Giliai įsikalkime i Sų sekretorius.

. šiuos paskutinius draugo Gie
drio žodžius:

“Brangūs Draugai!
■ “šiandien tariu jums, 

gūs draugai, paskutinį 
Aš kovos už tiesą ir varguolių 
reikalus kelią užbaigiau. Ma
ne karo lauko teismas, įvykęs 
12-24-26 m., nuteisė sušaudyti 
ir šiandien tai įvyks, bet mir-

i siu

Gruodžio 4 d. įvyko L.U.P. 
Narių

; buvo apie 145. Buvo renka-1 
ma valdyba ateinantiems me- j 
tams. Rinkimus laimėjo fa
šistai, nes jie sudarys didžiu
mą. Mūsų tiktai du draugai 
išrinkta, pirmininkas ir finan- 

Kad fašistai 
rinkimuose laimės, tai jau bu- 

' vo numatoma iš senai. Sanda- 
! rokai, socialfašistai ir krikš- 
ičionys demokratai sudarė ben- 
idrą frontą prieš bolševikus.
;Tūli draugai sakė: Draugai, 
šiemet fašistai organizuojasi 
prieš bolševikus, ir ateinan- 

įciuose rinkimuose žada šluoti 
' laukan iš L.U.P. Kliubo valdy
bos, bet mūsų draugai tam ne

įtikėjo, o dabartės jau patys

Naudotojų Burbulai I i
Endicott-Johnson Shoo

į naudoja darbininkus be pagai-
■ los. O kad darbininkai ne- 
(pradėtų svarstyti klausimo,
, kodėl jų gyvenimas eina sun
kyn, kompanija sumano juos 
užbovyti įvairiais grąžuos bur
bulais.

Nepersenai buvo sumanyta 
išrinkti iš kompanijai dirban
čių merginų vieną “typišką 
mergelę,” pavadinant ją “Pa
nelė Endicott Johnson.” Kan
didačių buvo sudaryta arti 50.

“Typiškos mergelės” išrin- 
I kimas buvo galimas tik tam 
j tikrais kuponais, telpančiais
■ laikrašty Binghamton Sun.
i Darbininkai išrinkimu tokios 
j mergelės buvo suįdominti. Pir- 
' kosi 
; nūs 
sus, 

! gus

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Sukatos 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 išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PA NEDALIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei' 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 jr Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
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ne be vilties, kad toji ko
< va nesustos, kol nebus laimė- pamatė, o ateinančiais metais 

ta. Man gailėtis nėra ko, vien|dar Įas elementas bus stipres- 
tik kad labai nedaug tenudir-!nis> jeigu mQs draUgai taip vis- 

" bau, kad buvo valandų, kurias . Ra per pirštus žiūrės ir sakys, 
nemokėjau užpildyt veikimu. | teįu kitas veikia, o aš velyk 
Todėl mano palinkėjimų tėra patinginiausiu. Draugai, jei- 
vienas: neturėkite veltui pra-igu nenorite, kad juodmarški- 
leistų valandų, kovokit ir lai- -niai užkariautų kliubą, tai bu
rnokite. Aš žengiu po šautuvu dėkite.
drąsiai ir tvirtai; būkite ir jūs Ine juokais, 
tvirti ir drąsūs.”

K. Giedris. 
Kauno sunkiųjų darbų kalė-

jimas, 12-26-26 m.
Tie paskutiniai žodžiai d. K 

Giedrio ir kitų trijų draugų, ' 
žuvusių su juo kartu, turėtų i 

; kiekvienam darbininkui sukelti Į 
pasiryžimą kovos prieš darbi
ninkų išnaudotojus, Lietuvos ir |

- šios šalies fašistus. Kiekvieno 
darbininko ir darbininkės tu
rėtų būti pareiga: nuo dabar į 
daugiau nebeleisiu veltui liuo-> 
sų valandų, bet kovosiu sulig 
savo pilnos išgalės tol, kol ne
bus nušluotas fašizmas Lietu- ■ 
voje ir šioje šalyje. Draugai! į 
Kuoskaitlingiausia minėkime ; 
mirtį keturių draugų!

Paminėjimo programa susi
dės iš prakalbų ir tam parink
tų dainų bei muzikos. Kal
bėtojai nušvies mirtį tų ketu-

- rių draugų, ir kaip fašistai ir 
po ši$i dienai nesiliauja žudę

. Lietuvos darbininkų klasės va
dus darbuotojus ir kiekvieną ,

laikraštį, graibstė kūpo- 
ir dėjo, kaipo savo bal- 
už kandidates. Pasibai- 

balsavimui, kuris tęsėsi 
; apie porą savaičių buvo su- 
! rengta (^pecialis išrinktosios 
mergelės parodymas šokių va
kare. Buvo teikiamos dova
nos, sveikinimai. Net ir pats 
kompanijos galva, Džiordž F., 
iš saulėtos Floridos pajūrio at
siuntė sveikinimo telegramą.

Dabar tai išrinktajai mer- 
i'gelei, Alice 'Rose, suteiktos 
geradarystės pareigos. Ji pa
skirta rūpintis bedarbiais. Pa

skelbta, kad ji lankysis po vi
sas šios kompanijos dirbtuves 

Į pasirodyti darbininkams, na, 
ir darbininkai raginami, pagal 
pilniausią išgalę, remti gera
darystės darbą —per išrinkto
sios mergelės rankas dėti au
kas bedarbių fondui.

Gražūs burbulai, darbininkų 
bovinimas, tikslu kuodaugiau

s. Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly-
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus !

•

I
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Sukniasiuviy Rengimas j 
Tikrą Streiką

štavo tris jo vedėjus už per 
daug lytiškus perstatymus.

PAŠOVĖ KUNIGĄ

NEW YORK. — Penki 
žinomi vyrai užpuolė italų 

jtalikų kunigą R. Ferrat, 
laivakorčių 
atėjo pasi- 
ekskursiją 

tapo pavo-

ne- 
ka- 
raš-

; tinėj La Loggia
I agentūros, kur jis 
įkalbėti apie vaikų 
į Romą. Kunigas 
jingai pašautas, nežinia, kokiu
tikslu bei del kokios priežas-

■ ties.

.NEW YORK. — Eilinės suk- 
niasiuvės ir sukniasiuviai turė
jo mitingą ketvirtadienio va
kare Webster Hall svetainėje. 
Nutarė sudaryt masinį organi
zacinį komitetą; o tokis ko
mitetas turės rengt sukniasiu- 
vius į visuotiną streiką prieš 
algų kapojimus ir prieš kitas 
bloginamas sąlygas.

Darbininkai ir darbininkės
savo kalbose parodė, kad kom- j 
panična International Ladies; 
Garment Workers Unija tiktai ■ 
blofina ir prigaudinėja, bet vi
sai nemano apie kovą su iš- j 
naudotojais. .

Išleista atsišaukimas, kad 
pačiose siuvyklose organizuo- 
tųsi eilinių darbininkų vieny
bės komitetai delei ateinančios j nėj 
kovos, kurią ruošia kairioji 
Agatos Darbininkų Industrinė 
Unija.

Ta unija į vieną dieną lai
mėjo streiką, kuris buvo perei
tą trečiadienį paskelbtas prieš 
Dainty Dress Kompaniją, 2 W. 
32nd St. Darbininkams pri
dėta uždarbio ir laimėta visos 
kitos unijinės sąlygos.

Kairioji unija šiuo laiku ve
da streiką dar prieš tris kitas : 
moteriškų drabužių siuvyklas, j

i Kada Jie Praregėjo

Kepyklos Verčia 
Duoną į Jūrą

Uruguayans buržuazija 
i ii' “socialistų” lyderiai vis 
j gyrės, kad jų “demokrati- 

j” respublikoj nesą be-
I darbių, kad tik tinginiai ne- 
į nori dirbti, ir kada Komu- 
i nistų Pai tijos atstovas par-

1 a m e n t e pareikalaudavo 
j svarstyti bedarbių klausi- 
i mą, duoti jiems subsidijas, 
[tai buržuazijos atstovai 
staugė, kad tik tai komunis-i va'lstie.žįu Valdžią?’ 
tų provakacija ir 1.1.

Bet kada bedarbiai pri
trukę kantrybės, išbadėję 
pradėjo pulti miesto valdy- 
hos įstaigas (Montevideo 
jH’iemiesty Cerro),’. maisto 
krautuves ir 1.1., buržuazija 
pradėjo “rūpintis”. Jeigu 
ne p a r 1 amento rinkimai, 
vargu būtų “susirūpinę.1’

P a r 1 a m e n tas pradėjo 
{svarstyti bedarbių klausi-

. Nutarė bedarbiams
4 *

'žės geresnes paplavas pila 
j laukan, negu bedarbiams 
; duodama “zupė.” Suplėkę 
' makaronai, prasčiausia ru- 
išįs ryžių kruopų, jaučių kau
lų ir kur ITigorifikams ne
tinka jautiena mėsa ir ki
tokių maisto liekanų galima 
sutikti. Na, jeigu kartais 
pritrūksta — šalto vandenio 
primaišo ir srėbk. Vaikai, 
• • • LL * *,9 *ir visi, vagia vienas nuo 
kito duoną ir “mėsą,” nes 
•iki ryt dienos “pietų” sun
ku laukti nevalgiusiam. Už į 
“vagystę,” žinoma, baudžia 
—neduoda ir tų paplavų. 
Kareiviai mažiems vaiku
čiams, kurie taikosi pasiim
ti iš dėžės daugiau duonos, 
daužo rankutes...

Ar gali būti didesnis pasi
tyčiojimas iš tų išdžiūvusių 
kūnų, iš kurių jie (kapita
listai) iščiulpė paskutinius 
syvus, išmetė gatvėn kaip 

j niekam netinkamą šiukš- i 
j lę ? • • • Pirm.

Darbininkai iš to bado ir: Į^nSu 
skurdo galės pasiliuosuoti; u. m„iw1

Ligonių ražt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusovičia, 18 Intervalo; 

St. ; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St. ; S. | 
Petravičia, 702 N. Montello St. ; Maršalka 
p. Krušas, 141 Sawtell Avc.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno rnė-' 

nėšio pirmą seredą, 7-tq vai. vakaro, Lietuvių ; 
' Tautiškam Name.

84—Andrius Minkelis, P. O. Box 147, Royal- Prot. 
ton, III.

35— K.
kin,

36— Ch.
būrą

37— L,
Shannon, T’a.

38— M. Tamulienė, 
Frankfort, III.

39— Tony Zedolek,
linsville. III.-

40— Arina Kirtiklis,
Ohio.

41— J. Guziavičienė, P. O. Box 
Ill.

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

43— M. Lingevičicno, 424 Fordney 
Saginaw, Mich.

44— M. Ažukienė, P. O. Box 426, Zeigler, III.
45— M. Savukaitienė, I’. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
16—J. Petrauskas, P. O. 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troit, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P.

ergville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 420 Trcssly St., 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslaveekas, 69 

Wilkes-Barre, PaJ
52 --Antanina Mikužienė, 

I Chicago. »Tr.
I 53—J. Gudlšauskae, 437 

Pa.
! 54—Geo. Brakni's,' 222 

Pontiac,- Mich.
I 55—Tom. Sopata, 1130 Sycamore St., Wash- : 
i ington, Pa.
I 56—V. Giaubičius, 316 Georgo 'Avc., N. End, 

Wilkes-Barre, Pa. i t i
■ 57—-John, Norkus, 351 Ferdinand Sf., Scran- 
! ton, Pa.

58—J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., |
Brighton. Mass- ' r

tik sutriuškinę šią bjaurią 
kapitalistinę sistemą, Įsteig-, 

! darni darbininku ir darbo j

J. Daro.

HARTFORD, CONN.
Iš Laisvės Choro Metinio 

Susirinkimo

102 E. 4th St., West

514 Autumn Ave., Col-

Bagdonas, 114 N. Vino St., Shamp- I
Fa.
Vaičiūnas, P. O. Box 209, Harris-

4. UI-
Aimanas, I*. O. Box 568, Castle

Rašt. P. Janiūnas, 128 W. 
49th St.

Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 Ave. A 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 

.. . ‘ - 15th 
944 

21 st

1388 Andrus St., Akron,

400, Benld,

Buckner,

Ave.,

Box 118, Blanford, 

Scotten Ave., De- 

O. Box 246, W’n-

Ten Eyck St., 

N. S.

S. Empire St., 

2545 W. 43rd St.

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 MĘTAM:
V. Gehisevičius, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
rast. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave

Avė., M. Višniauskienė, 9 W.
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 
Boulevard; J. Zaleckas; 24 E.
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGVstės NAUJOS VALDY

BOS, 1531 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

Pirm. A. Palubinskas
Belle i Grove, TJox 108, Dfacut, Mass. 

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

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

I Fin. rašt. A. Rutkauskas
■ 1 Vine Street
Iždininkas, S. Paulenka

12 Chase St. 
Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha- 
pfcl St.

: . Savo susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno mėnesio, antrą nedeldienį, 
'2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

- ------------------ --------—j—-
LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD CONN. į

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 38 Hamilton St. 
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple ;

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

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas. 7 Seymour 1 

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

481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai atsibū- • 

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

IŠLAIMEKITE
Ekskursiją Į Sovietų Sąjun

gą Dykai

APIELINKĖSPITTSBURGH© IR ___________
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm, S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., ĮVilmerding, Pa.

'Į Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
1 Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 

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

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

Way, S. S Pittsburgh, Pa,

414

El-
St.,

Pašalina ' iš Kūno'

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS '
graborius-undektaker 

it bnlsumuojn Ir laidoj, aunalrtiiilu* ant 
visokių kapinių. Noriutlaj) gereamo pa- , 
tarnavimo ir už ž«r»^ kalną null&dimn ( 
valandoje taukiten paa mane Eaa mana 
»ailr<* ran'l b»tn» an» Iranlnhi kvo
rarlautioia vletoae Ir ui žema kaln«. _

1023 Mt. iVernon Street 
Philadelphia, Pa.

CONEY ISLAND. — Pas
kutinėmis dienomis vietinės 
kepyklos pusėtinai daug duo
nos suvertė į jūrą, kaip kad 
matė čionaitiniai darbininkai. 
Prieš kelias duonkepyklas Čia
darbininkės moterys veda į ių ą 
streiką, reikalaudamos} kad duoti per svaitę po 5 pesus 
nupigintų duonos kainą. Strei- ; (apie $1.60). Gi svetim

šaliams bedarbiams, kurie 
dar neišgyvenę Uruguayuj 
3 metus—nieko. Tegul sau 

| miršta badu. Parlamentas 
tą įstatymą pasiuntė sena
tui, senatas prezidentui, 
prezidentas vėl kokiai kapi
talistų komisijai ir t.t., kol 

1 arba sumažins, arba visai 
1 atmes. Bedarbiai pilvus 
1 pritraukę prie nugarkaulio 
tegul laukia. O jeigu kada 
ir sulauktų, tai visvien ir 
vienas žmogus negalėtų 
pragyventi, nekalbant jau 
apie bedarbius su šeimyno-; 
mis, nes duona kas dien; 
brangsta, valiuta 1____ ,

kierės taipgi gana plačiai pa
skleidė obalsį, kad darbinin
kai nepirktų duonos, pyragai- 
či/į ir kt. iš tų .kepyklų, prieš 
kurias eina streikas. Todėl jų 
biznis dabar yra labai sumen
kėjęs ir mažai duonos tekepa, 
bęt ir tą pačią negali išparduo
ti; todėl ir “dumpina 
denį..

van-

Nepavyko Teisminis 
Sumoksiąs

NEW YORK. — Dešiniosios 
kailiasiuvių unijos prezidentas | 
Kaufman su kitais sėbrais bu- '■ 
vo areštavęs drg. J. Schneiderį, 
organizatorių kairiosios Indu- i 
strinės Kailiasiuvių Unijos. |
Teismas įvyko pereitą trečia- muitus vis krauna, 
dienį. Prisiekusieji posėdinin- 
kai (d žiūrė) svarstė tik 12 m i- u 
nučių ir išteisino Jack Schnei
derį, kuris buvo kaltinamas, 
būk«K pernai' peiliu perdaręs 
Nudelmaną, vieną iš Kaufma- 
no samdytų gengsterių. • 
* Schneiderį gynė advokatas
Tarptautinio Darbininkų Apsi-j v
orvnimn • -iia i.siin nrianvr’o ta r i o- c Jgynimo; jis taip prispyrė prie
šingus liudininkus prie sienos, 
kad jie patys prisipažino, kad 
buvo papirkti kreivai liudyt 
prieš Schneiderį. Kai kurie iš 
Kaufmano-Nudejmano pasta
tytų liudininkų gaudavo po 
$50 j savaitę, kad tik teisme 
meluotų prieš tą revoliucinės 
.unijos organizatorių.

Daily Workerio Sekmadienis
šį sekmadienį, gruodžio 20, 

visi Kom. Partijos nariai ir 
pritarėjai privalo 10 vai. susi
rinkti žemiau nurodytose vie
tose ir iš |en eiti į darbininkų 
stubas, užrašinėdami Daily 
Workerį, dabartinėj jo kam
panijoj už 5,000 naujų meti
nių skaitytojų.

BROOKLYN: 61 Graham 
Ave., Williamsburg; 136 15th 
St., So. Brooklyn; 48 Bay 28th 
St., Bath Beach; 1373 43rd 
St., Boro Park
32nd St., Coney Island; 148 
Neptune Ave.,Brighton Beach, 
Pitkin Ave. ir Christopher

2921 West

St.

AREŠTAI BURLESKE

BROOKLYN.-—Policija 
darė užpuolimą ant burleskų

o

Se- 
pir- 
pe-

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

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

I Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
: Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 W. 

24th St.

NugaT-one išvalo kūnų nuo ligų perų, 
' kurie silpnina nervus, raumenis ir gy- 
I vastingiausius organus ir pagimdo tiek dau- 
I gelį ligų ir kentėjimų. Jis išvalo kraujų, 
: nugali konst ipaci jų, galvos skaudėjimų, ait- 
i rūmą ii .skilvio pakrikimus. Po ėmimo 
i Nuga-Tone jer trumpų laikų jūs pasiju- 
i alte stipresnis ir daug gyvesnis ir jūsų mie- 
| gas bus poilsingas ir atgaivinantis. Būtinai 
■ gaukite bonkų Nuga-Tone. Jis yra parda- i 
J vinėjamas aplickininkti. Jeigu aptiekininkas 
i neturi jo, paprašykite ji užsakyti del Jūs i.š 
i savo urmininko.

Oficialia organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tam 

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

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

už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Speciales 
užsisakys 
pijų.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar

navimo
ž e m 4
nuliūdimo va-

ir už
kainą,

WWW

kainos tiems, kurie 
pluošt?} virš 200 ko

LIBERATORTHE
50 E. 13th Street 

New York City

landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pradėjo duoti bedarbiams j 
valgyti,” taip sakant, vai-1 

; diskus “pietus.” ‘ 
'deo mieste, kur, , bedarbių i 
' priskaitoma dešimtys tūks-; 
■ tančių tik, 3-4 kareivinėse i 
i keliolika šimtų ateina “pa-1 

i”. O kur kiti bedar
biai, ką veikia?...

Štai, jums, draugai, regi
nys- .

Apie 1 vai. dieną, ities ka
reivine susirenka keli šim- 

i tai kapitalizmo aukų. Mq- 
iterys nuo bado išdziūvusiosj 
į nuogomis krūtinėmis, su 
Į mažais vaikais j ant rankų; 
i į suplyšusias sijono padel- 
^kas sukibę dar po kelis vai- 
; kus verkia, valgyti prašo.
Vyrai jauni, po keliolika 

! mėn. b? darbo, nuplyšę, su
liesėję, rodos, džiovininkai Į 
paskutinės stadijos. Eitų 
dirbti ir už pavalgymą, jei , 
kapitalistas panorėtų jį ir 
daugiau išnaudoti, nereikia 
—prigamino “jiems” 
net “perdaug”.
ten ir senelių, kurie jaunys
tėje atidavė savo jėgas už 
duonos kąsnį, dabar dreba! 
išalkę, žiūrėdami į savo pa
razitų rankas, ar “malonės” j 
jiems numesti nors trupi-’ 
nių žiupsnį,... Suleidžia vi
sus į kareivines, apdaliją po 
100—150 gramų duonos ir.

Susirinkimas įvyko gruodžio 
d.- Apsvarsčius bėgančius 

i reikalus, prieita prie valdybos 
I rinkimo. Išrinkta sekanti vei- 
1 klūs nariai: organizatorius S. 
' Makaveckas, fin. rašt. J. Kaz- 
; lauskas, prot. rašt. J. Martutai- 
; tis, iždin. O. Giraitienė, mar 
Į šalka K. Kiškiūnas; p;aidu ko
misija J. Dagiliūtė ir V. 
lakiūtė ir O. Vilkaitė. Dvi 
mosios pajiktos komis. įš
reitų metų. Kai dęl 'pereitų 
metų komisijos, Ažii J. Dagilū- , 
te labai gerai diiW ir prigami
no daug gėrų gaidų. Lh.isvėš i 

i Choras velija ir šiais frietąis 
, taip pasidarbuoti, r '
i Korespondentai išrinkti trys: 
J. žemaitis, B. Muleranka ir 
E. Kiškiūnas (paskutinis anglų-; 
kalboj). l

Galima sakyti, choro valdy-' 
ba susideda iš gerų draugų, j 
Su pilnu darbininkišku nuš’.s-; 
tatymu ir, kaip matyt, tai pan- 
tapliniams griovikams nebus 
vietos, nes Laisvės Choro na
riai visada stovėjo ir stovės su 

tuvu ^omun^s^ Partija ir rems or-! 
i i ganizuota komunistini judėji- krmta, ‘ ■

7 I JI!d.

Korespondentas No 2 ,

Montevi- ! Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. ANTRAŠAI 1931
F. Rodgers, 312 Oregon 
Pa.

K. Stašinskas, Box 655,

|w’-Vs •«& < >
i. 3 ■ '« A \ 

&{$> » y V AX.,:

mMM

Laisniuotas Graborius
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 STREfcT 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 4188
Keystone — Main 1417

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

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

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialus važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

j Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie.
' niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

i NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
] 228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y, .MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 

40 Stagg Street, , Bi'C'Sklyn, N
A. M, Balchurias, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

A. P. T..
Pirmininkas

Pittsburgh,
■ Vice pirm. __ _

Kensington, Fa.
Sekretorius J. Gašlūnas, 626 Woodwarad 

McKees ROdke. Pa
Iždininką* J. YesadaviČius, 538 3rd 

New Kensington, Pa. ■
Iždo Globojai -

. G. Urboįnas, 434 Library ąt.,
• J. Urbonas, 1925 Harcums 

Pittsburgh, Pa.
J. MillaUskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.
A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 

Ž > ANTRAŠAI
Kyi. v , Sekretorius ir Antrašas.
Jr— Saulis. 3225 Stafford St., 'Corliss Sta., 

Pittsburgh, Pa- \
3—P. Sadulienė, 1Q8 Crews St., Carnegie, 

Pa. ’ : , ’
4;—P. Grabauskas, 66 Swutara Rd,, 

nandoah, Pft.
5— M. PaulaviČienO, 123 E. Monroe 

McAdoo, Pa. '
6— S. Telksnis, 7709 Aborden

Cleveland, Ohio.
7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent, 

wood. Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviče, 588—3rd Ave.,

Kensington. Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights, Ill.
11— Anna Adomaitis, 1Cj9—4th St., Monon

gahela, Pa.
12— John Tenderis, 439 Maplewood Ave., 

Ambridge, Pa.
14—Geo. Ųrtjonas, 434 Library St., Brad

dock. Fa. ................
pa.’7 T 7 7b _ . . ?

jupva.io, X T,.... .
Turtle Creek, Pa.

I io—j. *... ~ ~ ~ '
1 W.
I 20— L.

22—P.
N.

| 24—P. .
Youngstown, Ohio.

1 26—A. Dambauskas, 224 E. Mnhanoy Ave., 
' . Girardville, Pa.
I 27—Motiejus Batutls, Box'24, Wilsonville, Ill.
: 20—Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Gen- i 

tor, Pa.
i 80—J. Leonaftis, 107 N, Duquoin St., Ben- 

'■ ton, III.
81— N. Zubrickan. 2804 Howitt St., 

tramck. Mich.
82— K. Bakanauskas, 1281 Bushkill 

Easton, Ra.
88—A. B. Shatkus, 1256 Scribner 

Grand Rapids, Mich.

M.
st..

Netf

Av<j,

Avc.,

Braddock. Pa.
Way, S. S..

Ave.,

siu.

st.,
Ave.

S. s
New

till tlj ; Ip—p. Kavaliauskas, 800 Todd St., Aliquippa, 

Netrūksta i 17,—K. įt<pvlne(' .242 Penn Ave. Extension, I 
Preikšą”," C. O. Box 201, Minden. 
Va. 
Mansis, P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth, 
y. • :
Sodeikis, 1324 Powersdalo Ave., |

teatro, 409 Flatbush Ave. Arc- “zupės” — kiek noM. RtlO-

NEKENTEKIT NUO SLOGŲ
A. LUTVINAS

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Hnm-

St„

Ave.,

ROJAUS
RECEPTO TABLETAI' ■

: l ‘
ttOJAUS TABLTTzVl 'yra laibai pagčida ujamas 

pAliuosavlmas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos, 
skaudėjimo. Jos paliuosuoja vidurius—pralaužia; 
šaltį ir prašalina slogų bakterijas.

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

ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadina vidurių ir nekenkia 
nervų sistemai, nes juose vra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTl-SlJDĖTIS.

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

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

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

LETŲ už $___ -___ _ kuriuos šiuoini prisiunčiu.

Vardas Adresas Miestas

. Prašome prisiųsti mums vardą ir antrašą savo, ąptięhos,
BLUE ROSE LABORATORY • i : u-i

'69 Bond Street ,J..;   N- A

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai- 

. nę, tinkamą ba
liams/teatrams, ve- 

. stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik ■ 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Ęlizabethę, 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 įvairiyr biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

VIENINTELI AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
82K E. 14lh STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viskij kas link AUTOMO-* 
BIL1Ų MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Išardymas, lutaHytaS*, BdMtCtyiNis, supra if elektriku ir saagnetlima, lt važiavimu, 
ir -plane automobilio: mokjnana dienomis Ir vakarais lietuvių 'Ir anglų kalbose. 
MokyttWs yra. žymūs ekspertai—L. TICHNIAVI01US. Bi J. VAITKUNA8 tekiti. 
Leidimų (License) ir Diplome gvarantaojame ui maltų užmokės t). Mes padedam

- kiekvienam prie plrkltno karo. Užsirašymae | mokykla kiekvienų dienų nuo f TTts 
iki 9-tai Valandai TA.N 2^ TO SCHOOL
III E. Uth STREET - Near 1st Avenue • NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

t
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VIETINES ŽINIOS
iPanedelio Vakare Visi Sueikit j Diskusijas

Apie Bedarbę ir Kovą už Bedarbiu 
Reikalus

simu. Paskui visiems bus 
džiama lygiai diskusuot.

šeštadien. Gruod. 19,1931

Į Ateivių Gynimo 
Konferenciją Rytoj

' ' , i

KOMUNISČIŲ BALIUS
.. BROOKLYN. — Komunistų : Brooklyn, N. Y. 

Partijos Moterų Skyrius, šeš
tos Sekcijos, turi šokius ir ba- 
1 • • • • V ' V, zL’ T I

našlė, tat priversta parduoti. Kai
na nebrangi, pasinaudokit proga. 
Mrs. O. Lucoshk, 258 Linden Št., 

(299-301)

---------  , jlių su įvairumais šiandien va- 
Visos iki vienai darbininkiš- ikare, gruodžio 19 d., po num.' 

Brooklyne.
Pradžia 8-tą vai.; įžanga tik 
25 centai. Lietuviai darbiniu-; 
kai ir darbininkės, skaitlingai ( 
sueikite; paremkite mūsų' 
draugių .darbą tarp darbiniu- j 
kių ir darbininkų.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

lei- 
Be 

to, bus ir atstovas alkanųjų 
maršuotojų, sugrįžęs iš Wash- 
ingtono. Jis papasakos apie 
maršuotojų kelionę ir apie jų 

’“priėmimą” W a s h in g t one ; 
taipgi parodys, ką Bedarbių 
Tarybos ketina toliaus daryt 
kovoje už bedarbių apdraudą 

į ir tuojautinę jiems pašalpą.
Be abejo, bus žmonių ir iš 

| prieškomunistinės opozicijos; 
[ir jie taipgi galės lygiai su ki- 

išsireikšti. Iš antros gi

Nėr šiandieną svarbesnio 
klausimo bile darbininkui, 
kaip bedarbės klausimas. Nuo 
bedarbės kenčia ir daugybė 
lietuvių darbininkų; tūkstan
čiai vaikščioja nusiminę, neži
no jokios išeities, praradę pa
skutinę viltį. Bet bergždžiai 
dūsauti—iš to nebus nei vie
nam nei mažiausios naudos. 
Reikia išsiaiškint ir suprast, 
kokiais būdais galima būtų 
pagerint bedarbiam likimas. 
Tai tuo tikslu Lietuvių Komu
nistų Frakcija išvien su Be- tais _
darbių Taryba ir rengia pla-ipusės, pamatysite, kaip prieš- 
čias diskusijas apie bedarbę ir : komunistiniai opozicionieriai .
apie kovą už bedarbių reika-{kenkia kovai už bedarbių Tei- I^11’__
lūs, panedėlį, gruodžio (De- kalus, 
cember) 21 d., “Laisvės” sve-i Daugeliui yra žinoma, jog 
tainėje, kampas Lorimer ir Ten : jau gyvuoja Bedarbių Tarybos 
Eyck St., 8-tą valandą vakare, lietuvių kuopa. Tos kuopos

O diskusijos tai yra vienas ,nariai, be abejo, pasakys susi- 
iš geriausių būdų pasimokint ■ rinkusiems, ką jie. veikia iš- 
darbininkų minioms; savo i vien su kitų tautų bedarbiais 
klausimus pastatyt, gaut į , ir dirbančiaisiais, 
juos atsakymus, nusišviest vi- j Kai kurie turi klaidingą su- 
sokius neaiškumus ir prieit į pratimą, būk Bedarbių Tary- 
prie tikros išvados. Kitą kart bos tai esą tik vienų bedarbių 
tokios diskusijos gali atnešti reikalas, 
daugiau naudos, negu perskai- jas persitikrinsite, kad Bedar- 
tymas storokos knygutės.

Į panedėlio diskusijas pada- ikaip bedarbiai, taip dirbantie- 
rys įvadą vienas kalbėtojas, jji. O kodėl, tai patirsite, at- 
gerai apsipažinęs su tuo klau- !ėję į tas diskusijas.

Suėję gi j diskusi-

bių Taryboms turi priklausyt

Visi Atsilankykite į Ketme"° fni Apsk™ioJ 1 Metine Konferencija
Dark. Susivienijimo

Vakarėlį

kos lietuvių organizacijos jau 161 Graham Ave 
turi turėt išrinkusios savo de
legatus į Ateivių Gynimo kon
ferenciją .kuri bus laikoma ry
toj, gruodžio 20 d., Manhattan 
Lyceum svetainėje, 66 East 
4th St., New Yorke. Prasidės 
10-tą vai. iš ryto. Kurios, ta- 
čiaus, kuopos, draugijos, pa
šai pinės organizacijos, chorai, 
k Ii ubai ir kt., dar neturi išrin
kę savo atstovų į tą svarbią 
konferenciją,. tai jų t komitetai 
privalo patys būt delegatais 
arbą paskirti kitus draugus.

Konferencijoje dalyvaus ne 
vien ateiviai, bet ir ameriko
nai, kaip baltieji,' taip ir neg
rai. Ir tik visiems išvien vei
kiant, galima bus atmušti tuos 
žiaurius ‘ pasimojimus, kurie 
daromi Washingtone ant atei
vių darbininkų* galvos.

Gal kai’kuriems bus nuosta- 
‘ i Valstijų 

{kongresui yra priduota suma- 
hiymas nepripažinti Amerikos 
piliečiais net šioj šalyj gimu
sius ateivių vaikus ir piliečiais 
skaityti tiktai tuos, kurių jau 

■tėvai gimę Jungtinėse Valsti
jose. O apie sumanymus at
imti pilietiškas popieras iš re
voliucinių ateivių darbininkų ir 
deportuot juos iš Amerikos jau 
visi būsite girdėję; taipgi kiek
vienam jau turėtų būt žino
ma sumanymai visus ateivius 
darbininkus suregistruot, nu
traukt jų pirštų antspaudus ir 
■fotografijas ir įvesti aršesnę, 
{negu buvusią caristinę, paspor- 
tų sistemą.

Lietuviai darbininkai turėtų 
ne juokais išsijudinti į bend
rąjį judėjimą delei ateivių tei
sių apgynimo, išvien veikiant j 
su visų kitų taūtų darbinin
kais, kad atmušt bendrą 
siems pavojų.

i $4 UŽ ŽMOGŽUDYSTĘ

BROOKLYN. — Areštavo 
Homerį Stanridge’ą, kuris 
užmokėjo 4 dolerius vienam i 
kriminalistui, kad nušautų 1 
Stanridge’o partnerį G. Ras- į 
condą. Už tuos kelis dolerius j 
partnerys t ir buvo nušautas. Į 
Tiedu partneriai’ laikė “užei- j 
gą”. po num, 36 Fort Greene 
Place.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

D.L.K. Vytauto draugystės susirin
kimas bus sekmadienį, 20 gruodžio, 
po No. 207 York St. Pradžia 1:30 
vai. po pietų. Draugai, kurie pri
klausote prie šios draugystės, malo
nėkit atsilankyti, bes bus renkama 
pusė komiteto. Pasistengkit ir mo
kesčius užsimokėti.

" Komitetas.

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 kuopos valdyba ir < 
tai j 2 Apskričio konferenciją, 
yra ir kitų svarbių reikalų apsvars
tyti. Fin. Sekr. A. S.

(299-300)

delega- 
ją. Ir

IŠRANDA VOJIMAI
VI

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

pagrabus tr uiarp 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.

■ —r.,.......... V i— ,■>   

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156

Rytoj, gruodžio 20 d., Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Pirma kuopa turi margą 
vakarėlį, su dainomis ir šo
kiais, “Laisvės” svetainėje. 
Pradžia 7-tą valandą vakare. 
Be kitko, jame dainuos ir Ai- 
do-Lyros Choro Merginų Sek
stetas, 
kiams. 
centai, 
kite.

Puiki orkestrą šo- 
O įžanga tiktai 35 

Visi ir visos, daly vau-

Vedybų Klerkas “Susitaupė” 
257 Tūkstančius Dolerių

NEW YORK.—Kamantinę- 
jamas yra James J. McCor
mick, pagelbinis tarnautojas 
šliūbų biuro. Jis turi pasidė
jęs $257,929 trisdešimts dvie
juose bankuose, nors metinė 
io alga yra tik $8,500. Sako, 
kad vien pereitais metais ga
vęs $16,000 “dovanų” iš jau
navedžių. O vis dėlto negali 
niekaip išaiškint, kaip jis ga
vo $150,000. Aišku, jog ve
dė kokį didžiulį graftą.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS daktaras
B. BAGDASAROV

200 Second Avę.
Tarpe 12 ir 13 aatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Vnlandos, paprastamoa dienomia nno 11 
ryto iki 1 po piėtų. Vakarais nuv 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų,

Tclcf. A'LGANQUIN 4-8294

300,000 Bedarbių Negausią 
Jokios Pašalpos

NEW YORK. — Įstatym- 
daviškas Komitetas apskait- 
liūoja, jog 200,000 iki 300,000 
bedarbiu negalės šią žieiĄą 
gauti čia • jokios pašalpos, 
smrendžiant iš to, kiek yra iš
viso skirta bei gaunama pini
gų į bedarbių šelpimo fondą 
ir į privatines labdarybės.

Bedarbiai ir dirbantieji, sto
kite į Bedarbių Tarybas; ko
vokite už . reguliarį visų be-' 
darbiu šelpimą iš valdžios iž
do.'- Kitaip gi, gręsia bado ir 
šalčio mirtis tūkstančiams be
darbių, kaip matote iš paties 

.valdiško komiteto apskaitlia- 
vimo.

Proletmeno Sąjungos Trečio 
Apskričio metinė konferencija 
įvyks gruodžio 27 d., sekma
dienį, “Laisvės” svetainėje. 
Pradžia 10-tą vai. rytą. Tai 

|chorai, priklausanti prie šio 
{apskričio, kaip tai Banga, 
{Pirmyn, Sietynas ir Aidas-Ly- 
ira, išrinkite delegatus į šią 
{konferenciją. Nuo kiekvienos 
'dešimties narių galima siųsti 
po vieną delegatą, taipgi dar 
po vieną nuo kiekvieno choro, 
kaipo tokio.

Draugai, nelaukite, kol laiš
kus su paraginimais gausite. 
Išrinkite delegatus tuojaus per 
pamokas, nes jau mažai laiko 
tėra. Delegatai gi yra ragi
nami gerai prisirengti su ra
portais. | __

J konferenciją yra kviečiama ' Krautuves 
ir Patersono choro valdyba.  
šiuom taipgi primenama: ko- NEW YORK. — Kairioji 
del draugai patersoniečiai ne-1 Maisto Darbininkų Industrinė 
gaivina savo choro? Dabar Unija laimėjo streiką jau, prieš 

;yra geras mokytojas, drg. W. 126 krautuves, kur buvo parda- 
:Žukas,- kuris jus pirmiaus mo- 'vjnėjama žuvis. 1 

*  .............. ......— .
Sako, tegul tik sušaukia choro 
marius ir man praneša. Tad, 
draugai patersoniečiai, sukrus
kite. Juk vieni pašaliniai ne
galės jus suorganizuoti, jeigu 
jūs patys nepasistengsite.

Į minimą Proletmeno Šąjun- 
igos Trečio Apskričio konferen
ciją taipgi yra šaukiama dele< 
gatai nuo teatrališkų kuopų 
bei

Amalgameitij Frakcijos 
Susirinkimas Šiandie

lietuviai ’ KomunistųVisi
Partijos lUriai,1 j pfiklausanti

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys, ■ apšildomas, didelis, tinka 2 

ypatom, randa būtų po $7 į mėnesį, 
{kitas mažesnis' kambarys, irgi ap
šildytas $7 Į"'fiiėhesį.’ IG. SVILAT- 
NIŠ, 327 Troutman Ave., vienas blo
kas nuo parko, Ridgewood, N. Y.

(300-306)

PARDAVIMAI
i, • į'&U./ .j i 

PARSIDUODA kriaučių storas, ku
riame valoma ir taisoma seni dra-

Biznis Įdirbtas, galima ,pa- 
i. Likau

Amalgąmeitų Siuvėjų .Unijai, į bužiai.
yra šaukiami j 'bendrąjį visų daryti gražų pragyvenimą
tautų draugų frakcijos mitin
gą, iš siuvimo pramonės, šian
dien, šeštadienį, 1-mą valandą 
dieną, po num. 15 East 13th 
St., Room 310, New Yorke. >

Kairioji Unija Laimėjo 
Streiką prieš 26-šias Žuvų

NEW YORK. — Kairioji

kojų Specialistas
■ Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 Wesi 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.

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausi}, 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 - , t

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus. .

JONAS STOKES -
Fotografas

šiuomi pranešu savo, kostume- 
riams, kad perkėliau' savo studiją 

naujon vietoji, 
po numeriu 
512 Marion St^ 

'kainp. Broad- 
way, ChaunceV 
Street stotfe;; 
Brooklyn, N. 1

Naujoj vį«tqL 
t u d i j a daug

geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiaųsiai.

JONAS STOKES :
512 Marion St., kampas Broadway 

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

k:
t

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Telephone, Stagg 2-4409

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai I
: Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur* rūkymui 
mėdegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujoką Cigarą

Telephone, Greenpoint St2310

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
UAUDOTUVIU DlRRKTOMtirii

Iflfealxatnuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; pareamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
Itrikitynoms Jr pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 1 . 
BROOKLYN, N. T. ■

Petras Naujokas 
Savininkas

Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA«
PETRO

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBVSTftS
CIGARAI

iiiiaiHamgiiiBiiiBiiiBiHBiiioiiiaiiiBiiiBiitBiiiaiiiaiiiBitismeiiiaiiiQiiiaiiismaiiiom
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. DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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

. Kiti krautuv- 
kino, ir dabar sutinka mokinti, ninkai gi dar labiau sumobili

zavo ginkluotus savo gengste- 
rius ir policiją prieš streikuo
jančius žuvies biznių darbinin
kus bei tarnautojus.

| Ketvirtadienį Bronxe įvyko | 
susikirtimas tarp streikierių, iš i 
-vienos pusės, ir gengstęrių su | 
policija, iš antros puses. Strei- i 
kieriams davė geros talkos Mo-; 
terų Darbininkių Taryba. Dar->j 
ibinįnkai supliekė gengsterius;; i 
■moterys gerai pačiupinėjo kė
glis policmanus. :• < . , : ■
I Paskui policijai areštavo, du. 
!streikierius,i ’bet. nekliudė nei 
vieno iš gengsterių, nors gengs-t 
teriai atvipai, švitravo ilgais 
peiliais,; puldami darbininkus,.

ratelių. > ■
Proletmeno Apskričio 

Valdybai
Proletmeno apskričio valdy

ba, susirinkite pas A, Lutvi-j 
na, 69 So. Park St., Elizabdthe, 
N. J., 10-tą vai. iš ryto, šį sekr 
madienį, gruodžio 20 d. Turė
sime posėdį.

Organizatorius. - ■

Tėvu Atydai

FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organij
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

'■ NEW
Valandos nuo 10 iki 1 .

. Nuo 4 iki 8 , j
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
>. pakibusias gyslas jčirškinimais

irwi>i.i.w»iĮujlrt i .
' 1 '

ir

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

Dirbtuvė
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
8

Telefonas, Midwood 8-6261 

nn^?im^onnoTn^]l<>nnoinioiiiiviriioinioiiiioiriioiiiioiiiiomioTm^nranFnEn:GHIŪtlIOIH

MOT.LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave,, Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-783 T
GertmiSKt Studija la oaklyne. Ateikit Persitikrinti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
■ ■ • • i . i (’ ■ J . * t
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais vaistais neužtrankia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa-

! vv v* w V V V V V V V V V V V V V V V ’V* KZ KZ v hz v v sz ^z v V V V V1 : jAc A A A lot A A A joc jQc >A< rni x * rck A A A A A jOc mm A >O< ** tr* rC* ** A A A i

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS (NC 
( B I E L A U S K 0 S ) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEZAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES ( MUS^ O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M. .....

. MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA^ IR NAKTL MŪSUe 
, TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

NOTARY 
PUBLIC

ft gelbsti sugrąžint natural! vidurių malimą. Nereikia yirint, o tik 
sumaifiyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai *• ųekenks-
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .....................................................60c., per paštą 65c.f;

i Neužmirškite ir Manęs
| Dovanom ar patys sau norėda- | 
|mi pirkti laikrodžius, deimantus | 
į ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
| sipirksite.

j ĮVAIRŪS LAIK- 
j RODŽIAI NAU
JAUSIOS MADOS 
luž PRIEINAMĄ

!|. KAINĄ

Taipgi taisau visokius 
žius ir kitus papuošalų ______ _

Taigi kreipkitės pas mane, o aš I 
stengsiuosi pilnai patenkinti. '

VIKTORAS JANUŠKA
i lŽZ-17t Liberty j Avė; , 

•'Tarpe »127‘ ir 128' gatvių f 
Richmond Hill, N.

daiktų ži- Į 
pigiau nu-, į

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.Kas pirmadienio vakarą 
“Laisvės” svetainėj būna vai
kų mokyklėlė, kur mokinama 
lietuviškai skaityt ir rašyt, 
taipgi duodama pamokinimai 
darbininkiško susipratimo. Pa
mokos prasideda 7-tą vai. va
kare. Mokestis visai pigi, tik 
15 centų į, mėnesį. Darbinin
kai tėvai visi turėtų leist savo 
vaikučius į šią mokyklėlę, kad 
jie iŠ maželis prasilavintų 
daugiau cjalyyauti ir veikti mū
sų, darbininkų, judėjime^

Mokyklos Komisija

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

KUNDROTO APTIEKA

ien« ' 50c.' iki $2.00

DABAR GUILD GROUP 
TEATRAS VAIDINA

laikrod-T 
daiktus.«'

i i

Kur] parašė CJair ir Paul Sifton .... 
Drama perstatant! šių dienų įtemptą pa
dėti Amerikos darbininko nuo to laiko, 

• kada jis netenka savo darbo
Kiekvienas darbininkas tirėtų ją 

f < pamatyti 1
MANSFIELD TEATRAS

47th St., West of Broadway 
ĮŽANGA f Vakarais ,ir subatomia 50c. 

iki 12.50. ke t vergais dieną ■ 50c. • iki $2.
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P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenve Brooklyn, N. Y
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2860-8514

likirpkit i| skelbimą ir prisiąskit kartu au ižaakymu.




