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/ELEKTROS SROVĖ 
UŽMUŠĖ DARBININKĄ

distriktu.
taip pat. Aną dieną fašis-

< Antradienį, lapkričio 3, 
Great Neck, N. Y., Z. Strau- 
kaus svetainėj, \39 Steam
boat Rd., pradžia 7:30 va
kare.

ft

j V

---------- . Celei 
šio reikalavimo dideliai su
judo Lenkijos ponija.

kos, tai veikiausia žino, ar bent 
nujaučia, kad jis jai nesveti
mas. Kitaip juk nenorėtų jo.

Per pirmas dvi savai-* 
taipgi

New Yorko miesto išlaidos
1924 m. T ----- ----------
1932 m. jau paskirta $631,000,-
000. Miesto 400 inžinierių, ku-

elek- 
buvo 
san-j 
But- ■ 
am-j

Kapitalistinis 
gram” agituoja rinkti socialis
tų šulą Norman Thomas vieno 
borough prezidentu. Socialis- 

. tas Heywood Broun, kasdien 
b e n dradarbiauja buržuazijos 
laikraščiams.

Tarp jų yra vienybė. Ir ko
dėl ne—vieni išnaudoja darbi
ninkus, kiti jiems padeda.

Prūsijos seimelio komu* 
nistų frakcija kaltina mai-

Brooklyn, N. Y., jame daly-! v 
Pradžia1 Trečiadienį, lapkričio 4.

Pas lietuvius tas pats, čia 
rasime štai kokių kombinacijų: 
fašistinėj “Vienybėj” (No. 129) 
socialistas Michelsonas gina po- 

: ną Pruseiką. Jis rauda, kad, 
Laisvė” negarsina

Pilsudskis Paskirtas Marša
lu Rumunijos Armijos. Lai
ke Karo Komanda vos Abie
jų šalių Armijas. &

rinkįmaš. Dtg. F. Abekas, 
“Laisves” redaktorius, iš

PLYTŲ DARBININKŲ ' 
VARGAI

Del Naujų Narių į 
ALDLD.

........---- -- j • rv 

lankėsi ten ne sveikatos rei-
ŽINIOS IŠ LIETUVOS n • 1J v* 1 1

varis ir kalbės.
7:3,0 vai. vakare.

Chicagoj, 1
jams, miesto darbininkams ne
mokama algos, virš JpOO,000 be
darbių alksta, tai, ^kaip paaiš
kėjo, miesto “ekspertams” 
keta po $105 į dieną.

Tokie, suprantama, gina ka
pitalistinę sistemą, ugnim 
spjaudo prieš bolševizmą.

Telephone, s*agg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Lapkričio (Nov.) 2, 1931

spiečiasi pulkan”, sako anglų 
patarlė.

Rumunijoj valdžia, subend- 
rinimui apiejų šalių milita-

l . . V .

Drg. F. Abekas Dalyvaus
Geriausias visiems priešams Mitinge Lapkričio 4 d.. Lie- 

atsakymas tai dalyvavimas dar- tuvi„ tyokslo Svetainėje.

KAUNAS.— Karo ' 
mendantas ištrėmė t 
mėnesiams į Marijampolės 
apskritį klerikalų 
redaktorių Bertulį.

W i \

Vokietijos reikalavimas 
’panaikinti Lenkijos kando-, 
rių, o tai reiškia atimti iš' 
jos didelį ir svarbų plotą 
teritorijos, baugina Pilsud

j šavą visai netikėtai,, anks- 
sukilimo” čiau nusakyto laiko. Tūli 

mano, kad jis sugrįžo da-

Japonijos žygiai didina Sovietinės . Chinijos sosta- 
naujo karo pavojų. miesčio Kiangsi provincijoj.

bininky kovose; padėjimas pri-i Trečiadieny, lapkričio 4 
’ sirengti prie jų. žodžiai turi T . ., , X x

reikšmės,, bet jie niekas prieš LjeL Svetainėj,
darbus. ' ‘‘‘ ’ i 142 Orr St., Pittsburgh, Pa1.,

1 —--- r ‘ (Soho) šaukiamas svarbūs
i Kur mes' dirbame, o mūsų Pittsburgh^ ir apielinkes 
priešai tik plepa, neilgai jiems |^draūgų ir draugių lietuvių 

’ i darbininkų pasitarimo susi- tiknns sklokimnkai ten, kur . f JT .

riuos pasirenka politikieriai, at-į
sieis sekančiais metais $22,342,-; vedėjus delei mesaugu-
306. , ‘ \ ,

Tai kokią naštą žmonės turi užmuštųjų gentims 
ant savo pečių.

___ _ _______ _ _____ >
7:30 vai. vakare. Newarke, Kubio svetainėj,

Svarbu visiems jame būti. 79 Jackson St., pradžia 8
Tod'el Visus kitus reikalus vai. vakarei

r> «

Mokyti Tamsūnai.
Našta Mokesnių.
Jie Gražiai Susidera.
Mūsų Darbai.

Rašo V. Andrulis

Pirma* Lietuvi!) 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Worker*’ Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Mokytas (akademiška pras
me) žmogus gali būti taipjau 
ir kvailas. Štai geras pavyz- 
dis: Krakavo universiteto me
dicinos krikščionys studentai 
sukėlė riaušes dėlto, kad žy
dams studentams būtų duota 
tyrinėjimui žydų lavonai, o ne 
krikščionių. Koks čia skirtu
mas, kas ir ant kokio lavono 
daro eksperimentus? Bet mo
kyti katalikai sukėlė tokias 
muštynes, kad universitetas tu
rėjo užsidaryti.

No. 259

17 Neteko Gyvasčių 
Trumpu Laiku

) dL, MĖNESĮ; TAI ATSAKYMAS VALDŽIAI
Ruhr --------------------— ! i

Jau Trečias Streikas Toj 
Pačioj Vietoj

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

BERLYNAS. —Vėl
angliakasiai, sužeisti Ruhr
mainose, numirė Mont Ge- ty Partija Sparčiai Auga. Ruhr Distrikte
nis ligoninėj. Netekusių i - - - -- — - - — ~
gyvasčių skaičius Čia, visai 

buvo $274,000,000. į trumpą laiką, pasiekė 17.
Stoja Partijon po 79 Narius į Dieną. Socialdemokratai 

Meta Savo Partiją

ir reikalauja atlyginti 
į, taipgi 

i kad mainų savininkai ir ve
dėjai būtų nubausti už ne

darbininkų 
gyvasčių mainose.

"’“ I Vokietija Nedali Mokėti 
Skoly ir Kontribucijy

BERLYNAS.—Veik visi ( dienas; 257 jų buvę socialis- 
Komunistų Partijos laikraš-1 tų partijos nariai.
Čiai Vokietijoj buvo sūspen- Berlyn-Brendenburg dis- 
duoti keturioms savaitėms, | trikte Komunistų Partija 
už atsisakymą dėti valdžios j gavo rugsėjo mėnA 2,769 
p a reiškimų, mulkinančių i naujus narius, tarp jų 121 
darbininkus. j socialdemokratai darbinin-

Atsakymui į valdžios ata- kai. 7
ką Partija paskelbė vajų, tęs spalių mėnesio,
Ir štai kokios jo pasekmės: gauta 1,138 nauji nariai, iš 

“Ruhr Echo” rašo,

ELIZABETH, N. J. — 
Čionai paskelbta gėneralis 
streikas prie budavojimo 
prie korto prielipko, kuris 
atsieis $1,500,000.

Tai jau trečias streikas 
čia nuo pradžios jo budavo
jimo.

Darbininkai nepakenčia 
sąlygų, kuriose jiems tenka 
dirbti, čia;

Didelis Darbininkų Susi- 
kirtimas su Policija

JAPONIJA VERŽIASI SOVIETU 
SĄJUNGOS TERITORUO N

x. ■ « m. >

Sovietinė Chiny Valdžia Šaukia Darbininkus ir Valstiečius 
Stoti Kovon prieš Išlaukinius ir Vidujinius Priešus

Chinijos Darbo Žmonių•'

i BERLYNAS.— Valdžia 
•“World-Tele-! sakosi negalinti mokėti ali- 

antams karo I
ir atmokinėti trumpam lai
kui duotas paskolas. Tas 
visai puldo šalį ekonomi
niai, o delei nedatekliaus, 
skurdo, masėse žmonių da
rosi pavojus. Valdžia žino, 
kad Vokietijos darbininkai 
vis daugiau bruzda prieš 
ją-

Vokietijoj taipgi vėl at
gijo reikalavimas perkrati
nėti Versalės taikos sutar- 

. j Pruseikos j tį. Vokiečiai nori, kad bū- 
ir Valaičio prakalbų, kaū Aido ,tų panaikinta. Lenkijos zo- 

zr atsisakė dainu|B kur nas, atskiriantis Rytų Pru-
“Viehodų plunksnų paukščiai

Trys Policistai Sužeista; 
Devyni Darbininkai Areš- 

Tai rezultatai tik trijų tu°taJ Policija Metė Gaso 
Aišku, kituose Bombas Į Minią žmonių 

pcv.. LOS ANGELES, Cal. —
tų lyderis Goębbels . sakė, lprįe Philarmonic Auditori-

1 • • v [jos įvyko didelis darbinin-
kada ji užsimoja prieš ko-Xų susikirtimas su policija, 
munistus. Ir ne veltui. Vo-Į^oj svetainėj turėjo įvykti

jog jų 78 buvo socialdemokra-J 
Partija tam distrikte kas-1 tai 
dien, vidutiniai imant, gau
davo po 79 naujus narius 

i ir 99 naujus laikraščiams 
i skaityto jus. Jaunųjų Ko- 

koi^tribucijų | munistų Lyga per tą patį 
’ laiką gavo šiame distrikte 
526 naujus narius. Per 
rugsėjo mėnesį Ruhr dis
trikte įstojo Partijon 2,414 
narių. Saksonijoj 453 nauji komunistų, tūkstančiais sto- 
nariai įstojo Partijon per 6

Kalbėdamas Wilkes-Barre’j, 
Pruseiką pasigyrė, kad jam. 
būtų vieta pas lietuvių buržu
aziją; jam būtų vieta ir “Tėvy
nėj”; buržuazija jo nori, tik 
nenori jų.

Tai, kad pasigyrimas. Juk) 
buržuazija nori tik tokių, k u- jmonstraciją prieš fašistų 
rie tarnaus jai ištikimai. Jeigu j terorą Brunsweige.
tikrai buržuazija nori Prūsei-
•• A • *1 • • W • I f > '

EINA IŠVIEN SU FAŠIS
TAIS

BERLYNAS. — Social
demokratas policijos virši
ninkas Grzesinskis uždrau-i 
dė komunistams laikyti de-

Mums ir mūsų organizaci
joms dabar šie svarbūs darbai:

Padėti gerai prirengti bedar
bių Hunger March į Wpshing- 
toną.

Ruoštis prie bendrų lietuvių 
darb. organizacijų konferenci
jų. Chicagoj ir Brooklyne tos 
konferencijos įvyks lapkričio 8 
d.

Uoliai dirbti del mūsų dien
raščių ir ALDLD. vajaus.

MASKVA. — Dono Ba
seine . atidaryta keturios 
naujos anglies kasyklos. Jo
se bus iškasama per metus 
400,000 iki 1,000,000 
nų anglies. *

Svarbu Pittshurgho 
Apielinkės Liet. Darb.

draugai nesnaus. Skiokininkai 
daug plepa prieš komunistinį 
judėjimą. . Budavoti skloką 
stengiasi ant nuotrupų nuo mū
sų judėjimo. Kuo mažesnės 
nuotrupos, juo greičiau galas 

i sklokai.
Dirbkime, kad mūsų judėji

mas būtų gaivus, sveikas, tvir
tas. Skloka tada suriks šian 
ir ten. Pasispardys ir po jai.

NORDHAUZEN. — Sak
sonijos policija uždarė 
2 mėnesiam komunistų sa
vaitraštį “iN o r h a u z e n.

E Echo.” • 1 >

FEDERACIJOS BANKAS NUŠLAVĖ
DARBININKU 13,000,000 DOLERIU

Taip Vadinamas “Darbininky Bankas Kuriė’ Direktoriais 
Buvo Amerikos Darbo Federacijos Biurokratai, Green, 

Woll, Ryan ir Kiti, Nunešė Darbininky 
Paskutinius Skatikus

«NEW YORK.— Federa
tion Bank and Trust Co.

i bankas užsidarė. Šis ban-
> kas buvo • vedamas ADF.
i 11l lyderių. Čionai buvo sudė
ta pinigai daugelio darbo 
unijų ir abelnai darbinin
kų, ypač narių ADF. Prieš 
f at užsidarymą, vietinio lo- 

alo spaustuvininkų unijos 
viršininkai įdėjo ' depozitą 
ir jiems apie tai visai ne
pasakyta.

Apie 40 internacionalių ’ 
unijų ir apie 150 lokalių tu
rėjo čia sudėję pinigus, taip
gi turėjo pirkę stako, nes 
daugely atsitikimų, virši
ninkai reikalavo.

Direktoriais šio banko 
buvo Williams Green, ADF.

f 

prezidentas, Mathew Woll, 
viceprezidentas, J. P. Ry
an, prezidentas Internatio
nal Longshormen . unijos, 
William Kohn, ir keletas ki
tu.

Visi tie biurokratai pas
kutinėj ADF. konvencijoj, 
Vancouvery, priešinosi so- 
cialei bedarbių apdraudai. 
Visi jie taipgi yra aršūs 
priešai Sovietų Sąjungos.

Darbininkams buvo nuo-? 
latos kalbama, kad tie “la
bor banks” tvirtai laikosi, 
kad . darbininkai laikytų 
ten pinigus, nauji dėtų. Da
bar gi, staigiai griuvo tas 
bankas, nunešdamas $13,- 
339,206.

MUNICH, Bavarija. ,-F- 
Policija padarė puolimą ant 
Raudonosios .Pageltos, raš
tinės. Daug literatūros, ku- 
>ri rašo apie darbininkų per-' 
sekiojimus ir jų kovas prieš 
terorą, išvežta.

masinis mitingas, bet kada 
žmonės susrinko, rado po
liciją, kuri stengėsi neleisti 
į svetainę. Minia žmonių, 
nepaisydami policijos, lei
dos į svetainę. Policija bru- 
tališkai puolė susirinkusius, 
bet ji atmušta. Tuomet ji 
ėmė svaidyti gasd . bombas. 
Viso metė jų 125.

Gąįsųteko keliams tūks^ 
tančiams žmonių, ne • vien 
nusirinkusių į mitingą, bet 
ir šiaip gatvėmis^ einančių, 
kuomet vejas išnešiojo dujų 
smarvę.

TOKYO. — Dempo žinių 
agentija praneša, jog Japo
nijos kariuomenės įsiverži
mas Sovietų Sąjungos teri- 
torijon neišvengiamas.

Mandžūrijos žmonės pa
rodė didelio pasipriešinimo 
Japonijos vyravimui užim
tose vietose. Jos armija ne
galinti įveikti vietinės ka
riuomenės ir žmonių pasi
priešinimo.

Sovietų atstovai Harbine, 
sakoma, įšvažiavę į Maskvą 
pasitarti su centraline val
džia delei situacijos čia.

PEIPING, Chinijal — 
Chinų Socialistinė ^Sovietų 
Respublika išleido atsišau
kimą į visos Chinijos komu
nistus ir abelnai darbinin
kus ir valstiečius, kuriame 
šaukiama stoti kovon prieš t 
Japonijos i m pe r i a lizmą k 
Mandžūrijoj. Atsišauki- . 
mas sako, jog tai pirjna to
kia proga visoj šioj gent-
kartėj kirsti smūgį Chinijos . 
liaudies išlaukiniam ir vL 
dujiniam priešam.

Atsišaukimas išleista iš 
rrvjpfinps Chiniins sostą-

“Kurfer
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LENKIJA IR RUMUNIJA RENGIASI 
PRIEŠ SOVIETUS

_ ______ r
lyvauti byloj savo oponen
tų, kurie dabar teisiami už 
“kėsinimąsi nuversti” val
džią. , Tie jo oponentai, Wi- 
tos, ir kiti, įmesti Bfęąt-Li- 
tovsko katorgom Bet kitiVA RŠAV A

sudskiui apsilankius Rumu
nijoj, valdžia jam davė ti
tulą maršalo Rumunijos ar
mijos.

Atvirai kalbama, kad jis

KAUNAS.— ’ Voldemaras irimų siaoų. lai aisKus zy- 
gavo iš vyriausio fašistų , gis prieš Sovietų Sąjungą, 
valdžios tribunolo leidimą[ Sugrįžo Pilsudskis į Var- 
išvažiuoti Francijon.

Menkesni to “: 
vadai sugrūsta- kalėjiman, 
bet Voldemaras liuosas.

KAUNAS.—Vakar iš ry
to pabėgo Kauno apygar< 
dos teismo anstolis p. Qie- 
dravičius. Jau esą rasta su- i 
naikinta kai kurių pinigi-[ 
nių dokumentų. Spėjama,! 
kad Giedravičius pabėgęs 
Lenkijon.

vielų fabrike “Livela” 
tros srovės mirtinai 
nutrenktas to fabriko 
dėlio užveizda Aronas 
rimavięius, 30 metų 
žiaus.

FRANKFORT, Vokieti
ja. — Lorsch aikštėj, šia
me mieste, įvyko darbinin
kų kautynės su fašistais. 
Paleista apie 400 šūvių. Fa
šistai nugalėti pabėgo, nu- 
!siveždami ir savo sužeistuo
sius. Policija nepasirodė. 'Daugelis draugų klau

sia laiškais: kiek privalo, 
mokėti nauji nariai stoda
mi dąbar į A.L.D.L.D.? 
šiuo vajaus metu, kaip ii; 
visada pirmiau naujas na
rys privalo pasimokėti $1. 
50 narinių duoklių į Cen
trą ir 25 centus įstojimo, 
tai reiškia viso $1.75 į 
centrą. Apart to, naujas, 
narys mokasi 25 centus į 
kuopą įstojimo. Bet jei
gu kuopa gali, tai ji gali 
neimti savo dalį įstojimo^

Dabar ALDLD. Centro 
K o mitetas kiekvienam 
naujam nariui suteikia už 
tą įstojimą $3,00 vertęs 
bile knygų, kurios buvo 
pirmiau išleistos. Reiš
kia narys įmokėdamas į 
centrą įstojimo 25 centus, 
o už tai gauna teisę pa
sirinkti $3.00 vertės kny
gų. Gi už narines duok-, 
les jis gauna, kaip ir ki
ti ALDLD. nariai knygas 
“Aliejus” ir “Religija.”

D. M. šolomskas. , 
ALDLD. Centro Sekreto
rius.

• MASKVA.. — Gelžkejių 
mašinistai Sovietų Sąjungos 
vėl gavo algų pakėlimą* 
Pirm i aus jie gavo nuo 200 . 
iki 250 rublių j mėnesį, dar 
•bar gaus nuo 300 iki 400 
rublių į mėnesį. Sargų al
gos pakelta net dvigubai. ’ "

Tš LIETUVOS
Miesto šalyęatviai .

Vietomis jau išsinešioję 
ir duobėti. Ėjimas nepato-' 
gus: palijus—balos. Vytau
to gatvėj, prie nekuriu įva
žiavimų, visai nėra cemen
tinių sujungimų, tai vaka
re, jei neapsižiūrai, čia taip 
nužengi, kad net liežuvį pri- 
sikandi. Juokdariai sako, 
kadras gerai: eidamas ne
užmiegi.

BERLYNAS. — Tyrinė
jimas parodė, kad čionai• 
8,800 vaikučių dirba sun
kius darbus ,nes-jų tėvai ne
gali uždirbti jiems pragyve
nimo. Tie vaikučiai nelan
ko mokyklų, nes turi dirbti. 

. Pagal mokyklų raportą, 
virš 30 riuoš. lankančių mo-

Visi dalyvaukite šiose 
prakalbose.

Pasitaikė per klaidą, jog 
Great Necke ii’ S. Brooklyne 
rengiama tą patį" vakarą.
Abiejų vietų draugai tegul ,kyklas vaikučių nedavalgę, 
rengiasi, kad jau paimta alksta. Apskaitliuojama, 

kviečia visus dalyvauti Ko- svetaines ir plakatai pada- jog apie 50,000 vaikučių ei- 
munistų Partijos 5 Distrik- ryta. Vienoj vietoj galės ha; į mokyklas be pusryčiui 
to Lietuvių Biuras. kalbėti vienas laisviečių. ir nieko neužkandę. i f I

tą vakarą į šalį’ atidėkite ir 
dalyvaukite šiame mitinge. 
Ypatingai kviečiami, mūsų 
organizacijų nariai, “Lais
vės” ir “Vilnies” skaityto-, 
jai.

šitą mitingą šaukia ir'

Gelgaudiškis.—Šakių aps
kričio. Darbininkai dirba 
po 10 po 11 valandų' per 
dieną. Darbo užmokestis 
mažas. Fašistų ir socialfa- 
šistų. apgauti darbininkai 
daug gero laukia iš darbo 
inspektoriaus. Mano, kad 
(Įarbo inspektorius įves 
jiems 8 valandų darbo die 
ną ir padės pakelti algą.
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Bedarbė didėja. • Darbipin- 
i'kūs paleidžia* iš darbo desėt- 
Įkais. • Darbininkų privalumas 
organizuotis f Bedarbių Tary
bas ir organizuotai daryti rei
kalavimą valdžiai, kad teiktų

OtHno.Pr bedarbiams paramą.
’ j Lietuvių organizacijos turė- 

*luzaobJ tų kelti bedarbių organiząvi- 
lš. So-.:! mo klausimą savo susirinki-

Rusijoje mokančhj rašyti 
ir skaityti buvo tiktai 17 
nuoš. Ir tai buvo ne darbi
ninkai ir valstiečiai, bet vi
sokį išnaudotojai: kapitalis
tai, dvarponiai, 
buržujai, kunigija 
parazitai*/ Pereitais metais; šalyj biedną liaudį, tai kils 

Sovieti^Sąjungoje jau buvo ! drąsus terorizmas ir anar ___ _
— -1 -- 'chija, bet jeigu padarysite > Ateivių persekiojimas ir At-

tgą, jeigū žmo- ieivių. Apsigynimo klausimas ir-

Kaip Sovietų Darbininkai46.00 United States, ėkt months...........|8.0t
18.06 Brooklyn, N. Y., six months..*..$4.00’

|6.H CanaJa and Brazil, six months :ko« i Rūpinasi Savo Šalies Ūkiu
I8.0S

■stared as second class matter March 11, 1*24, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 1, 1S79

RUOŠI®
BEDARBIŲ MARŠAVIMO

Sovietų Sąjungoj Penkių 
Metij Plano įvykdinimas ei
na dar paskubintu tempu. 

PRIE NACIONMJO ALKANŲJŲ jmininkų grupes "šaukia į 
lenktynes kitų industrijų 
ibei užvedimų darbininkus.

50,000 Leningrado dar-
Turtingiausiame mieste visame pasaulyjes New.Yorke | niame mitinge priėme atvi

ra miliohas bedarbių. Ne tik tas mihonas bedarbių, bet i- ln:xun .• įTralo ir Pipfinpq arba atti pusė viso miesto gyven-ilą laisM 1 uraioar rieunes

tokie pat darbininkų prie
šai, kaip ir -fašistai. Kuni
gų “Drauge,” spalių 24 d., 
skaitom:*

1

“Konferencijos dalyviai 
daugiausia profesionalai, dva
sininkai ir šiaip jau įžymūs 
veikėjai. • Jų tarpe daug* sa
vanorių, pasižymėjusių kauty-r 
nėse su bolševikais, b^rnionti- 

. ninkais ir lenkais kovojant del 
Lietuvos nepriklausomybės.”

Darbininkai žino i kaip 
klerikalai, tautininkai-fašis- 
tai, Smetonos partijos žmo
nės, kovojo už Lietuvos ne
priklausomybę. ‘ Jie dšžude1 
tukstančiūs Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių. J Caro 
valdžiai jie dalino dovanas 
ir bučiavo carui batiuškai 
rankas. Gi Lietuvos revo
liucinius darbininkus išdavi
nėjo caro žandaram. O kuo
met atėjo kaizerio valdonai 
Lietuvon, jie keliais šliaužė

Tūlas Albert 
buvęs New Yorko valdžios į 
advokatas, sugrįžo iš, 
vietų Sąjungos. Jis stoja'iriuose ir nurodyti bedarbiams 
už prekybą su Sovietų Są- i būtiną) reikalą organizubtis į

smulkūs jUngą. Bet kokiam tikslui? 
ir kiti‘Girdi, “jeigu jūs laikysiteir kiti] Girdi,

Bedąrbių Tarybas. Tik orga
nizuoti bedarbiai su 'dirban
čiaisiais galės pataisyti savo 
nepanehamą būklę.;

—o—o

dus apie uys iniiiunai aiua Jin puse visu luicouv T?o«nnhliVntojų, kuriems nutraukta nuolatinės įplaukos, iš ko galėtų ; Sovietinių Respublikų Są- 
įsigyti ręikalingiaūsiūs gyvenimui daiktus. jungos daibinmkus, metalo

Tūkstančiai bedarbių bado(nukamuoti,’ tarsi, šalnos pa-
kąsti, slankioja beviltingai gatvėmis. Paskutinėmis die- '
nomiš’demokratij politikieriai, prieš pat rinkimus, pra-Llių 8 d., telpa tas atviras
dėjo ųeyą registruoti bedarbi us. Mat, jiem rūpi gauti iš- į laiškas. Tarp kit' ko ’ skai-

' alkusiį baisus. Sako, kad suregistravę, jieškosią jiems.tom:. , ■
darbų ar duos pašalpą.' Ilgose šerengose nusivylę be-! <<T knnmpt pūptp
darbįai stūkso suvytusiais veidais. Jie ten stovi glūdų-j Tuo laiku, kuo et e je 
moj nakties ir laukia, kada ponas paims jų pavardes ir pramonių—naitos, aliejaus, 
vietą, kur gyvena. . , i žemdirbystes, elektros ir ki-

Neretai lietus, vandens kruopos byra už kaklo ir šaltas’tose gamybose jau užbaigta
oras pergeria merdėjančius išalkusių bedarbių 5kūnus. Penkmetės Planas, tai ei"jnrįe§ Vokietiios tironą 

namais metais metalurgijos!1 , ' \ J
oras
Daugelis Iš jų stovi po dvyliką valandų , ir daugiau. Ka
pitalistiniai politikieriai užrašo kelioliką bedarbių, iš
klausinėja, o’kitus policija išvaiko. Tai dar ne viskas. 
Po tų ^įregistravimų tesis tyrinėjimai ir jeigu aštrios 
valdininkų akys įžiūrės, Ipd bedarbis ir be pašalpos gali 

T gyventi, tai ir negaus.
Gi šimtai tūkstančių- bedarbių, kurie neturi namų, ne

turi kur priglausti savo suvargusį kūną. Suprantama,
1 X % V ■ • • • 1 "1 i* •

užsiregistruoti, nes juos valdžia skaito “pabastomis.” 
j Panaši bedarbių padėtis ir kituose miestuose.

’&uga’ ir šakojasi. Kova už tuojautinę bedarbiams pašal
pą yęa visip darbininkų degantis reikalas.

Prisiruošimas: prie Nacionalio Alkanų Maršavimo yra 
reikalas Visų vargdienių, visos darbininkų klasės.

Lietuviai darbininkai turi ruoštis prie maršavimo ir 
stropiai dėtis prie bedarbių tarybų. Mūsų darbininkiš
kos organizacijos turi nuskirti komitetus, kurie dėtų pa
stangas sutraukti bedarbius į Bedarbių Tarybas. Tos 
tarybos fūpinasi; kur randasi šeimynos labai suvargę, ir 
badas, stačiai , žiūri J jų akis, išreikalauti iš valdžios ar 
šelpimo įstaigų pašalpos. Reikia suorganizuoti bedar
bius ir . šaukti dirbančius, moteris/ir kūdikius, ir eiti de
monstratyviai reikalauti iš valdžios pašalpos. , .

v ILr^fa "bedarbiai mėta ’ iš įjamų, mūsų pareiga yra 
aplankyti, jtame ■, bloke, šeihiyuas ir juoš raginti, kad pa
dėtų ir neleistų tas: ;suvai’gusias šeimynas išmesti iš 
namųJti?- , t > »’ ; < *

Milioninės biases žmonių išalkę nekantrauja. Jei mes, 
sąmoningoji darbininkų klasės dalis,/rūpestingomis pa-

MaskVos “Pravdoj,” spa-

gamyba yra atsilikusi nuo 
plano išpildymo. Toki mil
žinai juodosios metalurgi
jos, kaip Stalino, Deržins- 
kio Petnovskio, Marijupol- 
sko, Nadieždinsko, z Ker- 

tokie bedarbiai nublokšti į gyvenimo bedugnę, negali nei: ^ensko ii kiti fabrikai per

Vargas mina pakankamai geležies

62 nuošimčiai mokančių ra- clnja, bet k
syti/ir skaityti. Jaunimas tautą turtįnu-,, ---- . . ... , , . ..
vejk visas moka. Bet ir se- nės pataps kapitalistais/ tailgl labai svarbus, bet jis 

iams yra speciales mokyk
is,, kur jie ir jos mokinasi tas.” Jo manymu, jeigu Jun- sudaryti tarptautinis darbinhZ. 
rašyti ir skaityti. Ir beraš- gtinių Valstijų išnaudoti- Į kų ateivių gynimo konsulas,, 
tija kas metai sumažėja jai ves prekybą su Sovietų kuris rūpintųsi ateivių gyni- 

~ “ mo reikalais. Tokį ateivių

marksizmas bus sunaikin-

tija kas metai i
ant desėtko milionų žmonių. Sąjunga, tai ten žmonės,

pas mus apleistas. Mah ro
dos, kad būtinai reikalinga

dpi1 tos nrpkvbos pralobs ^mm0 konsulą turėtų sudary- ae tos pieKyoos, ;piaioos, ti įvairios organizacijos. To- 
net pataps, kapitalistais ir jeĮ ateiviy gynimo reikalą tu- 
komunizmui bus mirtis. To- retų kelti kiekvienoj organiza- 
kis tai jo receptas išnaikin- ei jo j ir nuodugniai išdiskusuo- 
ti komunizmą,—paversti vi- ti
sus turtingais. ' I

Iš Turkijos praneša, kad 
,ant trijų vokiečių laivų, bū
tent, ‘Askania”,. “Biskają” 
ir “Julius Schinder” įvyko 
jūreivių sukilimai. • Tie lai
vai buvo Sovietų ^Sąjungos 
Juodų jūrų prieplauko- i
se, Batume ir Odeso-,
je. J ū r eiviąi nepaneš- 
dami b j auraus> išnaudo
jimo ir nepakeldami vąrgo, 
jausdamiesi, kad jie rand 
si darbininkų tėvynės prią- 
p 1 aukose, atsisakė klau
syti savo engėjų. Jūreiviai 
ant laivo “Askania” gink
lų pagelba pasiliuosąvo, ka
da juos norėjo užlaikyti, tai 
jie peršovė laivo kapitoną 
ir būriu apleido laivą. Tą 
pat padarė dalys jūreivių 
ir ant kitų laivų. Kaip ku
rių laivų komandieriai pa
siekę Istanbulą papildė 
įgulas turkų jūreiviais, peš 
jie neturėjo pakankamai

—o—
r.,,. , . , . i Vajaus darbas tik dabar
Ottingeris plepa 11 patsai pradeda įsisiūbuoti. šiemet 

nežino ką. Sovietų Sąjun- reikia daugiaus dėti pastangų,
darbininkų būvis kas-,negu kada pirmiau. Man at- 

en gerėja ne del preky- rodo, kad didžiuma mūsų 
ps su Jungtinėmis Valsti- ?.rauCT tai .suPfanta>.(i.r todel •Nepriklausoma Lietuva 

susikūrė ačiū Rusijos revo
liucijai ir po jos kilusiai 
Vokietijos revoliucijai.. Jei 
nebūtų įsikūrusi Sovietų 
valdžia Rusijoj, nepriklau
somos Lietuvos ir šešėlio 
šiandien nebebūtų.

Bet tie Lietuvos darbi
ninkų ir. valstiečių engėjai, 
mintantį darbo žmonių kru
vinu .prakaitu, savinasi Lie
tuvos nepriklausomybės iš
gavimo darbus.

i Diktatorius Smetona už- 
—kada 'sikopęs ant' vargdienių 
socialistinis | sprando. Klerikalai norėtų 

ūkis pergyvena^ nuolatinį lietuviško ragaišio. Bet fa- 
pasikėlimą, o ( čia trūksta ; šistiai 1 gfiebia, užčiaupti 
metalo. Pietuose ir vakaruo- j jįems^ Kurnąs. ' Jie rauda/ 
se, šiauriuose ir rytudse So-■ ' Y /
vipfii šalviplvprdflnčiil1 ifpYn- 11 1 Cente 'susaukta konfei/en- yietų salyje veraanciuįtem. cija vigai nemang kokių nęrs 
pimu eina socialistinis bu-; budy kenkti dabartinei, taųti- 
dmvojimas. Pasisekimai že-j ninku vyriausybei'. , ' ( 
r|es ūkio kolektyvizacijoj, | 
kūryba sovietinių ūkių turi

ir plieno. Tas tūkstančių 
tonų metalo nedastatymo 
pasireiškimas del tų fabri
kų, kurie, gamina mašinas, 
daro didelius nuostolius vi
sai šaliai.

“Ypač tuo laiku, 
mūsų ‘ šalies :

stangomis^ sūpnkshn išbadėjusių, bedarbių ir dalį laiko, visasvietinę, istorinę reiks- 
dirbančių darbininkų spėkas į galingas alkanų parodas, W V J

“Ar jūs, draugai, suimattai pašalpą valdžia bus priversta bedarbiams duoti.
Mfhbninės bedarbiu masės po komunistų vadovybe pri- visa tai ir duodate sau at- 

spirs kapitalistų vadžią į kampą. Išnaudotojai turės skaitą, kokius didelius nuo- 
duotį alkaniems maisto. Lietuviai darbininkai, dėkimės stolius duoda 
prie io-būtino d^rbo iškovojimui bedarbiams pašalpos. Tikini npii^fpk

Kovokime prieš Ateiviy Persekiojimus
Klasių kovai aštrėjant, pasireiškia vis didesnis ateivių! in^Hs^ria izac1^’ Pe^U(Ja“ 

persekiojimas. Drg. Yokinen tarpe finų darbininkų dar- Į vojimą transporto ir įsnau- 
buotojas ir draugas Serio, italų darbininkų vadas, stovi‘ jo_persudeliojimą žemdįrby- 
ant deportavipio listo. Lawrence streiko vadai, drg. ‘stės ūkio. Juo daugiau 
Berkman ir Pat Devine, randasi po imigracijos agentų' duosite šaliai metalo, tuo 
ranka, kuri mojasi deportuoti juos. __
Doak pareiškė, kad jis deportuos 20 tūkstanč 
darbininku. Valdančioji klasė nesitenkina vtei

jo\nis, bet todėl,,kad ten gy- 
oja ’ darbininkų tvarka.

Jungtines Valstijas purto 
didžiausias krizis ir tas kri-

šių metų vajus turi būti gėrės-, 
-nis, liegu seninus.

Darbkoras.

zis gimdo bolševikus, o tapi KAS fabrikantams 
kelią negali pastoti išnaudo- R0Pi 
tojai ir nepastos. Materia-1 -----  -------
lės sąlygos, vargas ir skur-l- • 
das gimdo v kovotojus, ku
rie sunaikins išnaudotojų 
sistemą. O Ottingeris kle
ga apie padarymą kapitalis
tais Sovietu Sąjungos gy
ventojų ir' išnaikinimą dar- 
binirik’ų tvarkos.

Vals. Sūnus.

BOSTONAS IR APIEUNKE

Nežiūrint to, tautininkų, vy
riausybe uždraudė laikyti kon
ferencijoj paskaitas prof. Pr. 
Dovydaičiui, įžymiam kovoto
jui del Lietuvos nepriklauso
mybės, ir dr. Ed. Turauskui, 
“Eltos” direktoriui. Tuo vy
riausybės elgesių buvo nuste
binti konferencijos dalyviai. 
Nieks nežinojo, del ko vyriau- 
sy užčiaupė jiem burnas.”
Kaip labai tas Dovydaitis

, visam šalies 
ūkiui neužtektinai pagami
nimas reikiamo metalo?

“Meta'laš yra pamatinė
medžiaga mūsų . kūrybai, “kovojo” parodo tas faktas, 

j Tai yra raktąs į socialistinę kad jis ir su caro valdžia
susitaikė.

Antanas kruvinasis laiko 
kietai savo rankų ant bile 
keno burnos, kas jo supra
timu galėtų prasitarti prieš 
fašistinę diktatūrą, nežiū
rint kokiu tikslu. Gi kleri
kalai buvo dešinioji fašisti-

Lawrence streiko vadai, drg.! stės ūkio. Juo daugiau 
- v »

Darbo ministeris I sparčiau žygiuos budavoji-
— ----- 7 ---- ------------  ------- :ių ateivių'mas naujų fabrikų, soviet-,

darbininkų. Valdančioji klasė nesitenkina vien deporta- tinių užvedimų ir koletyvių
■ vimais, ji.pasimojo suregistruoti, ateivius darbininkus. ūki„ Metalas, tai mūs gar- _

• — -a-u. ~ T’"'' s vėžiai, laivai ir orlaiviai, ^s diktatūros ranka. Var-
I traktoriai, turbinos, relės, z°si jm uz valdymą.

Fišės komitetas dirbo išsijuosęs, rinkdamas visokias pro
vokacines žinias, kad sukelti gyventojų pagiežą prieš :

Tikjšidmis dienomis Ossining, N.Y., du federalės vai- į vai s^°Jai ir įvairios masi-j
? džios agentai įšiveTžė į darbininkų namus ir padarė ab-inos> H ;sudaro pagrindą'^ — vniČHonin Talmi lava, šuB$kėi50iateivių' darbininkų. ; Po išklausinėjimo, i mūsų ūkio.< ’Metalas, tai j ir vaistiecių.., JeĮgu 

kitus paleido,..o. 10. nuvežė . į .Ellis Island, kur yra sulai-i važis, tai muskulai socialia-.* . kierUaius persekioja,
kyti deportaviipuL Tų, denortavimui sulaikytų darbinį tinio ūkio. Argi jūs neko- [ kalbėti < (apie darbi- 
įlinki

Praėjusiais_____ t „ __
do įstatymą/ kad suregistruoti visus ateivius. _ __
kai karingai pasipriešino ir registraciją atidėta.

r'.: Čiaus valdančioji klasė daro pastangas vėl pradėti ž

Lietuvos žmonės prislėgti, 
"ukoneveikti, kalėjimai pri
grūsta ' kovingesnių darbi-,

i kitus fiaJeido,. o. 10. nuvežė. į.
:u-byla& veda* T-apptautinis -Darbininkų Apsigynimas.! vojat* už‘ tai, kad tie musku-! nmkus... - • ( i. ' .
[•Bėjusiais metais Michigan valstijos legislatūra išlei- jai tvirtėtų?” j Mes
Jtatyma.' kad* suregistruoti visus ateivius. Darbiniu- Ta i tai n ShviV.tiins darbia NU™’™* - rn ------- —----- -- - ------minu

v.-..,a - -i - v . " ninkai, susimetę i būrius, darbininkams ir valstie-' &^f&HBga8WlPradeh zygjus, urmu> vieniu kitus paragin-kurie po Lietuvos Ko-
l B Lietuviam tiarbinihkam gerai žinorrta ehiniečio, draugo žingsniais ^unistų Partijos vadovybe

Lee, byla. ,- Jis buvo pernai areštuotas prie City Hali be- ^įna lKumJimo BenKių veja kovą su tais-.parazi-
darbių demonstracijoj.- Valdžia; ryžosi jį išdeportuoti į
Chiang Kai-sheko rankas. Buvo atsikreipta prie “Lais

L - ■ vės’? ‘ ■................. -

#3

NORWOOD, MASS.
v I audinyčių baronams pavykus :

Iš Darbininkų Judėjimo < —
Energingai rengiamės pami- i 

nėti 14rtas sukaktuves, Rusi-j 
jos proletarinės revoliucijos. 
Paminėjimas įvyks 7-tą d. lap
kričio, Lietuvių Piliečių svetai-1 
nėj, 13'St. George Ave., Nor-j 
wood, Mass, 7 :30 vai. vakare, i 

Yra rengiama puiki muzika-' 
lė programa. ____________
jai, vienas nuo Komunistų Par-1 _ , . .v.
tijos, kitas nuo Jaunųjų Ko-imo\ lapkričio mė-
munistų Lygos.

Kviėčiam visus 
skaitytojus pagelbėti gerai.iš
garsinti, kad sutraukus kuo 
plačiausias darbininkų ir dar
bininkių minias. Šis paminėji
mas Rusijos proletarinės re- _ 
voliucijos nebus vien pasigė-• D.S. 3 kp. rengia gražų meti- 
rėjimu darbininkų laimėjimu Inį 
ir pasekmingu budavojimu so
cializmo.' Bus sykiu ir pro- Lietuvių - Svetainėj, 
testas prieš algų‘ kapojimą grieš puiki “Club Royal Sere- 
čion pat ant vietos, prieš be
darbę,už bedarbiam apdraudą ’ Mass. Įžanga bus 35c.

Į visi susirūpinti, nes Lawrencio 1

algas (darbininkams nukapoti, j 
tai žinokit/gerai, tuojaus tuo-- 
met persimes į visas indust
rijas. Todėl visi turime su
glausti pečius paramai Law
rencio darbininkų.

—o—
Lietuvių Darbininku Susivie- L.VJLXAW MUAAAA JU X A V* A X X U* .

. Bus du kalbėto- jnijimo 3 kp. paminėjimui me- 
jtinių sukaktuvių savo gyvavi- 

|nesį turėti vajui naujų narių 
“Laisvės” gavimui.' ,

Naujiem nariam numuša ant’ 
pusės įstojimą. Todėl norin
tiems turėti gerą, stiprią susi- 
šelpimo organizaciją, tai yra 
proga Įstoti į L.D.S. 3 kp. L.

balių (šokius), kurie įvyks 
14-tą d. lapkričio, (Nov.), 

šokiam

NEW YORK. — Amerikos 
į Fabrikantų Sąjunga turėjo su
važiavimą ir "bankietą Wal
dorf-Astoria viešbutyje; įvai
rūs kapitalistų vadai kalbėjo, 
kaip galėtų būt pataisyta kri
zis. Priėmė rezoliuciją, kad 
valdžia turi numažinti mokes
čius, kurie mokami nuo pel- 

jnų į valdžios iždą. Bet' apie 
i bedarbių gelbėjimą nei vienas 
išnaudotojas neprisiminė.

VISŲ AT YDAI '
Įsitėmykite kad į

Gruodžio 13-to
“LAISVĖS” 4 

KONCERTAS

Artistai iš 
Sovietų Sąjungos

žymiu Dainininkų
Kvartetas

iš Boston, Mass.

į

Sietyno Choro 
iš Newark, N. J. 
Operetiškas Aktas

Dalyvaus Grupė Raudonųjų 
Šokikių

naders” orkestrą iš Montello,

Su Naujom Dainom
Aido—Lyros Choras • 
iš ^Brooklyn, N. Y. .

Greitojo- ateityje atski
ruose straipsniuose‘tilps ap
rašymai programos daly’ 
grupiQ in atskirų artistų.

prie

. . . . . .. J , Mes Amerikos lietuviai
Tai taip Sovietijos darbi- turim padėti sayo, broliams 

1 ir valstie-

Metų Plaųo. - tais. Jiemkime Lietuvos Ko- 
murffštų Partiją ir visą re
voliucinį judėjimą.

ng .dvai-sneko rankas. Buvo atsikreipta prie Dais- „ v. . .
Jam kaucijos. ’ Tūli tada argumęhtavo, kad gali būti Fas?stai SU Ktenolais

•keblumų. Oportunistai, šian dįeir^ądinama skloka, tą iš-
bėlavima prašymą po visus šalies kampus išnešiojo, kaip; ;
šventą ugnį davatkos nešiodavo Lietūvoj. Jie tatai darei Kiek laiko atgal “K^tali-1 Dublin.—Airijos valdžia 
sukėlimui, lietuvių darbininkų neapykantos prieš Komu- Veikimo Centras”—kle-' padarė “reidą” ant “Phob- 

VIS^ Pa^j^ £*na kivius darbi- rįįaių organizacija — laikė locht” laikraščio, kuris’ lei- 
Kaune savo konferenciją. Į džiamas kokios

sukėlimui, Muyių^dąrbinihką neapykantos^ prieš Komu- kų Veikimo Centras”—kle-' padarė “reidą” ant “Phob- 

ninkUs. '
TąciauSj drg. Lee buvo išbėludtąs, ir valdžia prispirta 

■leisti tam draugui liuosai išvažiuoti į Sovietų Sąjungą, 

privečtėm Šitą faktą, kad parodyti, kaip kartais elemen- 

zijai persekioti ateivius* darbininkus,juos "deportuoti. ti į kovą prieš persekiojimus.

i slaptos^ 
tą konferenciją susirinko prieš valdžią orgaiįizacijps;

Tai yra moralis antausis butkininkų skĮokai. čia mes ............................ .... -L —----------- — ---- E---- ?----——
privedėm Šitą faktą, kad parodyti, kaip kartais elemen- Lietuvių darbininkų organizacijos turi stropiau su- 

save besjyadiną’dąrbiųinkų. draugais, gelbsti buržua-1 brusti darban už gynimą afeivhį darbininkų it kartu sto-

ir t. t. Imkime pamokas iš 
Rusijos proletariato, rengki- 
mes kovoms prieš išnaudojimą 
jungdamiesi po ^JKomunisty 
Partijos raudona vėliava.

—o— 
Masine Demonstracija 

Algų Kapojimą
Norwoodo ii* apielinkės dar

bininkai ir darbininkės! Law
rencio audėjai darbininkai ir 
darbininkės, - skaičiuj -apie 30,- 
000 jau keletas savaičių ’ener
gingai streikuoja, kovodami 
-prieš 10 nuošimčių algų nuka- pakils balsais. #
pojima. Karingiausius t strei- 
kierius desėtkais areštayo, \ nau’V skaitytojų pri- 
jiems reikalinga parama. To- biynte d. J. Valatka iš^ Haver- 
del, kad būtų pasekmingai at- hill, Mass. . r __
raustas xalglj kapojimas, » tai v’s^ eilė^draugų stos^J jlarbą. 
plačios darbininkų masės turi 
ateiti audėjams į pagelbą. To
dėl Norwoodo įvairios darbi
ninkų' organizacijos f engia ma
sinę demonstraciją Lawrence 
streikuojančių audėjų para
mai.

. Masinis parengimas įvyks 
22 d. lapkričio, Lietuvių Sve
tainėj. šiam parengime kal
bės patys Lawrenciio streikuo- 
Janti audėjai įr Tarptautinės 
Darbininkų pagelbos kalbėto
ji- • ; .
7 Draugai ir draugės, Law- 

tencio darbiriinkų kova turim

‘‘LAISVES” VAJAUS f ASEKMES
ir DRAUGAI, “LAISVĖS” 

SKAITYTOJAI!
Į ' Revoliucinis darbininkų ju- 
; dėjimas saukia jus visus į dar-

Draugai Danugevičius 
Bokas, iš Waterbury, jau ge 
rai ĮsismaginjOf Per juos ga 
vome ke!.ohką . naujų-ska.ty.jb.n.rii..kos apžvietO3 platini. 
toju. Drg. S. Rėlkauskas sto-; mo darbą. Dąrbuokitės visi, 
jo į darbą A.L.D.L.D. 9-to ! kad gauti nors po vieną ar po 
Apskričio vardu. Aišku, kad 
Shenandoahrio apielinkč greit - a w . * A*

Jis rašo, kad ten

Drg. Katilius, iš Bridgewa
ter, Mass., varde A.L.D.L.D. 
7-td Apskričio šastelėjo 151 
balsų.

Draugės Gaieckiene ir Ra- 
manauskiene pradėjo darbuo
tis Philadelphijoję.

Tačiaus, d. Petkienė, iš 
Great Nėck, N. Y., vis dar

■ viršija visus. Jai rūsčiai pa
grūmojo d. Ignas Kubiliūnas 
iš Bostono, pareikšdamas, jog 
pirmą doyana teks A.L.D.L.D. 
7-tam Apskričiui, kuriam jis 
darbuojasi.

Dąrbuokitės visi,
> 

keletą naujų skaitytojų “Lai
svei” šiame vajuje. Jau pra
slinko 2 savaitės, kaip vajus 
prasidėjo. „Bet dar labai ma
ža dalelė, palyginus su ta tūk
stantine minia dienraščio skai
tytojų, tesidarbuoja^ rinkime 
prenumeratų.

Nesiskųskite, kad sunku 
gauti skaitytojų. Kiekvienas 
revoliucinis darbas yra sun
kus. Visi žinome, kad sunku, 
ale visgi galima prikalbinti 
darbininką kaimyną ar fabri
ke sandraugą skaityti darbi
ninkišką dienrašti. Dirbkime 
Visi ir parodykime savo prie
šams,> kad mes, darbininkai, 
mokame skleisti savo klases 
apšvietą išnaudojamųjų masė
se.

Sekančiame “L.” leidinyje Z 
tilps apskaitliavimas, kaip 
kėntestantai stovi.

v
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Puslapis Trečias

kuriuose

Kai ku

entro Biuras

palaukite,griežtai už

Ay*

BALSAS

J, Grybas

VVORCESTER^ M ASS
Taip, ponas. (Eimt prie te- 
. Prisiųsk vyriausią šerifą

Mes 
išskir-

FORMANAS 
streiką vestų.

BOSAS

judėjime 
Mes esa- 

Mės tiki-

Bet kad nėra vado, - kuris

bandytų j^$g|is J

Musų mieste rinkimai
proleta- 
siekian- 
Sovietų

THE LIBERATOR
50 E. 13th Street 

New York City i

BLAIMEKITKW
Ekskursiją į Sovietą Sąjun- 

gą Dykai

gos leidimais ,tai skaitysis, kad 
legališkai naudojasi.

4. A.L.P.M.S. Centro Biurą

AŠ: ne
Tu esi tuš

FORMANAS.—
Įefono ir šaukia) 
čia. Greitai. Bosas -nori kalbėti su juo.

BOSAS (susimaišęs).—Tu man nori paša 
kyti, kad nėra vado, kaip kad SuvienytOj Mai

Šis Tas Iš ALPMS Centro Biuro 
Posėdžio

jntro Biuro 
(alyvavo ei- 
orų, likosi

nistinės opozicijos.
2. Centro Biuras pasmerkia organizavimą 

naujo choro, kuris organizuojama tuo tikslu, 
kad pakenkus jau senai gyvuojančiam Aido 
Chorui ir padėjus prieškomunistinei opozici- 

draugus ir 
kti sklokinį

n su 
Inu-

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis .Ląik- 
: : raštįs (su paveikslais) : i 1,

Amerikos Lietuvių Proletarinio 
ga visuomet ėjo su Amerikos 
darbininkų judėjimu. Dabartiniu 
šių kova darosi aštresnė ir reika 
giau pasiaukojimo iš darbininkų pusės 
ir Meno Sąjunga turi daugiau kreipti do 
mės į Šiasąkovas.

tSpalio 3 dieną’ A.L.P.M.S. Ce 
praplėstame posėdyje, kuriame d 
lė draugų darbuotojų iš mūsų ch 
pabrėžta, kad mūsų chorai dabartiniu laiku 
dar labiau turi eiti i tarptautinį darbininkų 
veikimą ,dalyvauti darbininkų parengimuose 
ir paminėjimuose. Mūsų meno vienetai tu
ri labiau rištis su komunistiniu

sios 
eiti 
šios 
mes 
Dar

stq vaidilų, 
enimo ir fašistų 
jkviehas Amerikos

5, (š, 7;—Darbininkų klasės solidarumą!
VISI.-—Laimėjimas priklauso nuo mūsų pačių

■ t Dirbančių ir visų . streikuojančių t 
Vienybė mūs eilių visų
Be skirtumo tautybes ir rasių.

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

Partija- laikb: masinius susirink 
kimus veik .kas vakaras. Kar
tais dar daugiau, negu vienas 
susirinkimas įvyksta vienu va
karu. Masiniai mitingai .lai 
koma daugiausia atvirame 
ore, gatvėse.

Taip turėtų elgtis ir kitų kp* 
lonijų darbininkai. Mes turiz
me veikti, kad -Komunistų. 
Partija gautų kuodaugiausia 
balsų šiuose rinkimuose.

Del mūsų miesto komunis
tų kandidatų aš kreipiuosi j .

A.LP.M.S. Centro Biuro Pareis 
kimas Prieš Prieškomunistinę 

Opoziciją

Meno Sąjun- 
komunistiniu 

laiku kla- 
lauja dau- 

Tad

nibrių Unijoj vienas arba du viršininkai visą 
streiką veda? ' 1; * • 1 ;* W‘‘

ŠERIFAS (įeina).—Taip, ponas. Jūs įšau
kėte mane? ( .

BOSAS.—Tamsta man! pasakyk, ką šitas 
žmogus pleperiuoja? Viskas, ką jisai man 
pasakoja, tai kad šiame streike nėra vado. 
Ar kas girdėjo apie tai. Ha, ha, ha, ha...

ŠERIFAS.—Taip, jisai kalba tiesą 
bandėme visus būdus terorizuoti juos, 
ti jų vadus. Bet mes negalime surasti vadų, 
jie visi veda. Tai ypatingiausias dalykas.

BOSAS (išsigandęs).—Jūs kalbate juokus. 
Tai suokalbis. Nėra vadų, bet “visi veda”.. 
Kas girdėjo apieytokius dalykus?

ŠERIFAS.—Męs baubėme geriausia, ką tik 
žinojome. Mūsų šnipai pranešė, kad jie turi 
kokį tai komitetą. Jie vadirįa jį “Streiko 
Komitetu.” Tas Komitetas sudarytas iš mai
nierių darbininkų. Jis pačių mainierių iš
rinktas. šitas Streiko Komitetas yra jų va
das.1 Kaip tu gali areštuoti streiko komitetą, 
kad visi mąinierįai jąmę' y£a.

feOSAS,—Po velniąis jus. ,visus! “Nėra 
vadų, perą vadų,”—tai yj.skas, ką; M girdžiu... 
Gaukite vadus, aš .nesigailiu nei pinigų išleis
ti, bet reikia sutaikyti šį streiką.

FORMANAS.—Mainierląi yra vadai. Čia 
ne Suvienyta Mainierių Unija senosios Darbo 
Federacijos. Mes negalim surasti vadus.

BOSAS.—Tai pristatykite man Suvienytą 
Mainierių Uniją. Jie dar turi kelis vadus. 
Fagan yra vienas iš jų, o Lewis—-kitas. Pa
ganas perdaug reikalauja, bet jisai sulaužys 
streiką. Aš taikysiuosi su juo.

ŠERIFAS.—Jisai laikų konferenciją su gu
bernatorium Pinchotu streiko reikalais. Aš 
pašauksiu juos (eina prie telefono, kalba) : 
Taip, mes norime sutaikyti, bet ką 
rie mainų bosai jau susitaikė, bet niekas nei
na darban (užkabina telefoną). Tai ypatin
ga padėtis. Jie sako, kad šitas streikas yra 
skirtingesnis. Vadai susitaiko, bet niekas 
neina dirbti. Jie neklauso Suvienytos Mai- 
nierių\Unijos. Jų unija, tai Nacionalė Mai
nierių Unija.

BOSAS.—Nacionalė Mainierių Unija?
ŠERIFAS.—Taip. Tai kitokia unija.
Jie turi kitokius būdus, kitokias metodas. 

Jų vadas yra Streiko Komitetas. Jie vienija 
dirbančius ir nedirbančius, kovoja už bedar- 
biani^jip(įraudą, ■, vienija baltus darbininkus

Vienybė, solidarumas tarpe jų 
-Mes negalėsime sulaužyti šį

pareiškia, 
kad mūsų Sąjungos chorai ir, kiti vienetai 
niekuomet nedalyvautų ir negelbėtų sudary
ti programas prieškomunistinės opozicijos 
rengiamouse parengimuose. Dalyvavimas mū
sų chorų opozicijos parengimuose bus skaito
mas ėjimu prieš darbininkų komunistinį ju
dėjimą. i

5. Centro Biuras ragina Sąjungos chorus 
daugiau rištis su darbininkų judėjimu. Rei
kalinga rengti paskaitų ir prelekcijų apie 
proletarinį meną, kad pakėlus mūsų narių 
ir chorų klasinį susipratimą.

A.L.P.M.S. Centro Biuras.

žemiau mes talpiname klausimų ir atsa
kymų formoj, kas yra proletarinė muzika, 
šį skyrių palaikysime, ir toliau. Su pradžia 
šio skyriais, mes kviečiame mūsų drauges 
ir draugus rašyti klausimus * apie muziką, 
kuo mūsų muzika gali skirtis nuo buržuazi- 

■ nes muzikos.
Neapsirubažiuojame vien tik muzika. Rei

kalinga diskūsuoti ir kiti meno klausimai. 
^Klausimai turi liesti proletarinio meno skir- 
’tumus. 1 /’ • ► i >. - •

Šiame kampelyje pradedame ir diskusijas. 
JDraugai yra kviečiami išsireikšti savo min
tis. Gera, koristi'uktyvė kritika, gali tik pą- 

j dėti ugdyti m tisų proletarinį meną. ' Jei 
draugai nesutinka su atsakymais^ kviečiami 
rašyti į šį skyrių^savo nuomonę.
. šį kartą pradedame su vienu klausimu:

“Kas yra proletarinė muzika?”
Šį klausimą ir kitus muzikos klausimus 

atsakys Darbininkų Muzikos Lyga. Į šią 
Lygą įeina eilė draugų kompozitorių ir mu
zikos studentų. Lyga šiuo tarpu yra mūsų 
autoritetingiausia įstaiga proletarinės muzi
kos klausimais.

Klausimas.—Kas yra proletarinė muzika?
Atsakymas.—Proletarinė muzika turi iš

reikšti ir įnešti realybę, esmingumą, nuliū
dimus ir pasiryžimus darbininkų revoliucinės 
klasės. Buteht, jinai turi išreikšti darbininkų 
padėtį kapitalizme. Iš kitos pusės, 
rinė muzika turi Reikšti klasių kovą, 
čią nuversti kapitalizmą ir įsteigti 
valdžią. 1 ,

ir negrus, 
yra didelis 
streiką.

BOSAS-
jums parodysiu. AŠ parodysiu, kas čįa daro 
tvarką. A^ yuriu vieną ginklą, kuA^ juos su
muš. Aš tą priertionęs naudojau jau nevieną 
kartą ir visuomet Veikė. Aš galiu pasakyti 
jums, kokia ta priemonė yra? Tai badu ma
rinimas. Kuomet jie pabadaus porą savaičių, 
kuomet jų moterys ir vaikai ims badu alpti 
del stokos maisto ir pieno,’ tai jie pasiduos. 
Badas sulaužys streiką!

Uždanga.
- ' SCENA III

(Scena ta pati, kaip ir pirmoji, bet darbi
ninkų dabar yra daiigiau. Dabar jie nedirba, 
bet pikieto linijoj.
VISI.—Draugai darbininkai!
4. —-Draugai!
1. —Mainierių streikas,
2. —Yra mūsų streikas.
3. —jų laimėjimas—
5. —Yra laimėjimas
6. —Visų
7. —Darbininkų klasės.
1, 2, 3.—Laimėjimas prieš badavimą.
4. —Mainieriai turi laimėti,
1. —Kadangi
4, 5, 6, 7.—Mainierių kova yra visų darbinin
kų kova.
VISI.—Prieš badavimą!
2. —Visa darbininkų klasė
3. —Būtinai turi
4. 5.—Sumušti
6, 7.—Badavimą!
1, 2, 3.—Badavimas yra bosų priemonė
4. —Prieš
5. —Darbininkų klasę!- ' ' ,J ■ -
6. 7.—Kokioš yra, mūsų1 priemonės' ginklai?
1, 2, 3.—Mūsų ginklas yra darbininkų klasė.
5, 6, 7.—Ginklas prieš badavimą— ' i
,4.—Solidarumas! (
3, 4, 5.—Solidarumas darbininkų klasės!
VISI.—Solidarumas yra darbininkų klasės 
ginklas! _ ’ * . ’
1.—Solidarumas • x
1, 2.—Reiškia
2.3. —Daugiau pinigų, - <
3.4. —Maisto,
4, 5.—Drapanų
6, 7.—Del streikuojančių mainierių.
1, 2, 3.—Badaujančioms moterims,
4, 5, 6, 7.—Badaujantiems kūdikiams!
VISI.—Mūsų kovojantiems draugams!
4.—Tai reiškia

Solidarumą!

Oficialia organas Lygos delek - 
- Gynimo Negrų Teisių.

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJI 
ši dovana bus duodamajam U," 

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

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

už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė
nesius *ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialės kainos tiems, kurią 
užsisakys pluoštą virš 200 ko
pijų- . > #

Komunistų įPartij? Veikia 
Kai) daųgęlyįįįę ,kfe miestų, '

Proletarinio Meno Kampeli
Klausimai ir Atsakymai

taip ir čia ateina rinkimų die- ja trys partijos: Republikonų, 
Demokrafų ir Komunistų Par- 

įvyksta. 3-čią dieną lapkričio, tija. Visos partijos vedą rin
giuose rinkimuose daly vau- kimų kampanijas. Komunistų

Dabartiniu laiku tik Komuriis- . 
tų Partija kovoja už darbinin
kų t klasės reikalus. Negerai, _ • 
kad mūsų mięste^ tik trys kari- • | 
didatai yra statomi njio Kp* 
munistų Partįjps. Jaiąj yra 
Paul Skers—anį majoro.Uwe- 
nėr Moki—į alderihanus'; An-’ 
pa Barbentas—taip' įat ant al*:: H 
dermano. i : 1 H H ; r

' ' ' : I I i-'
Darbininkų pareiga balsno-; .« 

ti už darbininku ^partijos kan* , 
didatus. Map -nerenkant pri- 
rašus del kandidatų * padėjimo .* 
ant baloto, teko užeiti ir pa^!. 
tokius darbininkus, kurie jau \ 
kariavo trijuose karuose, bet 
dabar jau pasisako už darbi-' 
ninkus. Ve kaip pasakojo vie
nas tokių darbininkų: Senukas 
sako, kad “aš mušiausi su U”, 
panija, su Meksika ir paskutitr 
niam kare su Vokietija.1 Iv . 
dar eisiu kariauti, jei gyvas įr 
sveikas būsiu, bet jau eisiu ka- ■ 
riauti už darbininkų reikalus, 
o ne už imperialistų klasės rei-, 
kalus, šiuo sykiu jau kariaUr ' 
siu už nuvertimą kapitalistų 
klasės ir įsteigimą Sovietų val
džios.”

Toliaus senukas pasakojo, 
kad jisai manė, jog po Amef/ 
rikos vėliava yra. geriausias 
darbininkui gyvenimas; ’bet 
dabar jau persitikrino, kad 
jisai klydo. Reikia dar tiek. 
paminėti, kad tas senelią yra' 
tikras amerikonas. Dabar ji- ’n 
sai jau pasižadėjo balsuoti už , « 
Komunistų Partijos kandidŠ-3. i, 
tus ir veikt, kad ta partŲą lai- / 
mėtų. Tad mūsų dar didės* ‘ 
nė pareiga veikti už K; Pi '. t*

jai. Centro Biuras ragina visu: 
drauges, kurie yra suvilti, pal 
chorą ir grįžti prie Aido Choro.

3. A.L.P.M.S. Centro Biuras
draudžia sklokiniam chorui naudotis*^..L.P
M.S. išleistais veikalais ir dainonįis. Jei sklo- 

eno Sąjun- 
ogtinai, ne-

Dainos Anglu Kalba
Mes labiau ir labiau einame' į tarptauti 

nį darbininkų veikimą. Mūsų chorai tan 
kiau ir tankiau dainuoja tarptautiniuose pa 
rengimuose, kuriuose reikalinga dainuoti dai 
nų anglų kalba. Kitaip sakant, tai mes ei 
name prie dainavimo dainų,- kurios yta 
šalies darbininkų dainos. Mes turime 
į tarptautinį darbininkų judėjimą, arba į 
šalies darbininkų judėjimą todėl, kad 
čia gyvename, čia dirbame ir kovojame, 
daugiau, tai mūsų jaunimas anglišką kalbą 
geriau‘supranta, negu kad' lietuvišką. <

Tad mes turime dainuoti ir platinti dai
nas anglų kalba. Tokių dainų leidimų už-( 
siima Darbininkų Muzikos Lyga (Workers 
Music League)* Ši Darbininkų Muzikos Ly
ga yra dalis Darbininkų Kultūros Federaci
jos. Jinąi tik dar pradėjo savo darbą. Bet 
jau išleido porą dainų, apie kurias mes mi
nėjome pareitame Meno Skyriuje. Šios dai
nes reikalinga platinti masiniuose susirinki
muose, nes jos turi būti dainuojamos visų 
darbininkų. »

■ Apie dainavimą visos publikos reikalinga 
mūsų menininkams, daugiau pakalbėti. 
Draugai, kurie eina į judžius, turi gerų pri
tyrimų, kaip tuose teatruose veik kiekviena
me dainuojama daina ir kartu mokinama vi
sa publika dainuoti tą dainą. Tad, kodėl 
mes negalime savo darbininkišką visuomenę 
pratinti prie tokio masinio dainavimo. . Ge
ra, darbininkiška daina, taip pat reikalinga 
platinti, kaip ir literatūrą abelnai. Todėl mes 
ir turime tinkamas dainas platinti visai mū
sų publikai, kad reikalui esant mūsų publi
ka jau mokėtų dainą ir galėtų pagelbėti ją 
dainuoti ir sukelti revoliucinį ūpą.

“Comintern” ir “Stand Guard”
“Comintern” ir “Stand Guard” parsiduoda 

po 10c. Mūsų chorams, kurie'ims platini
mui nemažiau, kaip 1.0 kopijų, parsiduoda 
tik -po 5c. Kitoms draugijoms, kurios ims 
pardavimui nemažiau, kaip 10 kopijų, duo
dama po 6c. ir 7 dešimtadalius. Arba 10 ko
pijų už 67c. . - .

Mes raginame mūsų chorus ir, kitas orga
nizacijas platinti šias dainas taip, kaip ir ki
tą literatūrą mes platiname.

Darbininkų Muzikos Lyga ruošiasi ,ir dau
giau dainų leisti anglų kalba. , Greitai bus( 
paruoštas ir “Iriternacionalo-” naujas leidinys 
anglų kalba.. ■ ' «■ •

judėjimu. 
Meno Sąjunga priima Amerikos Komunistų 
Partijos vadovybę.

Atsiradus mūsų judėjime 
mūsų Sąjungos choruose prieškomunistinei 
opozicijai, kuri bando draskyti mūsų cho
rus, kaip tai pasireiškė Wilkes Barriuose, A. 
L.P.M.S. Centro Biuras vėl svarstė mūsų nu
sistatymo link prieškomunistinės opozicijos 
klausimą.

Spalių 25 dieną A.P.L.M..S 
padare sekamus tarimus:

1. A.L.P.M.S. Centro Biuras iižgiria Aido 
Choro, Wilkes Barre, Pa., pasielgimą išme
time Vilkelio ,ktiris demoralizavo choristus, 
veikdamas del Rruseikos-Butkauš prieškomu-

L.L.R. Choras likos suorganizuotas 19 d. 
rugsėjo, 1919 metais. Į chorą įsirašė ant 
sykio 30 ypatų—:vyrų, moterų ir mergaičių. 
Buvo visokių pažiūrų žmonių, bet organi- 
zuotojai ir didžiuma choro narių buvo ko
munistinio nusistatymo—komunistinių pa
žiūrų. T°del choro taisyklės buvo pagamin
tos darbininkiškos. v

L.L.R. Choro to laiko organizatorius d. ST. 
Grybas surado chorui mokytoją d. Edward 
J. Sugar. Padarytas susitarimas, kokiomis 
išlygomis L.L.R. Chorą mokins. Tas Sū- 
gario išlygas visi L.L.R. Choro narfai priė
mė. Drg. E. J. Sugar pradėjo mokytojauti 
chorui su 20 d. spalio 1919 m. • ■ '

Choras turėjo pąsipirkęs dainų knygas’: 
“Revoliucijos Giesmės” nuo Petraūsko; 'vyrų 
chorui. Todėl d. SugAr tas dainas patarė 
atidėti, nes kaipo mišriam chorui jos nelabai 
tinkamos. Jis pasiūlė pirmą dainą mokih- 
tis darbininkų himną: “Internacionalą/’ Di
džiuma choristų priėmė Sugario pasiūlymą. 
Taip U.L.R. Choro pirma daina buvo “Inter
nacionalas.” Išmokus “Internacionalą”, d. Su
gar pasiūlė dainą “Lai Gyvuoja Komuniz
mas.” Tautiškas elementas, kurio tuo laiku 
buvo chore, pradėjo priešintis. Bet didžiu
ma choristų priima ir su energija mokinasi. 
Po vieną pradėjome įmaišyti ir lieudies dai
nelių.

Choras, pramokęs keletą dainų pradėjo 
ruošti parengimus ir dalyvauti kitų darbinin
kiškų organizacijų parengimuose. Bet už
eina Palmerio ablavos ant Komunistų Parti
jos. Areštuoja apie 10 Norwoodo komunistų, 
kurių tarpe ir choro organizatorių d. Gry- 

Umi ir dar cįja choro nariu—B. Maziliauską 
W F. Markevičių. Visus nuveža ant “Dear 
Island.” Bet pas choristus ūpas nenupuolė. 
Pamokas lanko ir dainuoja revoliucines dai
nas. Sugrįžus draugams nuo “Dear Island” 
prasideda' smarkesnis veikjmas už sukėlimą 
finansų paramai t politinių kalinių, (jhoras 
aktyviai dalyvauja tame judėjime.

Tautiškas elementas chore pradeda nepa
sitenkinti choro veikimu ir pradeda organi
zuoti tautišką chorą. L.L.R. Choro susirin
kime organizatorius padaro pastabą, kad 
kai kurie choristai bando griauti L.L.R. Cho-i 
i*ą, organizuodami sandarietišką chorą. Uho<- 
ras griežtai uždraudžia savo hariains opga- 

• nizuoti kitą chorą, tai tautiškas elementąs, 
5 ar ypatos, apleidžia L.L.R. Chorą. Jie 
susiorganizavo tautišką chorelį, kuris veik 
gyvybės neparodęs mirė.

Komunistų Partijai nuėjus į pagrindinį 
Veikimą, L.L.R., Choras, kaipo pagelbinė ko
munistų organizacija, varo visokį veikimą, 
surištą su darbininkų judėjimu. Net ir Pir
mos Gegužės paminėjimu per porą metų rū
pinosi .L.L.R. Choras.' Partijai išėjus į-, vie
šumą, jinai ir, vėl pradeda vadovauti, visam 
judėjimui. ‘

L.L.R. Choras keičiasi. Suaugusių atei
vių vietas pradeda užimti jaunimas, čia gi
męs. Bet vadovybė vis laikosi toj pačioj ko
munistinėj pakraipoj. Atsiranda ir bėdų, iš
sivysto iš keleto jaunuolių, priešai komunis
tinio judėjimo ir bando chorą sabotažuoti. 
Kur reikia dalyvauti komunistiniuose paren
gimuose, tai dalis choristų atsisako dalyvau
ti. Bet ta dalis mažumoj. Todėl choras, nors 
ir silpniau, bet vistiek dalyvauja darbininkų 
parengimuose ir pildo programus savo dai
nomis. Choro Vadovaujami draugai pradeda 
daryti spaudimą į sabotažninkus, kad mažu
ma turi pildyti didžiumos tarimus. Jie turi 
būtinai dalyvauti visi, kur choras nusitaria 
dalyvauti. Todėl tie sabotažninkai, republi- 
konai, .apleidžia chorą.

Bet L.L.R. Choras vėl gauna naujų spėkų 
ir jo veikimas ne nusilpnėja, bet dar pasidaro 
tvirtesnis.

-Taip L.L.R. Choras per 12 metų savo gy
vavimo išlaikė darbininkišką liniją, kurią nu
tiesia Komunistų «Partija. Daug,- ir * labai 
daug, prisidėjo prie išlaikymo L.L.R. Choro 
ęlarbininkišku, tai d. Edwardas J. Sugar, ku
ris. pats būdamas komunistu, stengiasi ir mo
kinamus; chorus palaikyti toj pakraipoj.

L.L.R. Choro pasidarbavimu, likosi suorga
nizuotas A. L. P. M. S. II Apskritys, į kurį 
dabar jau priklauso 8 Mass, valstijos chorai. 
L.LtR. Choras per 12 metų tarnavo darbinin
kų judėjimui ir pasilieka darbininkišku. Cho
ras darbuojasi tik del darbininkų judėjimo 
naudos, stengdamasis dalyvauti darbininkų 
klasinėse kovose. Choras’ ‘ dedasi kovon su 
darbininkais už tuojautinius’ pagerinimus • ir 
>ūž galutiną darbininkų pasiliuosavimą iš po 
kapitalizmo priespaudos.

Duoda daug žinią iŠ Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laboring. Germany.

Kas užsisako “Balsą," tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininką spaudą ir padeda ją 
kovalpi 
menės į 
darbų.
darbininkas ir darbininkė pri-
: valo užsisakyt “Balsą.” : '

“BALSO” KAINA AMERIKOJ®
Metams ..... |1.50 
šešiems mėnesiam! . , .80
Pavienio num. kaina . .05

Kitoj vietoj skaitytojai ras A.L.P.M.S. Cen 
tro Biuro pareiškimą klausime prieškomunis
tinės opozicijos mūsų judėjime, kuri ir į 
mūsų Meno Sąjungą briaujasi. Kaip drau
gai menininkai matys, tai Centro Biure nesi
randa nei vienas narys, kuris palaikytų dras
kyto jų pusę.

Tai labai geras ženklas mūsų 
Juk mūsų menas nėra bepartyvife, 
me dalimi darbininkų judėjimo, 
me, kad ir mūsų chorai eislteu Centro Biuro 
nustatyta linija.

Be to, šiame posėdyje Centro Biuras, nuta
rė paskirti dar vieną mūsų menininkų^sky- 
rių. Jau daug kalbėta apie trukumą 
finansų, šiame posėdyj Centro Biur 
tarė ir išrinko Finansinę Komisiją, kurios 
yra pareiga rūpintis, kaip gauti daugiau 
įplaukų į mūsų Centralinį iždą. Pakėlę mū
sų finansinį stovį, mes galime daugiau ir vei- 
aklų ir dainų išleisti.

Jei komisija gerai darbuosis, tai nėra abe
jonės ,kad padės pakelti mūsų finasinį sto
vį. Be to, mes raginame ir mūsų kitus drau
gus atsiliepti, kaip geriau galima pagerinti 
mūsų finansus. . •

V. ^Bovinas, Sekretorius.

Kova Prieš Badą .
(Pabaiga)

BOSAS*.—Ne. Visuomet būna vienas ar du 
vadai. Areštuok juos, nužudyk juos. Daryk, 
ką tik tu nori, bet gauk juos, pristatyk juos

/

>
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Į RYTUS SKERS AI ATI. ANTIKA
R. M1ZARA ’ ~

='(Žiupsnelis Kelionės ' Įspūdžių r.................. ..

| po 5 vai. p; p. Iš čia susodino mus į auto
busą ir nugabeno į tūlą “hoteliuką,” kur 
gavome šiek tiek užkąsti. Bušą apsupo bū
rys vaikų, prašančių centų. Skaudus regi
nys žiūrint į tuos vaikučius: apdriskę, su
vargę. Vienas iš jų—didžiausias—išrodąs 
į kokios 1 dešimts nįetų amžiaus, pasisakė 
jau dirbąs ir turįs 16-ką metų amžiaus! 
išblyškęs, sugeltęs. Pasisakė, kad jo tė
vas betgi neturįs darbo: jis turįs šeimyną 
maitinti!

Kai 8 vai. vakare jau mes buvome laive 
Arcturus. Nedidelis tai laivelis, tik ‘3,000

(Tąsa)
Didelis, tačiaus, kontrastas matosi, va

žiuojant Anglijos laukais, palyginus su 
tuo, ką matai Amerikos laukais važiuoda
mas. Visų pirmiausiai, tai stoka alkfas
faltuotų automobilių kelių. Iš viso tik vie
ną siaurą tokį kelią esu pastebėjęs ir vieną 
ar du automobiliu juo važiuojant. Įsivaiz
duokit: virš 150 mylių pervažiavus, tik 
pora automobilių tesimatė laukuose. Juk 
tai milžiniškas skirtumas tarpe to, ką ma
tai Jungtinėse Valstijose!

Kitas .dalykas. Anglijęs traukinių vago- įtalpos. Plaukioja tarpe Hull ir Hel- 
n mažiukai ir dar vis mediniai. Isdahn- • A?* v™™™nai mažiukai ir dar vis mediniai. _____

ii į kompartmentus abiejose klasėse. Gar singforso ir priklauso finų-anglų kompani
jai. Lygiąi 15 min. iki devintai Arcturus

J^a^yciai. Prekinių traukinių va- pra^ėjo judintis ir apleido Hull, leisdama-
joneliai taipgi nedičkiai. Viskas išrodo 

} tarsi smulkaus ūkininko priešu stambaus
buožės įruošimus. Dabar tik man aiškių
kodėl Sovietų Sąjunga tiek daug pastangų nome pribūti penktadienio vakare.
deda amerikomzuoti savo industriją. . PeĮ. įiena smarkiai išvargę, pasažieriai 

■ Jungtinių Valstijų geležinkelio vagone; apie 10 vaf jau nuėjo.gulti. Jūra tyki; 
žmogus sėdėdamas, jautiesi, kad jis tekis . Qras gragus jp laivelis, tarsi kurmis, po 
drūtas ir galingas, jog niekas jo negalėtų ■ biskelio knisasi pirmyn Šiaurės jūros pu- 
sudaužyti. Kažin kokis saugumas (nors totu vandeniu.
geležinkelių nelaimių, t. y., žmonių užmu-j žmoneliai susi/rūpinę: įpasakota, kad 
Šimų Amerikos geležinkeliuose daugiau pa-i Baltijos jūra bus daug banguotesnė už 
daroma, negu Anglijoj) jaučiamas, pia gi Atlantiką ir todėl mūs Arcturą mėtys, kaip 
priešingai:^ tie vagonėliai tik braška ir balaną. Tasai įkalbėjimas smarkiai vei- 
čirškia. Išrodo, kad jie ims ir pasileis — ^ja psychologiniai, nes j^u dabar tūli, biją 
siibyrės Į šipulius. ’jūriškos’kelionės, nusigandę. Tas gali pa-

Taip, Sovietų Sąjungos darbininkai- la- dėtį tik pabloginti.
Ketvirtadienis—spalių 1 d. s ♦

Diena daili. Arcturus dar tiesiai stumias> 
pirmyn. Bet jau tūli žmoneliai vėl serga

sis pirmyn Šiaurės jūra linkui Copenhage- 
no, Danijos sostapilio. Laivelis daro tarpe 

’ 14-15 mazgų į valandą. Copenhagene ma-

Tasai įkalbėjimas smarkiai vei-

bai gerai daro imdami pavyzdžius iš Aipe- 
rikos technikos, o ne iš Anglijos!

•• 1 Reikėtų keli žodžiai tarti apie patį Lon
doną, kol dar įspūdžiai karšti. Miestas pi 
gražus. Turi daug puikių (architektūros ir vėl ožius lupa, ir vėl dejuoja! Nelaimiri- 
styliumi) budinkų. Aestetiniu atžvilgiu |gi jie! Tokiem jūrom nekeliauti! Virš 
Londono centras daug geresnį įspūdį pada- • penkias paras išbuvę Mauretanijoj ir ne- 
ro negu New Yorkas. Pastarajam, tiesa, | galėjo įprasti. Tai bloga.
augšti budinkai, bet jie kažin kaip sudrėb-• Pasažierių važiuoja nedaug: berods ko- 
ti be skonio ir tvarkos. Tasai augštumas I kįa 70 asmenų. Iš jų gal desėtkas pirmoj 
dangorėžių gali padaryti gilesnį įspūdį tik ; klasėj, o kiti visi—trečiaklasiai. Mažam 
kuomet juos matai judžiuose. Londone : laive tuo geriau, kad čia greičiau vienas 
nėra augštų budinkų (bent centre), labai!su kitu susipažįsta, viens kitain greičiau 
daug senų namų, statytų po renansansišku • viską išsipasakota.
impulsu ir ta liekana daro miestą ypatin- i §tai važiuoja keletas finų iš Kanados į

laive tuo geriau, kad čia greičiau vienas

^u^i^ipališku. Labai daug busų miesto j Pinlandijų. Pasirodo, .kad Kanadoje sąly- 
gatvese. Ir važiuoja faip greitai! Tačiaus gos dar sunkesnės, negu Jungtinėse Vals-
trafikinių nelaimių, sakoma, čia mažiau, tijose. Kremtasi žmonės, kad ir jie nega- 
negu New Yorke. Tiesa, čia mažiau au- lį traukti į Sovietų Sąjungą.
tOmobilių laksto. /Gatvekariai suvesti po Arcture patarnautojais yra moterys. 
/ " _ * . Tai keista. Jos čia atlieka visokius dar-'

Besikalbant su tulu darbininku, kuris bus: prie valgių taisymo; jų padavimo. 
Lohdpne gimė ir veikiausia mirs, paaiškė-! Kambarius liuobia ir visokį kitokį pasa- 
jo, kad darbininkų klasės apgyventuose 
distriktuose padėtis, sąlygos yra baisios. 
Labai gaila, kad negalėjau nuvykti, ypa
čiai Hyde Parkan. Žinoma, nemačius dar
bininkų, tiednuomenės gyvenimo sričių, 
nebuvus jų butuose ir nepastebėjus bendrų 
gyvenimo sąlygų negalima apie jas nieko 
ir pasakyti. Iš visko tačiaus, rodosi, kad I

negu New Yorke. ' 
tomobilių laksto. /Gatvekariai suvesti po 
žeme. Iškeltų geležinkelių nesimato.

žieriam patarnavimę darbą atlieka.
Tiesa, finės darbininkės stipraus sūdė j i- 

į mo moterys ir išrodo, kad jom tas sunkus 
i ir nepalankus darbas eina taip jau sklan- 
I džiai,« kaip ir vyrams. Bet ne tame čia da
lykas. Dalykas tame, kad jos/ moterys, 
i samdomos tik todėl, kad pigiau dirba už 
i vyrus. Kuomet vyrai darbininkai vaikio- 

biednuomenės padėtis Londone daug ar- ’ iasi be darbo, tai moterys imamos prie to- 
šesnė. bent butu žvikrsniu: nėra čia garB.'kiu sunkių darbų!
niū šildvtuvn iv kitu patogumu, kuriai/ ^MaisJas Aroture tain jau skirtingesnis 
naudoiasi nemažas skaičius darbininkų . va ta, kuri gavome Ma/ .retam j o.i. Čia 
Junginių Valstijų didmiesčiuose. Iš kitos daugiau ‘^rtojiškas”: Iv/nvnuotų bulviu, 
nusės Londono ir visos Anglijos darbiniu- kiaulienos,, žuvų. Pajaus iau^negausi. Su 
kai tuo laimingesni, kad turi kad ir labai vaisiais taipgi skūpumas jaučiamas^ Amn- 
menka soęialę apdraudą bedarbėje, kuomet 

A -11 !1   • <• • v) /»
briko, automatiškai atsiduria bado nas- bu geriau pasitenkinę’ 
nibsno. kiu.

Į Hull miestą pribuvome beveik pusėj

; (rikietiško tino žmonėm jau no kas. Bet lie- 
Amerikos proletarai, su išmetimu iš’fa-: tuviai, rusai ir finai, matomai, šituo mais- 

negu mauretaniš-

(Bus daugiau)

M

Kiti draugai, turi irgi užsi- 
imdinėti literatūros platinimu. 
Vieno neužtenka pas mus. >

Chore-reikalinga vyrų A M a-1 
no supratimu, reikia judinti vi
sus Piliečių Kliubo narius, o' 
ypatingai Talžiūnas yra muzi- 
kališkas ir jam vieta turi būt 
chore.

Drg. Čiekus negerai padarė, 
išeidamas iš Partijos. Nesusi
pratimai visuomet įvyksta. Tas 
ne naujiena.

Drg. Rimkus turi tankiau at
silankyti į susirinkimus. Ne
gerai daro, tankiai susirinkimų 
nelankydamas. Tai tik 
leidimas. Drg. Tropys 
būt aktyviškesnis. Jis 
darbštus, bet pradedą 
niauti. Tiesa, jis susirūpinęs 
su darbu, nes jau ilgas laikas 
kaip nedirba. Drg. G. Likas, 
nors nesveikas, bet, aš manau 
jis. gali užrašinėti “L.” leng- į 
viaus, negu l^oks kitas drau- j 
gas. Jį visi Bostone žino, kaip i 
gerą žmogų, ir turi juom pa- Į 
sitikėjirųą*. Drg. Likai, pa-; 
bandyk, ką tu gali, o as tikiu, ■ oiuv uaipu, 
kad galit lengvai tą padaryti. Į ziui esant, daugelis iš lietuvių, 
Drg. Linkas turi irgi apsimti 'neturėdami darbo ] 
dirbti. r~ 
negerai būti. Drg. . pra 
dirbt, o pats pamatysi, 
seksis.

Drg. Jankevičius' yra pagir
tinas žmogus. Jis visas mūsų i 
vakarienes surengia ir dirba 
gerai be atsisakymo. Tai pa
girtina. Drg. J. Burba, senas 
jrooklynietis, yra visų čia my- 
imas ir ką daro, tai visuomet prato, kad 'Kanadoj tų gerų 

nuoširdžiai, bet gaila, kad jis laikų nebebus, 
mažai laiko turi. Drg Peld- pati kapitalistų Kanados .val- 
žius turi mažiau vaišintis, ojdžia, kuri šiuo tarpu, paip at- 
daugiaus dirbti mūsų judėji-įeina 
me. Tiesa, jis dirba, bet gali prašyti pagelbos, tuoj siūlina 
jut daug aktyviškesnis. Su vy- veltui nugabenti atgal į Lietu- 
nu kapitalistinės klases nenu-

apsi
tari 

lxi vo 
tingi-

veiksime, draugai.
i

‘Pas mus dabartiniu laiku 
yra koks korespondentas,, ku
ris rašinėja į “K.” Kokis jo iš- 
rokavimas ,aš nežiau, bet tai 
yra šelmiškas darbas. Taip 
turi liautis tas žmogus, nes tai 
yra nemandagu neteisybes ra
šinėti. Mūsų žmonės turi būt 
gudresni ir neišduot savo or
ganizacijų nutarimų, nes da
bar visokį parazitai lankosi 
kliube ir paskui išėję plurpia 
niekus keleiviniams, o tie to tik 
ir nori.

Visi draugai, kuriuos čia mi
nėjau, yra geri mūsų žmonės, 
bet nekurie yra perdaug apsi
leidę veikime, o kiti perdaug 
veikdami nuilsta.

Stokime visi į darbą nors 
šiame vajaus laikotarpyj ir 
parodykime, ką mes galime. 

l’ / Visi į talka!
“Juozas.

TORONTO, KANADA
šiuo tarpu, didžiajam kri

pei’ ilgus

nyčįą, nes tai proto nuodiju 
,mo ’• įstaiga darbininkams. Su
prask, kad tu esi darbininkas 
ir tūri kovoti ir kovoti, knl ne
laimėsi kovą prieš parazitinę 
klasę; kitaip kapitalistai iš- , 
čiulps visą mūsų kraują, kuris'f 
dar liko mumyse.

Kodel jie dabar taip sku
binas tuos bedarbius deportuo
ti iš Kanados kitur? Ar ne 
todėl, kad tie bedarbiai jau 
pradeda suprasti, kad jiems 
prisieina griebtis kovos, o ne 
badauti, kaip jie kad badavo 
per tuos keletą metų. Pabodę 
kapitalistams, kad bedarbiai 
jau kovoja, vietoj išmaldomis i 
gyventi; tat KanadosT»valdžia ■ 
ir skubinas tuos bedarbius iš- 
deportuoti pirm, negu žiema 
ateis, kad kova plačiau ne- 
pasiskleistų tarpe bedarbių. 
Bet klausimas tame,—ar tie 
draugai darbininkai supranta, "i,
kokią klaidą jie daęo sutikdavę?, val: vakare, 
mi važiuoti atgal į sa'Vg]|aIfe/....... '
nes kas ten laukia jų, ar ne 
tas pats skurdas ir badas, kaip 
ir čia? Vietoj kovos lauko, 
jie pasirenka krūmynus pasi- 
kavojimui. Vietoj aktyviai 
dalyvauti kovose, jie ir vėl ge-! 
rinasi prie kitos ^kapitalistų 
grupės. L ------ ------ x-*“‘■*
brangūs draugai 
prasite, 
kur tu, darbininke, nebūsi, vi-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72-ros kuopos susirin

kimas bus antradienį, 3 d. lapkričio, 
i. 139 Steamboat 

Visi nariai 
ateikit ir naujų narių atsiveskit. Bus 
balsavimas Centro Komiteto, ir ap
kalbėta kiti s rbūs reikalai.

H) r g. S. Petkiene, 
(257-259)

GREAT NECK, N. Y. (/ *

Svarbios Prakalbos
L.D.L.D". 72-ra kuopa rengią 

3 lapkričio,Bet, mano supratimu, prakalbas antradienį, 3 lapkričio, 
Straukos svetainėj, 139 Steambat Ra. di augai, JUS gi eit SU- i pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės d. 

kad nėra skirtumo,: V. Andriulis

Tykiu ir^visiems geru laikus, taip \nuvargo, kad ne-jsur laukia mūs tas pats skur- 
adęk besuvokia, kas bus toliau. To-1 das, nes kapitalistų tarpe nė-. 
kad ' kiame gyvenime, kuris jau tę- 

Jsias per dvejetą metų, dauge
lis jau badauja. O visa kapi
talistinė bei klerikališka spau
da tuos vargšus mulkina, kad 
ot jau geri laikai ateina; bet 
darbininkai vis tampriau spau
dė pilvus ir laukė kapitalisti
nio gerbūvio, ir pagaliau su-

va.

1
I

v. “Vilnies” redaktorius, iš
Chicagos. Draugės ir draugai, ma
lonėkit atsilankyti į Šias prakalbas/* 
nes mes gavome gerą kalbėtoją, ku-5 
ris išaiškins daug svarbių šių dienų 
įvykių.

Komisija.
• (257-259) ;

Z’

ra skirtumo išnaudojime ver
gų. Tat, draugai, važiuojan
ti atgal j fašistinę tėvynę, su
praskit, kad ir ten turėsit ko
voti už savo būvį. Suprask, 
darbininke, kad vėliau ar 
anksčiau turėsi versti į šiukšly
ną supuvusį kapitalizmą. Tat, 
ir grįžęs nesėdėk rankas sudė
jęs, bet kovok kartu su Lie
tuvos vargdieniais už pasiliuo- 
savimą iš kapitalistinio fašiz
mo Lietuvoje. Dirbk ranka 
rankon su Lietuvos Komunis
tų Partija išvadavime Lietu
vos vargo žmonių iš po para
zitų jungo. Kovok prieš baž-

-.1

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Veetuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avi.
Tel., Stagg S849.

'•j?*

g

O%

Tą’ supranta ir

nuvargęs' 'darbininkas

"Aš išsižadėjau
Šiurkščiu Erzinimu

"Žinoma, aš esu 
Lucky vartotojų tarpe. Pereitą vasarą, 
kada aš # buvau atostogoms Sierras 
kalnuose, aš šešias mylias ėjau pėsčia 
nusipirkti sau LUCKY STRIKE atsargai. 
Kada prasidėjo kalbamosios filmos, tada 
aš išsižadėjau šiurkščių erzinimų, ir nuo 
to laiko visuomet rūkiau LUCKY STRIKE. 
Tas jūsų patobulintas ■ Celofaninis 
įvyniojimas su skveteliū, atidaryti pa
kelį, tai tikras turtas.”

Malonioji, mažute panelė Helen 
Twelvetrees yra kita jauna scenos 
’artistė, kuri per pora paveikslų 
iškilo Hollywood© horizonte. Jei 
būtų galima tos merginos savybes 
nufotografuot, tai ji būtų grožės 
pamoka. Ji yra RKO-Pathe 
žvaigždė ir neužilgo pasirodys pa
veiksle “Pick-Up.”

#«$$$$

★ Ar p-les Twelve 
trees Pareiškimas 

Apmokėtas?
P-loi Twelvetrees už šį 
pareiškimą nemokėta nė 
cento. Ji jau du metai 
kaip rūko LUCKY 
STRIKE. Mes tikimės, 
kad šis api/ ją garsini
mas bus jai ir jos filmų 
gamintojams RKO-Pathe 
tiek naudingas, kiek 
mums ir jums jos pareiški

mas apie LUCKIES

Pagaminta iš geriausių tabakų - 
viso derliaus grietinės - LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę 
per tų išimtiną “SPRAGINAMO” procesą. 
“Spraginimo” procese naudojami Ultra
violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybės, kurių, natyrališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake. Šie kartumy- 
nai ir erzinančios ypatybes pašalinamos iš 
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. “Jie 
išimti — todėl jų ir nėra!” Nenuostabu, kad 

, LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

/M
H

reikia daug peklos duoti, bet 
Šiuo tarpu dar jį paliksiu ra
mybėje.

Drg. Kazlauskas turi dau
ginus rūpintis ir lavintis. Jis 
gali būti geras kalbėtojas, jei
gu tik biskį daugiau pasila-

SO. Į BOSTON, MASS.

Truputis Pipirų
< I / • • * I 1

Pas mus yra įprotis tik 
sus girtu Mūsų koresponden- < 
ei jos yra paremtos ailt pagy- 

’ : rimo. Tai yra labai blogai, šį 
sykį aš čia duosiu visiems tik 
pipirų. Pipirai yra labai kar-

praugė BarČienė turi įsigy- 
raikrodį, kad galėtu ateiti į

BOSTONAS IR APIELINKŽ I Drg. Kiežys turi mažiaus 
girtis, kad jis yra d. Bimbos 

liš Lietuvos Susiedas. Drg. Kle- 
I ži, jūs esat turtingas ir galit 
i “L.” paaukoti dabartiniu laiku 
’kokią $10. Jūs jau senas, gal 
■veikimui per silpnas, bet galit
Į lengvai finansiškai ją paremti, i vintų.

Drg. P.Kubiliūnas turi su-; i Ignas Kubiliūnas turi ma- 
prasti, kad negalima visur ap-' žiau romansuoti, nes ir taip 
siimti, nes pats žinai, kad ne-; mažai laiko turi. Būt gerai, 
gali vienas viską atlikti. r__
turi būti įpratinami prie dar-( 
bo. Ne, jūs vienas visko lieat- i 
liekate gerai.

Drg. Kavaliauskas* turi sto
ti į darbą ir apštot čekeriavęs. 
Mes visi žinom, kad jūs jau 
čampijonas čekerių.

Drg. TaldžiŪnas turi stoti

Būt gerai, 
Kiti kad jis apsivestų.

Drg. Januška su sąyo <žmo- 
I na turi būt aktyviškesni. Geri 
I žmonės, bet pradeda tinginiau
ti. Drg. Kiškis turi užsimokėti 
už narystę Piliečių Kliube. 
Negražu, turint pinigų ir ne
mokėti. Jums kliubas yra 
reikalingas, nes jūs visuomet 
jame laiką praleidžiate. Drg. 
Stonys turi pamiršti visus ne
susipratimus. Jis geras daini- 

inkas ir chore reikalingas.
r . J į chorą ir 

p, - ____ _______ — , v fh-g. R.1 pasirodyk, kžtd esi’ sportas.,
nepriklauso pnie mūsų jokių į Mizara turi pakankamai dar- Drg. Petriką,—getas knygius, 
organizacijų. Drg. Ivaška/bo, ypatingai kuomet' dabar, bet jau reikėtų jam duoti pa- 
pradėk dirbti! •> ’Sovietų Respublikoje. Borisui gelbininkas.

sykį aš čia duosiu visiems tik 
pipirų. Pipirai yra labai kar
tūs,. bet būna naudingi.

praugė BarČienė turi įsigy
ti laikrodį, kad galėtu ateiti į 
susirinkimus laiku. • Ji nuola
tos' ateina, kuomet susirinki
mai jau baigiasi. Barčius turi

ti/daugiau drąsos, nes pas |
•s labai trūksta. Ivaška. į darbą ir su darbais pasiro-
pasimokinti, .kaip mažiaus ( dyti, o nė su kalba. Drg. J.

kalbėti, ir ką kalba, turi įver- F, Boris turi apstoti rūkęs
Sklokininkų su kalba brangius cigaretus ir neatsidė- ninkas ir chore

I nekeiksi, bet tik su darbais, (ti ant drg. R. Mizaros, kad jis Drg. Stoni, ^rįžk 
d d. Ivaška nieko neveikia ir viską atliks, už jus. Drg. R. pasirodyk, kad

Tt’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį

NEPERŠLAMPAMAS

... ■ *****

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko ta . 
4tSpraginimoff Skonį Visuomet Šviežiu

ATSUK 21ADZO —- Ltcky Strike iokių Valanda grįeita kiekvieną
Antradieni, Ketvirtadieni r ŠeštadienĮ, vakare per N. B. C. radio tinklą.

♦ Copr., 1931.
Tho American «

i Tobacco Co.
SMi

Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytas 
Ypatingas Humidor Pakelis 

Zip — ir jis atsidaro!
Atkreipk demesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj.*-Vieną jo dali 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dali. Labai 
paprasta. Greit* Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeiną dulkėj šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau moderniškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti. Ponios — šis LŲCKY, 
SKIETAS - apsauga jūsų pirštų nagams.

*

t
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Puslapis Penktas

LIETUVIS GRABORIUSK, IT "LAISVĘ

patar

Avo.

Zeffunis,

J. M. Karsona
354 Marguerite

414
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
LOWELL, MASS

žinoma uz

Rėk

LUI ViNAS

VIEN

225 E

mhb

kliubo rakan- 
pasitarnavimu

PITTSBURG HO Ui
PRIEŠFAŠISTIN1S

GEORGE
Pianistas

lygiai 
špan
tai ir

navimo
žemą

206 Glasby St
Saginaw, Mj

Am. Lietuvių Darbininky Literatūros Draugijos 
10-to Apskričio ir Arčiausios Prieglaudos 

Liet. Amerikoj 3~čio Apskričio Reikalai

Nupiginamas Yra Tik
GRUODŽIO MĖNESIO

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

todėl, kad gatavu drabužių sanie’j 
kad ir su nuostoliais turime išpar-

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:

Hu rd, it.Mt 
lt 't>t <i<Ą

I>i<hn>ą «!

ik; 5M41

NUO LIETAUS KOTAI—RAIN COATS

Del sutarties ar pasimaty
mo su mokytoju NOBILETT1 
rašykite arba telefonuokite i 
artimiausią studiją, kurių ant
rašai augščiau paduoti.

Patyrimas nelabai reikalingus. Mes iš
mokinant to amato į gan tmimpą laiką

Visais Reikalais Kreipkitės:

Puikiai Pavyko Bendras Susi 
rinkimas; Tarptautinis Pro 
gresyvių Darbininkų Kliu 
bas Gyvuoja; Vietinis Vei 
kimas Taisosi.

BAYONNE, K. J., VALDYBA 
1931 METAMS:.

L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS

Moderniškiausi
38—40 STAGG STREET, 
'A. M. Bakhtinas, Savininkas ’ • a

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

RAILA COAT COMPANY 
Main & 6 Waverly Sts. Brockton, M

Telefonas: 5723 \
Ši įstaiga yra lietuvių. Rašykit savo kalboje.

Reinkotai 
vyram, moterim ir 

vaikam.

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vteloa.

v»tiarl«»ą. 
ir anRlų k«lbo««» 
ITKUNAS ir kiti, 
j. Me» pridedate 
dieną nuo ® ryte

Norintieji 
riausio

SAGINAW, MICH.
Brangūs Draugai ir Drau- 

fes! Tapo išsiuntinėta abiejų 
pskričių kuopoms atsišauki

mo lapeliai kas link rengimosi 
i. bendro fronto konferenciją, 
kuri įvyks lapkričio (Novem
ber) 15 d., šių metų, 10-tą 
vai. rytą, po num. 3302 Junc
tion Ave., Detroite, Mich. Tai, 
draugės ir draugai, pasisteng- 
kite išrinkti kuo daugiausia 
delegatų ir pasiųsti į minimą 
konferenciją ne vien tik nuo 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos ir Augščiausios Prie
glaudos kuopų, bet paraginkite 
ir kitas, kaip Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ir Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj, kuopas šių apskri-Į dienio vakare 
čių ribose, kad taipgi išrinktų 
ir1? pasiųstų delegatus į tą kon
ferenciją. Nepraleiskite ir 
pašalpinių draugijų bei kliubų 
ir visų kitų organizacijų,kurios 
susideda iš darbininkų. Visos 
jos privalo išrinkti ir atsiųsti 
delegatus bei delegates Į kon
ferenciją. O draugijų sąry
šiai ir darbininkiški chorai tai 
būtinai privalo turėti savo at

stovus šioje bendroje konfe
rencijoje. '

Ta konferencija yra šaukia- j vauti 
ma delei didelės svarbos rei- j 
kalų, ir dalyvauti joje visoms į 

’darbininkiškoms organizaci-1 
joms yra būtinas reikalas.

Draugai ir draugės, tuo pa-: 
čiu, sykiu buŠ laikoma ir tarp-!

tautinė Michigan© valstijos 
konferencija iš visų tautų dar
bininkų, kuri įvyks lapkričio 
14 ir 15 dienomis, 10 vai. rytą 
po num. 5969 14-tos gatvės, 
Detroite, Mich.

Įvairių karštų gėri
mų, ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos {valia 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 
Staėn Island Fer-ryŠki darbipinkišk

t griežtai pasisakyta už rėmimą 
^darbininkiško judėjimo po Ko-

I munistų Partijos vadovybe, ir , 
todėl, kad 'pas vietinius drau
gus viešpatauja draugišku- j 
mas ir mokėjimas v orientuotis | 

i draugų. susirinkime. žodžiu 
sakant, gera taktika feda prie 
gerų pasisekimų.

Nusitarta laikyti kliubo su- 
sirinkimus trečią nedėldienį1

• kiekvieno mėnesio nuosavam | 
■fškambary, 3Š8 Central St, vie-I 

nais laiptais, antros durys po i 
| ' dešinei rankai.

Draugas J. Gicevlčius, žifio-I 
mas, kaino visuomet geras rė
mėjas darbininkiškos pusės, 
kuris turi gazolino stotelę ir 
iruktų krautuvėlę ant Old

- Boston Road, tarpe Bedford: 
ir Biltericka Center, apsiėmė 
dykai sugabenti 
dus. Tokiu

69 S. PARK ST., KAMPAS1 FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. ri'n orvon

Vyriški Viršutiniai Kotai—Top Coats 
$20,00 vertes dabar parsiduoda už $15.00

GG vertės dabar parsiduoda Tiž MSpalių 25 d., š.m. buvo ben
dras susirinkimas višų vietinių 
darbininkiškų organ Kaucijų. 
Prie jo buvo rengtasi rūpestin
gai, gal del to ir buvo gana 

^skaitlingas. Tiesa, ne. visi na
riai dalyvavo susirinkime, ne 
visi įvertino svarbą to susirin
kimo, bet vis tiek, reikia pri
pažinti, kad jau senai kada 
turėjome tokį gerą susirinki
mą. Mat, per visą vasarą ne
turėjome kambario susirinki- 

. mams laikyti; stubose nepa- 
• ranku susirinkti, o tas, tarsi 

koks tormozas visą mūsų vei
kimo mašiną stabdė. Mūsų 
veikimo spėkos jau buvo dik- 
čiai apdužę, aptrupėję. Da
bar gi, kuomet atidarėm vėl 
kambarį, dalykai visai kitaip 
išrodo. t
' Svarbiausia tikslas šio ben
dro susirinkimo buvo tas: pir- 
mučiav.s.'a išdiskusuot ir pri
imt planą, kaip geriausia pa
laikyt Tarptautinį Progresy- 
vių Darbininkų Kliubą, kuris 

Hi k ir yra suorganizuotas pa
laikymui kambario, kaipo ne
pavaduojamo centro, apie ku
rį sukasi revoliucinis ratas 
mūsų viso vietinio darbininkiš
ko judėjimo, šiame susirin
kime mum pavyko gerokai su- 
stiprint kliubą, kaip naujais 
nariais, taip ir finansiniai. 
Gauta keturi nariai, ir sukelta 
-$12.00 paramos kliubui. O tas 
i Vyko todėl, kad' šiame susirin
kime buvo' pravesta draugų 

:a dvasia,

»upr«»t el-tklriką Ir Ma«netlzv»«. 
-l>en<?rn:» Ir vakarui* lietuviu i 
L. TICHNTAVICIUS; B. J. VAE_ 

iMiranludjame ui mažą ulmokeatj. 
t teiraįymM | mokyklą kiekvieną <

Įskričio konferenciją ir kiti ge
ri darbai parodo • vis didesnį 
veiklumą. Gi dabar, užsto
jus vajaus laikui, A.L.D.L.D. 
kuopa paskyrė keturias poras 

; vajininkų rinkimui naujų “L.” 
ir “V.” skaitytojų ir naujų na
rių į darbininkiškas organiza- 

! cijas. Na, o šis vėliausias ben- 
[ dras susirinkimas dar geriau 
j patvirtino, kad pas mus daly- 
' kai ištikrųjų neblogi. Dabai* 
' gi vajaus laikotarpis. Reikia 
1 darbuotis visomis pajėgomis, 

i mums paskirtą 
Kadangi susirinkimo tik- j kvotą: gauti 10 “Laisvei” bei 

• 1 • ’ 1 ■ • “Vilniai” skaitytojų ir 5 nau
jus narius i A.'L.D.L.D. Ne- 
kurie vajininkai jau padarė 
gerą pradžią. Kiti vis dar ne
išsijudina, bet jau, girdėjau, 
planuoja mestis i plačią me
džioklę. Laikas, draugai, jau 
ir labai laikas pradėti, nes 
kiekviena diena praslinkus be 
veikimo trumpina mums bran
gų laiką ir tuomi mums pa
skirtas darbas vis darosi sun
kesnis. O jį neatlikus, kaip 
pridera, būtų gėda ir “suspoi- 
lintume” savo veikimo rekor
dą. Prie to, draugai, nedasi- 
leiskime. .

Gerą nuošimtį duodame agentam ant gatavų kotų ir 
aprūpiname Kampeliais rinkimui užsakymų. Energingas 
žmogus, vyras ar moteris, gali pasidaryti puikų sau 
gyvenimą dirbdamas šiai firmai.

Pirm. S. Ivanauskas
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb'. W. A. Kairys,
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 Harcmn
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Ziurls.
Eleventh St.

Garbanauskas,

Įvyksta kiekvieno 
savam name.

NOBILETTI, 
ir Mokytojas j 
nuo 1921 metų, 

ir paliudytas 
Universiteto moky- 

Lekcijas duoda stu-

Pennaylvania ir New Jersey Valstijone 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptjs 
prie manęs sekančiu antrašu; 
1439 SOUTH 2ND STBE&X ' • ’’o n' k i

PHILADELPHIA? PA.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

lobe jai: V. Vaclavičius, 20 E.
St., ir J. Laurinaitis, 348

Mokytojauja 
Ahtorizuotas 
Naw Yorl 
ti piano, 
dujoje arba mokinių namuose

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538
981 BROADAWAY 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Jefferson 3-6993 

1763 CROPSEY AVENUE
Tel.: Bensonhurst 6-6631 

BROOKLYN, N. Y.

L£ AMERIKOJE LIETUVIŲ

BILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Telefonai: Bell — Oregon 8186
Keystone — Main 1417

kainą, Į

nuliūdimo va-
šauki-

tčs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK. 
TERŲ DRAUGIJA

Ši dirbtuve dabar parduoda tiesiai publikai dar žemes 
nšmis kainomis, negu kad parduodavo olseiliams

Tistaneį Dol Vertės Drataay

gus musų visų šeimyninio gy
venimo reikalams. Turim jį 
remti duoklėmis ir traukti 
daugiau naujų narių, dirban
čius ir nedirbančius darbinin
kus, kurie’ paliuosuojamį nuo 
mokesčių. Mokės tuomet, 
kuomet dirbs, kuomet galės 
užsimokėti.

Užsibaigus s u s i r in kimui 
kliubo reikaluose> tuojaus at
sidarė įeitas svarbus susirinki
mas—vien tik lietuviškų dar
bininkiškų organizacijų, pirmi
ninkaujant draugui S. Paulen-1 l<a(l išpildyti 
kai. ’ 
slas buvo rinkimas delegatų į 
bendrą konferenciją, kuri 
Įvyks Bostone, Mass., lapkri
čio 15 d., šių metų, tad buvo 
perskaitytas laiškas nuo kon
ferenciją šaukiančio komiteto, 
ir tuomi klausimu atidarytos 
diskusijos. Išdiskusavus daly
ką, vienbalsiai nutarta siųsti 
delegatus, kuo daugiausia, 
kiek galima.

Kitos organiacijos rinks de
legatus savo susirinkimuose, 
kurios dar turės laiko susirin
kimams. Bet A.L.D.L.D. 44- 
ta kuopa ant vietos išrinko net 
penkis delegatus. Jie yra: S. 
Paulenka, V. Mikalopas, F. 
Greska, M. Andrulionis ir J. 
Karsonas. Tie draugai turi 
rūpintis pribūti i konferenci
ją laiku. Konferencija Įvyks 
lygiai 11-tą vai. ryte, 113 
Dudley St., Boston, Mass.

Manoma, kad iš Lowellio 
bus pasiųsta apie 10 delega- 

viršminėtą konferenciją, 
daly- Tai puiku. Iš visko matyt, 

I kad vietinis veikimas taisosi. 
Draugiškai, ! Ar yra tam kokie požymiai?
A.L.D.L.D. 10-to ir A.P.L.A.; Taip, yra! štai jie. Galima 
čio Apskričio Sekretorius, i sakyt, jau nuo pat ankstyvo 

St. M. Leesis, ' pavasario, kuomet prūseikiniai 
sk lok in inkai ryžosi išplėšti mū
sų darbininkišką spaudą iš ko
munistinės vadovybės, mūsų 
draugai smarkiai susiinteresa- 
vo padėčia. Nuo to laiko pas 
mus dalykai pradėjo krypti 
geroj on pusėn. Kada buvo 
rengiama prieškarinė demon
stracija liepos 31 d., tai *mūsų 
draugai jau aktyviai dalyvavo 
surengime tos demonstracijos. 
Demonstratyvis mitingas ant 
Rodger Square buvo taip di
delis, kad Low.ellis savo istori
joj dar neatmena tokio mitin
go, surengto darbininkiškų or
ganizacijų. Kaip del Lowel
lio, tas buvo ■ netikėtina. O 
tai vis ačiū geram dalyvavimui 
mūsų draugų ir geram išgar
sinimui to mitingo, — skleidi
mas lapelių buvo atliktas ga
na tinkamai. Tik blogai, kad 
apie tai nieko nebuvo rašyta.

Vėliaus, rinkimas streikuo
jantiems angliakasiams aukų; 
pasiuntimas skaitlingos dele
gacijos į A.L.D.L.D. 7-to Ap-

Grand Rapids, Mich.
' VALDYBA 1981 METAM: 

Pirmininkas—K. Margis*
1323 Muskegon

Vice-Pirmininka»—A. KareckaH, 
730 Nason 

Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,
R. R. 0, Box 117 

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas.
1108 Elizabeth Ave. 

Iždininkas—A. Daukšas,
1131 Walker Ave. 

Iždo Globėjai:
A. Kopas. 1108 Elizabeth Ave. ir T.

■ 1 Grušiūtė, 1307. Davis Ave- ,
Ligonių Lankytojai:

Ig. Ružinskas, 1414, Tumei Avė. ir O.
Vilkuvleno, 718 Richmond

Trustlsai:
T. Rasikas, A. Lujus, F.
Jasaitis, A. B. Shatkus.

Revizijo" komisija;
A. Senkus, V.1 Valentą, M. 

Salės valytojas—F. Žegunis, 515 
Salės pai'atidavotojas —1 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai 

mėnesio dntrą utarrihiką 
1057-63 Hamilton Avo..

Mica ib.r’oa* i

»r» žyi»jO» « 
l.iciipse) <» U 
j.P'H. pirkinio , , „
vHitindsl valnro Nedfhoje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.' 

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL 
S2& E. llth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Telephone, Algonquin 4-4049

Lietuviai taip pat būtinai 
turi prisiųsti nuo visų darbinin
kiškų organizacijų atstovus į 
šią konferenciją.

Draugijos, kuopos ir drau
gai delegatai, ir delegatės, ge
rai Įsitėmykite . adresus ir lai
ką tų svarbių konferencijų.

Šią antrąją konferenciją šau
kia Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, kad atmušt atei
vių^ registracijos Įstatymo Įve
dimą Michigano valstijoj. To
lesnių kolonijų delegatams pa
tartina, kad Į Detroitą atva
žiuotų lapkričio 13 d., penkta- 

nes tą vakarą 
' bus , pramoga, kuri prasidės 
7:30 vai. Reikėtų, kad visi 
draugai dalyvautų toj pramo- 

įgoj, kaipo tarptautinėj.
Draugai ir draugės, 

visų tautų darbininkus 
džia šis bedarbės krizis 
lietuviai neturi atsilikti nuo ki 

|tų tautų.
Visos lietuvių darbininkų or 

ganizacijos būtinai turi pri 
i siųsti savo delegatus į viršmi-itų į 
l nėtas konferencijas

drg. GicevĮčius sutaupius kliu 
bo išlaidą;
jam priklauso ačiū. i

Iš šio susirinkimo visi drau- i 
gai išsinešė gerą ūpą, pasige- į 
rėjo ir pašaliniai žmęnės, mū-1 
sų simpatikai; be abejonės, vė- ■ 
liau ir jie stos į mūsų eiles. Su ! 
šiuo geru įkvėpimu, draugai, ! 
nepersiskirkime. Su tokiu | 
pat ūpu lankykimės į kiekvie
ną susirinkimą. Nepamirški
me trečio • nedėldienio, kaip 
pirmą valandą po pietų, kiek
vieną mėnesį. Tais nedėldie- 
niais bus kliubo susirinkimai.

T.P.D. Kliubas gyvuoja ge
rai. Bet, draugai, turime nie-' 
kad nepamiršti, l<ad jo gyva
vimas priklauso nuo mūsų vi
sų, nuo mūsų nenuilstančio be- 
sirūpinimo apie jį. Kliubo pa
laikymo reikalas turi būt ly-'

! Bell Phone, Poplar 7646

A. F. STANKUS L 
graborius-undeRTakeĮ 

Ižbalv^iMuoja ir InidĄjA num t main* aot 
, visokių kapinių. Norintieji geresnio pa* 

tarnavimo Ir už leno a kainą nnliOdianO 
valandoje laokitfa paa Mane. Pat mmb« 
p a h tradii lotov ant ‘v lankių kapinių IrtlO 
areriaualoae vietose ir až žemą kainą. __

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBItlŲ MOKYKLA
Įsteigta Jau 25 Metai < • ' -.rĮu.,

Yra didelis Pareikalnvintas Automobilių Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo- . 

dorrtiSkoj jreingtoj Amato Mokykloj, 
Bend rasai takumo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš- . 
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrines sistemos, batarijos, mag
natai, pradėtojai (starteriai) ir elek
tros iramintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Asižvelgiant į bedarbę, mes no nii.šoine pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai it Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo kurdas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare, 
madieniais 10-tų vai. rvtą iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK A UTO. SCHOOL
228—2nd AVENUE. Kampas 14th St. NEW YORK.

įtaisymai
BROOKLYN, N. Y. 

Tel., Stagg 2-5938

Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th,št.l SKAITYKIT IR PLATIN 
Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. A. 
Vice-pirm. V. Brunza. 42 Washing

ton Parkway.
Protokolų sekr. P. Janiūnas, 12$ W. 

49th St.
Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avė.

A.
Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C.

Avė.
Iždo 

22n

mipig’marne 
nkviducijam;,

duoti iki augščiau. hiin'etam laikui.
Juos galite laiškais užsisakyti, kurie gyvenate toliau. 

Ant jūsų pąręjkalavimo prisiusimo šnwčiuku audimo 
išsirinkimui spalvų. Jūs pasir^šysįte,^ kolęią jūsų mje- 
ra per krūtinę aTba kokios micros nešiojate viršutinius, 
drabužius; ir niek žinosime, kokios micros-jums reikia.

vertės mergaičių dabar u 
(.•u p;ražiomi.-> krp’-raitčmis 

vertes berniuku dabar už

JWWI
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Pirmadienis, Lapkr. 2 1

LIETUVIS FOTOGRAFAS

SPORTAS

Koncertas ir Balius

156

PADĖKA

lietuviams

Waldorf

DR. H. MENDLOWITZ

Tūla

užsa-

KiekvienąMes

Federalė
KUNDROTO APTIEKAme

229

gnezi
progra

5.00
3.00

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Kainos po 
10c ir 15c

i Kodėl Majoras Šaukia 
Darbininkus, kad Patys 
Maitintų Bedarbius?

Ruoškitės prje Lapkričio 
7-tos Demonstracijos

Rob
sve

JONO ARBA 
PETRO

Miesto Išlaidy Mažinimas 
iš Atbulo Galo

Areštavo 
kalti-

NKUTĖ MOTERIŠKE 
ĮMUŠĖ japoną 
KTARĄ

734 Grand Street 
Brookl/n, N. Y. 

PHONE, STAGG X-M41

PASIKORĖ 14 Metų Vaikas
Long Island City, Charles

$12.00

$ 8.00

Būkite Komunistų 
Balsy Sargais

Piliečiai darbininkai ir darbi
ninkės, užsiregistruokite j bal
savimų sargus komunistams, 
kad laike rinkimų lapkričio .3 
d. galėtumėt pridabot republi- 
konus, demokratus ir socialis
tus. kad jie nesuvogtų balsų, 
paduodamų už komunistų kan
didatus. Brooklyniečiams pa
rankiausia bus užsiregistruoti 
komunistų sekcijos centre, 61 
Graham Avė., Brooklyne; ar
ba paduokite savo vardus ir 
adresus “Laisvės” raštinėje.

[iUttlaatnudja ir laidoja numirdgfa* 
ant visokių kapinių; paršam do au
tomobilius ir karietai veselijorns, 
krikštynoms ir pasivažinėjimamn.

muzikos
Pirmą syk turėsime 

matyt proletarišką kon- 
kuriame revoliucinio 

jėgos sutrauktos. Bus 
įspūdinga, tat visi atsi- 

, Įžanga $1.00, 75c 
Šokiams grieš Wm.

Rengia Aido Choras naudai 
L.K.P.F. Centro Biuro, nede

ls d. lapkričio (Nov.) 
Pradžia 4:30 vai. po 

Labor JLycelim Salėje, 
Brook-

miestuose, biznio 
kur rūkymui

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

BROOKLYN 
riš italus kriminalistus 
a, kad jie bomba užmušė tris 
aikus Joseph© Falcone; gi 
’alcone bijosi, kad tų krimina- 
stų sėbrai jį patį nenužudytų; 
:>del jis Įsiprašė, kad jam bū- 
4 leista tūlą laiką gyvent po- 
cijos nuovadoje po sargyba.

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

IMPERIAL BARBER COLLEGE
Vyrai, kurie 'sunkiai dirbat už ma

žą algą arba visai nedirbat, atkreip- 
kit atydą į barberystės amatą. į 
trumpą laiką išmoksite, vėliau dary
sit gerą pragyvenimą, nes vietos lau
kia jus. Mes mokiname barberiauti 
ir moterų plaukus kirpti. Pilnas 
kursas $25.00. Ateikite persitikrint. 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL -BARBER COLLEGE 

612 10th Av«, C6r.’44th St.,
New York, N. Y.

. (237-261)

Policija su 
Amerikos 

rikiminį 
atvirame 

Areš-

Siuomi . primenu savo draugams, jog ai vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas :

yra Žemos 
dydžio

dydžio

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy A.venue) 
BROOKLYN, N. T.

Amerikoniško
Geras .Darbas

Įsitėmykite Studijos
JONAS STOI

512 Marion St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Broadway
Tel., Dickens 2-1182

Brown, 14 metų amžiaus, vie 
nas iš gabiausių High Schoo 
lės mokinių, pasikorė virtuvė 
je po num. 47-30—44th St. 
del nežinomos priežasties. Bu 
vo labai tylus ir retai kada te 
žaisdavo su kitais vaikais.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit ii skelbimą* ir prisiąskit karta su ■žaakymu.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- * 

listas išgydo įvairias kojų Ii- L? 
ęas, patinimus, gyslų ir są- hu 
narių įdegimus be operaci- Ky 
jos taipgi ir kitas ligas. Jj/ 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

Fotografuo
jame vestu
vių ir kito
kį a s gru- 
p c s. At- 
n a u j inam 
senus ir 
k r a j evus. 
Mokė sčių 
neimain, ko
lei nepama- 
t o t e savo 
s a mfy alus

UTOMOBILIO GAZU 
USIŽUDE BEDARBIS
Bedarbis Alfred Gallup 

riAixeb nusižudė, prisitrauk 
amas į plaučius nuodingų ati 
►rtfidbilio gažų.

Telephone, Stagg 2-440*

Užbaigiamasis Rinkimų 
Kampanijos Mitingas
Galutinas komunistų rinkimų 

kampanijos mitingas Brookly
ne bus laikomas 8-tą vai. pir- 
niadienio vakare, lapkričio 2 
d;, viešosios mokyklos num. 
196 auditorijoj, kampas Bush
wick Ave. ir Meserolb St. Pra
kalbas sakys drg. Engdahl, 
Em. Levine, Dom. Flaiani, Sa
rah Gross. Ray Gordon. Tai
no pat tikimasi, jog drg. A. 
Bimba sugrįš iš Penhsylvani- 
jos, taip kad galės 'irgi ten 
kalbėti, kaipo vienas iš komu
nistų kandidatų šiuose rinki
muose. >

Dabar ‘ tie ristikaiį paskelbė 
trustui kovą; įsisteigė savo fir
mą ir rengia ristynes kas se- 
redą St. Nicholas Ring, 69 
West 66tĮr St., New \Yorke. 
Kadangi jie liuosi nuo trusto, 
tai į jų rengiamas ristynes ir 
įžanga būna žem.esnė, negu į 
trusto kontroliuojamąsias.

Sekantį trečiadienį, lapkri
čio (Nov.) 4 , čia risis sunkia
svoris pasaulio ristynių čam- 
pionas Henri DeGlane, fran- 
cūzas. Pereitą žiemą jis ga
vo titulą pasaulio čampiona- 
to, parisdamas Ed. “Strang
ler” Lewisą. Jis kausis su 
Lee Wykoff, kuris daug yra 
atsižymėjęs vakaruose, kaipo 
galiūnas ant matraso. Apart 
augščiau minėtų dviejų risti- 
ros; Macaluso kibs į Joe 
Cook, Orgovanyi žada patiesti 
Reyndldą, Harry Cornsweet 
griežia dantis prieš Jack Ar
nold; Carl Vogel .tardpysis su 
Joe Rogackiu; Jack Bloom
field kibs į savo “neprietelių” 
Oscar Nygren. Sporto mėgė
jam bus įdomus dalykas pa
matyti šias ristynes.

Rep. B.

Išvaikė Rinkiminį 
Komunistų Mitingų

N.pW YORK. — 
pagelba fašistinių 
Legionierių išvaikė 
komunistų mitingą 
bre, 50th,St. ijr 5th Avė 
tavo septynis draugus su ta 
prieš juos priekabe, kad jie 
pardavinėjo literatūrą gatvėse 
be valdiško leidimo. Demok
ratinei policijai labiausia ne
patiko, kad-komunistai kalbė
jo į garsiakalbius (laudspyke- 
rius), taip kad buvo girdėt 
per kelis blokus aplinkui.

lioje, 
1931. 
pietų 
949 Willoughby. Avė 
lyn, N.Y.

Programos dalyviai: Rusų- 
Ukrainų Darbininkų ’Choras 
“Collective,” “Badaujanti Mąi-' 
nieriai”—teatrėlis, jkųrį< suloš 

'nariai .Workers Laboratory 
Theatre '(Dramos sekcija Dar
bininkų Kultūrinių Organizaci
jų Federacijos) ; Aido-Lyros 
Choras po vadovyste E. Rėti- 
kevičiūtės; Edith Siegel ir 
Barbara Harding šoks revoliu
cinius šokius; Aido-Lyros Cho
ro Mergini^ Sekstetas; V. Di- 
lov, žymus rusų baritonas ; bus 
ir kitų gerų dainininkų.

Retai pasitaiko mūsų publi
kai tokis įvairus koncertas. Ja
me dalyvaus gabiausi žmonės 
iš dramos, muzikos ir šokių 
sričių, 
progą 
certą, 
meno 
tikrai 
lankykite 
ir 50c 
Norris Orkestrą

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SP1NDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

HENRY DE GLANE, Tikras sunkiasvoris čampionas risis su 
WYKOFF iš St. Louis

SEREDOJE, 4 LAPKRIČIO (NOVEMBER), 1931 M.
St. Nicholas Ring, 69 W. 66th St.,. New Yorke

Viso dalyvaus šešios poros žymiausių pasaulyje ristikų: 
Mihaly Orgovanyi su Jack Reynolds, Harry Cornsweet su 
Jack Arnold, Carl Vogel su Joe Rogącki, Jack Broomfield su 
Oscar Nygren ir Joe Cook su Leo Macaluso.

Pradžia 8:15 vai. vakare. Įžanga $1.05 arenai ir balcony 
$1.60, ringside. $2.10. Biletai parsiduoda' ofise St. Nicholas 
Ring. Telefonas Trafalgar 7-3700 - 3701;

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
• Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

ukštIenos trusto 
<ORAS
IEW YORK..
ižia kaltina, kad paukštie- 
•trustas su $50,000,000 ka
lio samdo gengsterius, me
lodingų gazų bombas, pa- 
loja namus ir daro , kitas 
y bes prieš' kitus paukštie'- 

biznierius, kurie neprisi- 
a prie’trusto.- Trustinės 
:os vadas Ben^Simon nuteį- 

trims' mėhęšiams kalėj l-

NEW YORK 
mė. į#3 'metų amžiaus, _ ,. 
tnti Ii5 Svarų, gražuolė, na- 
is Apdraskė ir plaktuku 
IVą Nudaužė Japonui dakta- 
i Sabro Emy,’ užtikus jį be- 
nėkauttsuį žlauge (norse) jo

L pirm. .negu policija atvy- 
, Rojabiene pro Jangą nušo- 

į njio treČįų lubų ant šaljgat- 
rt nesųsižeidė, ir pabėgo, 
niaus'tapo areštuota ir lai- 
ma po $500 parankos, iki

KOVA SU RISTYNIŲ 
TRUSTU

Grupė žymių ristikų išėjo į 
kovą su ristynių rengėjais — 
trustu New Yorko valstijoje. 
Trustas labai išnaudojo risti- 
kus moraliai ir 'materialiai. 
Trustas žiūri ne, kurie1 geres
ni ristikal, kad stovėtų augš- 
Čiau, ale tuos stato į pirmaei
les vietas; kurie' sutraukia 
daugiau publikos. Kitiem ris- 
tikam moka labai mažai, kar
tais tik nuo $25 iki $50 už ris- 
tynę, ir, norėdami pakelti tuos, 
:kurje duoda daugiau biznio, 
geresniem ristikam liepia pa
siduoti. Jei katrie atsisako 
pasiduoti, tai tiem trustas ne
duoda progos ristis, boikotu©-i 
ja juos. Taip buvo užboiko-. 
Luotas Antanas Brazauskas, Į 
žymus ristikas,taip nesenai už- 
boikotavo Karolį 'Požėlą . ir 
daugelį kitataučių garsių ris-

/ New Yorko miesto iždo kon
trolierius Betry siūlo sumažim 
ti mįesto išlaidas $14,000,000: 
niii^ušti * $755,800 nuo pinigų, 
skfrfalmų tnokytojams*; vienu 
jnilionu dolerių sumažinti pa- 
šAlpą bedarbiams; nieko ne
dūkti ex-kareiviams; sumažin
ti1 $B50;000 lėšas sveikų sąly
gų palaikymui ir t. t. Bet tas 
ponas nereikalauja numušti 
algą majorui Walkeriui, gau
dančiam $40,000 į metus, nei 
sumažinti pats savo J>25,000 
algą, ryei numušti milžiniškas 
policijos lėšas.

Miesto majoras Walken's 
šaukia, kad visi dirbantieji 
darbininkai nuo kiekvienos 
“pėdės” atiduotų vieną pro
centą į labdarystę, bedarbiams 
šelpti. Bet jis nekliudo ” di
džiųjų kapitalistu, kurie ban
kuose dabar,turi prisipylę auk
so daugiau,' ‘negu bent kada. 
Šulig (Įęmokratų majoro, išei
na, kad patys darbininkai tu
rėtų maitinti bedarbius ir neš
ti visą križio naštą a*nt savo 
pečių. Komunistai reikalau
ja, kad visas bedarbių šelpi
mo lėšas duotų valdžia ir ka
pitalistai iš savo iždų.

Miesto t'aryba dar dviem sa
vaitėm atidėjo sumanymą pa
skirt 15.milionų dolerių bedar
biams šelpti šią žiemą.

Lapkričio 7 d., Broiixo Co- 
liseume, tūkstančiai darbinin
kų apvaikščios ne tik keturio-1 
likos metų sukaktuves nuo» 
bolševikiškos revoliucijos Ru- ■ 
sijoj. Tai bus sykiu ir galin- 1 
gas masinis protestas prieš | 
imperialistus, kurie ruošiasi I 
užpulti Sovietų Respubliką. Iš ■ 
Japonijos ginkluoto besiverži-j 
mo į Chiniją su japonų prie- į 
kabėmis prieš Sovietus lengvai 
gali išsivystyti bendras impe
rialistų, karas delei Sovietų Są
jungos sunaikinimo.

Skaitlingiausiai r u o š k itės 
dalyvauti toje lapkričio 7 d. 
demonstracijoje, kur. sykiu bus 
ir šauni revoliucinių dainų, 
muzikos ir vaizdų programa.

. Visiem: 
kams, išpildžiusiems 
iną ir davusiems išgirst žavė- 
įapčią muzikos melodiją, bu
vusiame 15 d. spalių mėn. 
(Oct.), Lietuvių Amerikos Pil. 
Kliubb muzikaliam konteste, 
-r-tąriame nuoširdų padėkos

L.A.P.K. Parengimų
i f. Komisija.

(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems be 
skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedalo. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį, Darbą atlieku gerai. 
Reikale Icreipkitės pas ma
ne, p patarnausiu kuoge- 
riaušiai.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarpe <12 ir 13 naivių

GYDAU: KRAUJO IR .LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprastamos dienomis nuo 
ryto iki 1 įio pietų. Vakarais nuo 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo- 11 ryto 
2 vai. po pietų. , ,

Tclcf. ALGANQUIN 4-8291

VIDURIAI- UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų 
šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. , Visiškai nekenks
mingas, <ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir staugu
siems. Kaina .........................................................60c., per paštą 65c.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip 
gituose 
užvedimuose.
mejfegos yra užlaikomos, 
sur reikalaukite

Naujokų Cigarų

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

Maspeth, N. Y.
L.D.S.A. 91-mos kuopos 

nesinis susirinkimas įvyks 
madientį, 2-rą d. lapkričio 
(Nov.), po num. 54-07—69th 
Lane, Maspeth, 8-tą ^valandą 
vakare. , 
' Visos narės, būtinai daly
vaukite pąskirtu laiku. -

' jOrg? N. Kaulinierie. 
,1 .(258-9)

Telephone, Greenpoint 8-2820

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIKHKTO»IO«

Kainos Kaip Matote
Už 12 Paveikslu, 

8 X 10
Už 12 Paveikslų, 

5X7
Už 12 Paveikslu, 

4X6
Už Atvirutes

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN. N. Y.

Tai 
lietuvių 

IŠDIRBYSTfiS 
Petras Naujokas CIGARAI 

Savininkas •

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini. , ‘t z •
Mes specialistai sutaisyti daktarų reęeptus, it užtikri- 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų 

kymu, yra naujos, tyros ir geriausias.

MBA UŽMUŠĖ TRIS 
JKUS

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų linas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir Slapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 1,0 iki 1, Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

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

HATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

2220 Avenue J, Brooklyn, N
TBL.. MIDWOOD l-fM!

JONAS STOKES 
j Fotografas ■; |

Savo naujojfej
< (moderniškai f- 
IL taisytoje studl- i 
R joje fotografu©^’ 
Hį ja ir daro pa? 
|M veikslus pavia-r 
» nių ypatų įf 
W grupių.

Atnaujina se* 
' nūs ir krajavus 

išdirba s ii l y g 
stiliaus.

ir žemos Kainos 
ntrašą

TEISĖJAI BIJO 
KOMUNIZMO 
.5 M O'.H----- i
* NEW YORK.’
Aštcrijos viešbutyje, per Am
erikos aristokratų pokilį; tei
sėjai Church ir Doremus iš
gąstingai T kalbėjo apie tikrą,* 
O nėišga4votą komunizmo pa
vojų, gręsiantį kapitalistinei

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T ' 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-78 3 1
Geriausia Studija Drookįųne. Ateikit Persitikrinti

VIETINES ŽINIOS............
< Central Brooklyne Svarbios Prakalbos.

< Antradienį, lapkričio (No- ’'suprasdami savo padėtį ir žiT
vember) 3 d., 7 :30 vai. vaka- nodami jos priežastis, dar-
re/ bus labai svarbios prakal- bininkai galės sėkmingai vesti
bos J. Gervės svetainėj, 85 kovą už savo būvio pagerini-
Hudson Ave. Kalbės “Vii- mą. %
)lies”. redaktorius, drg. V. An- Prakalbose visa tai bus iš-
druMs, iš Chicagos. aiškinta. x
i Siaučia didelė bedarbė, mi- Visi C. Brooklyno ir apie-
lionai darbininkų be * darbo linkės lietuviai darbininkai,
kenčia didžiausį skurdą. Ar- dalyvaukite.
tinas naujas karas. Kasdien šias prakalbas rengia A.L.
įvyksta hanjų ’ dalykų, kuriuos D.L.D. 24-ta -kuopa
darĮbĮninkaį turi suprasti. Tik Rep.

.M'

■
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