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aktinai visiems rasta ant gelžkelio bėgių

SS gubivoga^a per tuos pat si Gelbėkit Lawrence Darbininkamsno-

RUOŠIA PUOLIMU ANT SSRS
i

Nusižudė Greta Savo Draugo

mie f<pidiebini4ilaisv-s organizavimosi, ‘pi 
Eilinių Audėjų h • u. • cnandnc ir sukt

• vi/

žeisti, jų tarpe ir konsulas.
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BALTIMORE, Md.—Mer
gina 19 metų, Anna Tucker,

tai yra tikslu užpulti ir ne-j Vartota revolveriai ir kiti 
. |leisti sėkmingai baigti Pen- Į ginklai. Trys fašistai su-
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diktatorius Pilsudskis lan- siantį pavojų naujo baisaus 
kėši Rumunijoje ir padary- karo. “Pravcla” sako, kad

darbininkų koi^aš prieš lin- 
čą ir persekiojimus. Ko
munistu Partija tai jūsų, 

n Bal-

RIAUŠES SU FAŠISTAIS

temą, prieš bedarbę, vargo L..........  „ . ,, w
i Vokietijos Fašistai Nušovė 

Du Komunistus

M’,

Brooklyne ir Chicago j.
Seni Rėmai Naujam Pa

veikslui.
“Like Fun.”

Rašo V. Andrulis

Kuri sistema jums geresnė 
sovietinė ar kapitalistinė? 

Štai, pasirinkite:
Sovietuose — pakelta algos 

angliakasiams, geležinkelie
čiams, plieno darbininkams ir 
mokytojams. Svarbiausi gyve
nimo reikmens nupiginta 30 
nuošimčiais. Stokuoja apie 
2,800,000 darbininkų.

Jungtinėse Valstijose — nu
mušta algos ^angliakasiams, 
gežkeliečiams, f 
darbininkams. Mokytojai did
miesčiuose negauna algų, 
apie 10,000,000 darbininkų 
ri, bet negauna darbo.

Tūlais atžvilgiais mes^chiea- 
giečiai geriau stovime: bedar
bių organizavimas, kova už pa
šalpą jiems geriau pastatyta. 
Sklokos oficieriai išsikraustė 
su visu kromu.

Kitais atžvilgiais brooklynie
čiai geriau stovi: didesnė pro
porcija jaunimo įtraukta į po
litinį darbą. Aido choras gė
riku veda proletarinį meną ir 
tt: /

Kai kurios Aido chorietės 
man labai patinka.

Ir Chicagoje, ir Brooklyne, ir 
visur mums reikia mažiau ge- 
neralizacijų, o daugiau orga
nizacinio darbo; geriau įvertin
ti darbininkų pasiryžimą ir 
drąsą kovoti; daugiau savim 
pasitikėjimo; ir daugiau narių 
sutraukti į Komunistų Partiją.

Savo mitinguose nepasiten
kinkime vien paragindami ra
šytis į organizacijas, užsirašyti 
laikraščius./ Turi draugai pe
reiti visus, kurie dar nėra pas 
mus ir su mumis.

Leninas kritikyodamas men- 
‘vįkus sąk$: .................
“Axelrodas pyksta ir niekina 

mus, nes jis nesupranta naujo 
bėgio, įsibangojimo, taipgi dėl
to, kad jam jausmus ir sąžinę 
graužia, kad atvirai jis negali 
pasakyti savo pozicijos, kuri 
susideda iš—noro pasirodyti in
ternacionalistu esant šovinis
tui

Jei padėsime j Axelfodo rė
mus Pruseiką, jis tiks kai pri- 
mieruotas; skirtumo liks tiek, 
kiek skiriasi dabartinė padėtis 
nuo anų laikų.

Ir Pruseiką pyksta ant mūs, 
niekina mus dėlto, kad jis ir 
nesupranta įsibanguojančios 
klasių kovos, ir savo ponišku
mu netinka kovojančiai Parti
jai, bet negali to atvirai pasa
kyti, nes pasiliktų tik su Straz
du ir Butkum. Ir jo jaušYnus 
ir sąžinę tas gadina.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) '

Išeiga Kasdien* Apart 
Nedėldienių a
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DARBININKAI, BALSUOKIT UŽ 1 
KOMUNISTU KANDIDATUS!

negyva. Jos ,galva suskal
dyta ir ji “hahoween” dra
bužiuose. Ji taip. pasipuo
šus buvo “parėję”. Policija 
tyrinėja, ar ji bus pati nu
šokusi ar numesta nuo til
to, kuris ten yra 35 pėdų 
augščiau gelžkelio bėgių.

Norėjo Nusinuodyti 
Lietuvis

NORWOOD, Mass.— Čia 
tūlas F. M., gyvenantis pas 
Šidlauską, norėjo nusinuo
dyti. Jis išgėrė nuodų, bet 
viduriai nepriėmė ir grei
tai juos išvėmė. Vistiek 
gerklę ir vidurius dikčiai Į 
išdegino. Paimtas į ligoni-j 
nę taisosi. i

Keli metai atgal jis buvo 
veiklus žmogus darbininkų 
tarpe. Bet vėliau pradėjo 
gerti ir tas jį sunaikino 
finansiniai, protiniai ir fi
ziniai. To .sekmėje jis no
rėjo užbaigti savo gyveni
mą. Lai bus pamoka ki
tiems darbininkams, , kad 
reikia saugotis gėrimo. ,

Vienas kliubas Brooklyne, ta
rytum norėdamas patiesti tiltą ’ 
tarp sklokos ir fašistų, sustatė 
kalbėti ponus Valaitį, Pruseiką, 
ir abiems įsakė būti gerierhs, 
nesiginčyti.

Brooklyniečiai darbininkai

Šiandien miestų rinkimai. • rioms kitoms ^kovoms., i 
Komunistų P.artija dauge-! Komunistų Partija vado- 
lyj miestų turi savo kandi- j vavo masines ^/darbininkų 
datus. Komunistų Partija (d e monstracijas, /, 
šaukia darbininkus balsuoti alkanųjų, pikietus ir negrų 
už savo politinės partijos— 
Komunistų Partijos kandi
datus. ,

šalyje eina baisus algų darbininkai, partiją ... 
kapojimas ir puolimas a„i /u-dann uz. Komunistų Par-
darbininkų klasės. Tą puo
limą veda kapitalistų par
tijos Republikoftų ir Demo
kratų, nuo jų nepasilieka 
smulkiai-buržuazinė Socia
listų Partija. Tik Komu
nistų Partija per visus me
tus grumiasi už darbininkų 
klasės reikalus, vadovauda
ma streikams, kovoms atei- 

. vių darbininkų, kovoje be- 
■ darbių už apdraudą ir įvai- 
i,—<  -—.------- _— --------

tijos kandidatus jūs balsuo
site prieš, kapitalistinę sis- 
1 ’7 ...
ir skurdo sistemą, pries 
darbininkų linčiavimus.

Komunistų Partija šaukia 
darbininkus atiduoti savo 
balsus už jūsų klasę — už 
Komunistų Partiją. Nes tai 
jūsų klasės partija, kuri 
buvo ir yra visos darbinin
kų klases kovų priešakyje.

Valdžia Gavo $332,063,800 
už Tabaką
• WASHINGTON.— Val
džia gavo už tabaką taksų 
per, devynis mėnesius laiko 
$332,063,800/ Tai mažiau 
ant 10 milionų dolerių ne-

i menesius 1930 metais.
taksai pakels valdžios įplau 
kas. Reiškia, bus daugiau 
pinigų karo ir kitiems rei
kalams, bet ne bedarbiams 
ir jų badaujančioms šeimy
noms.

PASIRYŽO SULAUŽYTI LAWRENCE 
AUDĖJŲ STREIKĄ

Kapitalistų Spauda Šaukia Lyijčiuoti Komunistus Streiko 
Vadus, Darbininkai, Sudarykit Apsigynimo Korpusus; VP

SACRAMENTO, Čal. — 
Aukso kasimo laukuose dir
bo dtr draugai J. Burke ir 
F. Reilly. Jie abu senu ka
ru važiavo per kalnus ir 
kartu gyveno. Dabar Reil
ly sužinojęs, kad miręs jo 
draugas Burke, atvažiavo ir 
nusišovė greta jo lavono. 
Jis paliko raštelį: “Mes vi
sada gyvenome vienas dėl 
kito. Ir todėl grefa palai
dokite.” Paliko bonkoje au
ksą, kurį prašo' parduoti ir 
padengti laidotuvių lėšas.

Imperialistai viso pasau
lio dūksta prieš darbininkif 
tėvynę — Sovietų Sąjungą. 
Japonija užėmė plačius plo
tus Mandžųrijos ir vis dau
giau artinasi phie Sovietų 
Sąjungos ir Chinijos pu
siau valdomo gelžkelio. Ji 
taipgi artinasi ptie SSRS 
teritorijos. Net japonų im
perialistinė spauda pripa
žįsta, kad Japonija turi tik
slo pasigrobti dalį*Sibiro.

Tuom pat kartu Lenkijos

šiai ėjo apie puolimą ^nt! 
SSRS. ■

Viso pasaulio imperialis
tai mobilizuojasi prieš So
vietų .šalį,. JieAė»giąsi per* 
žiūrėti Lenkijos‘v; koridorio 
klausimą, kuris pravestas 
per Vokietiją. Jie veikiau
siai rengiasi jį grąžinti Vo
kietijai, kad ją.igavus savo 
pusėn, o Lenkijai* atiduoti 
Lietuvą.

Sovietų spauda mato grę-

SCHWERUN, Vokietija- 
Atsibuvo- vietinių savival
dybių rinkimai. Fašistai i 
laimėjo juos. Komunistų; 
balsų skaičius žymiai paau
go, o socialistų nupuolė. 
Komunistai būtų daug dau
giau laimėję, bet fašistai vi
są laiką terorizavo rinki
mus. Doberan miestelyj du 
komunistai nušauti. Tokio
se tai sunkiose sąlygose 
darbininkai turėjo balsuoti.

Šie —------- •’
LAWRENCE, Mass.-Ka- spaudoje prieš Lawrenc 

pitalistų laikraščiai sekma- streiko vadus, pasiuntė s< 
dienio. laidoje, “Leader,” ir kamo „tūrinio telegramas I 
kiti išspausdino bjauriau
sius straipsnius prieš Law-' 
rence streikuojančius audi
mo darbininkus. Tie išnau
dotojų didlapiąi šaukia lin
čiuoti streikierių vadus ko
munistus.

Pardavikai iš Amerikos 
Darbo Federacijos susitarė 
su darbdaviais ir Massa
chusetts valstijos guberna
torium Ely. Jie sutinka, 
kad būtų darbininkams nu
kapota 5 nuošimčiai algų. 
Jie šaukia streikuojančius 
darbininkus į darbą, prie 
negirdėtai bjaurių darbo 
sąlygų. •

25,000 darbininkų ir dar
bininkių yra kovos lauke.

Hooveriui; į Bostoną gitf • •• 
bernatoriui Ely; Lawrenę<^ 
majorui; policijos viršiniii* 5 
kui ir Mass, deportavimo 
komisionierei ponei Tilling- 
hat.

“Nacionalis Posėdis Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo varde 200,000 narių 
pasmerkiame sukeltą tero
ro kampaniją per Law
rence, Mass., kapitalistų % 
laikraščius 'Leader,” “Nbws . 
Sun” ir kitus. Kurie atvi
rai šaukia prie teroro ir lin- 
čiavimo audėjų darbininkų; • 
kurie veda kovą prieš algų 
kapojimą ir badavimo sis- / 
temą. Mes griežtai pasmer
kiame tą žmogžudingą 

kuri yra nu-Tik apie 100, streiklaū^iau- kampaniją, 
ja, kuriuos saugoja netiktai kreipta ypatingai prieš 
Lawrenco, bet ir atvykusi streiko vadus, tikslu sulau- 
iš Lowell, Haverhill ir Bos- žymo streiko, if tą rtori atA 
tono policija. Darbininkai siekti ^deportuodami ir įka- {X A iTl 111—J__ -_

: PRAŠALINS Iš CHICA- 
GOS 41 GENGSTERĮ

CHICAGO, Ill.— Valdi
ninkai paskelbė 41 vardus

įvertino tą—atėjo apie 40 žmo-! kaiP0 gengsterių. Priešaky-
nių, o juk ten kasdien ateina 
apie tiek “svečių.”'

Pruseiką./dabar persitikrins, 
kad jis ne taip didelis, kaip 
pats save.jwito. Jes, jis gal 
atsimins Markso pasakymą, 
kad "žąsys vienu' savo riksmu 
negali Romą išgelbėti.’^

Sako, mes bųyome jiems ne^ 
geri, “skundime” juos Partijai. 
Išeina taip, kad; jie ir pirma 
buvo kaip ir kokfe posdriiai 
Partijai, o mes tikri '■ vaikai— 
paskundėm ir blogai* jiems. 
Nonsensas. , >

Tokie išmintingi, tokie žy
niai, o nemokėjo nueiti ir per
statyti keisą. z Vyrai, jūs per 
dideli vaikais būti—tfevaikuo- 
kite. 1 ■ ’

je jų stovi Al Capone; juos 
visus rengiasi teisti. ir įka
linti kaipo visųiįimenęs prie
šus.

Chicagoje būdamas girdėjau, 
' kad. visa Nauja Anglija pavir

to skloka, lyg kokia lava užsi
dėjo nuo Portland, Me., iki 
Bridgeport, Conn. O sugrįžęs 
iš ten Daminas šolomskas sako, 
—“likė fun.” Sklokos ,ti.k ra- 
sodininkams likę kur ne kur.

Apie Chicagą jie taip pat 
gyrės iki ALDLD. kuopa neiš
kentus, be jokių ceremonijų, 
iššokdino vyrus lauk. _ Išrašė 
vilko bilietą nei metų nesiklau
sus.

I

H'l

ta sutartis kariniams : 
giams. Rumunija sutinka j 
pavesti savo karo spėkas! 
Pilsudskio komandai, kare 
prieš Sovietų Sąjungą.

Franci jos imperialistinis 
ministeris Lavai lankėsi 
Washingtone ir prie užda
rų durų laikė 12 valandų 
pasikalbėjimą su Hooveriu. 
Jų pasikalbėjimas vyriau-

kių Metų Planą. Kada ka
pitalistinis pasaulis braška, 
viešpatauja baisi bedarbė, 
tai tuom kartu Sovietų Są
jungoje socializmo^ budavo- 
jjmo darbas sparčiai eina 
pirmyn. Imperialistus tas 
be galo baugina. Ir todėl jie 
ruošiasi karan. > ■.

TOLIMESNI JAPONU ŽYGIAI MANDŽURUOJE

TOKYO, Japonija.— Im
perialistų • galva- - Japonijos 
karalius f tąriąsi,sų.. kitais 
kunigaikščiais, generolais ir 
admirolais Mandžurijos' rei
kalais. u \

Japonų spauda vis leidžia 
paskalus, būk Soviėių -Są
junga koncentruoja savo 
kareivius prie Mandžurijos 
sienos. Taipgi būk teikia 
ginklų chinamfe. Tai japonų 
imperialistų priekabiai. Jie 
veža vis daugiau kareivių į 
Mandžuriją, grūda juos ar
čiau SSRS rubežiaus ir ke
lia protestus prieš bent ko
kius pasijudinimus Sovietų

Armijos ant SSRS teritori 
jos. Tai jieškojimas prie 
kabių karui.

Technikos Mokyklos S.S.R.S.t

MASKVA, — /Pereitais 
metais Sovietų įSąjungoje. 
būvo i 22; augšti technikos 
lavinimosi institutai. < • Da
bar' Jau yra 10^ institutai ir 
584 technikinės mokyklos. 
1932! metais tas mokyklas 
lankys iki 420į000 studentų. 
Sovietų Sąjunga eina prie 
to, kad technikų išlavinus 
kuo daugiausiai, nes kylant 
industrijai vis jų daugiau 
reikia.

. 1 - ’ M' -i,  --------  j ’

PARYŽIUS.—Italijos pa
sienyje įvyko riaušės mies
te Nice. Italai, darbininkai 
nusistatę prieš fašistus de
monstravo apie- Italijos 
konsulatą ir šaukė: “Šalin 
Mussolinis! Šalin Fašistai.” 
Ant jų užpuolė italai fašis
tai ir prasidėjo riaušės.

Surado 4,000 Metų Kapus

PHILADELPHIA, Pa.— 
Penn. Muzejaus komisija, 
kuri randasi Persijoje, sura
do netoli nuo 
miesto kapus. Jie yra ma
žiausiai 4,000 metų senumo. 
Yra daug svarbių liekanų, 
kas suteiks tyrinėjimui 
praeities daugiau medžia
gos. ; '
—. ................. i t-.......

Tarptautinis Koncernas 
irtbalius 

1 f • * > j • i ■ r
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Manhattan Lyceum , 
66 E. 4 Str.

New , York City
(Šis parengimas yra ren

giamas Ateivių Gynimo 
naudai.

Programoj dąlyvaus lie
tuviai ir kita-taučiai.

Įžanga tik 50 centų.
Dalyvaukite visi!

privalo nepasiduoti iš A:į), 
F. pardaVikų ir išnaudoto
jų apgavystei. Jie privalo 
dar tvirčiau laikytis po Na- 
cionalės Audimo Darbinin
kų Unijos vadovyste. At
remti visų priešų puolimus. 
Sudaryti apsigynimo kor
pusus, kurie apsaugotų nuo 
linčiavimų streiko vadus.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas atlaikė posė
dį ir pasiuntė r. pranešimą 
Lawrence 
Darbininkų Streiko Komi
tetui, kuris skamba seka
mai:

“Nacionalis Posėdi^ Tarpt. 
Darb. Aps. sveikina karžy
gišką Audimo Pramonės 
darbininkų kovą prieš algų 
kapojimą, badavimo sistemą 

Damyhan: ir bosų terorą. Kovą, kurią 
jūs vedate po vadovyste 
Nacionalės Audėjų Darbi
ninkų Unijos. Mes pažada
me pilną sayo paramą, jūsų 
kovoje prieš kruvinąjį te
rorą, pastangas sulaužyti 
jūsų streiką, prieš deporta
vimo sistemą ir persekioji
mus jūsų kovingų vadų. 
Mes pasižadame sumobili-, 
zuoti darbininkų minias jū
sų kovos laimėjimui.” ■ ;

Visur darbininkai priva-1 . . ..lo teikti ’ pagelbą Lawrence!
audėjams, nes jų kova yra i 
mūsų visų kova. Jų laimė- Į 
jimai bus ir mūsų laimėji
mai!

T.D.A. Už LAWRENCE 
DARBININKUS

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, ryšyje su te
roro kampanija kapitalistų

'p
tindami vadus Beriti 
heglant, Murdoch ir kitus.

“Mes rokuojame jus atsa- ■ 
komingais už tą žmogžp- 
dingą kapitalistų : spaudos 
linčo ir žudymo'streiko va* 
dų kampaniją, mes laikome 
jus atsakomingais už jjavo-; 
jų, gręsiantį streiko va-;-, 
dams ir kovingiems darbi
ninkams. . ;;

“Mes reikalaujame pilnos;;

Ikietavimo, spaudos ir susi-* 
rinkimų. Mes pasirengę su
mobilizuoti plačiausias dar-, 
bininkų kovingas minias, 
paramai ir apgynimui kar
žygiškų audėjų jų kovoje 
prieš algų kapojimus ir tas 
bosu linčo ir žudymo kam
panijas/’

Visos darbininku organi
zacijos privalo priimįtp pro
testo rezoliucijas. Visi vie-, 
ši susirinkimai,.tą pat turi ' 
padaryti- ir siųsti Hoove- 
riui ir virš suminėtiems po
nams į Bostoną ii1 /Lau
rence. r ' •'L.

WORCESTER, MASS.

Tarptautinis Darbininkų
; Apsigynimas rengia masini

> . Jis atsibus 
trečiadienį, lapkričio (No
vember) 4 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių. Svetainėje, 
29 Endicott St Ateikite 
darbininkai masėmis. Bus 
geri kalbėtojai iš 4Bostono. 
Bus aptariama Lawrence, 
Mass., darbininkų streikas 
ir kitos kovos. Įžanga vi
siems dykai.

Rengimo Komisija.

Darbininkai ir Darbininkės! Balsuokite už Savo Klasės Reikalus, o Tą Padarysite, Balsuodami už Savo Politinės Partijos Kandidatus, — Komu
nistą Parti jos Pasta lytus. Nei Vieno Balso Priešams Republikonams, Demokratams ir Socialistams! Jūs, Balsuodami už Komunistus Kandidatus, 

Balsuosite Prieš Bedarbę, Algą Kapojimus, Prieš Vargą ir Skurdą ir Visą Kapitalisti nę Išnaudojimo ir Pavergimo Sistemą >
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kOVOKIM Už NEGRU TEISES IR 
|Į PLATINK1M “UBERATORf
£ 5 .! . i > ‘ - ---- ;------  < C j. • i

Kapitalistinė valdžią | pikčiausiomis priemonėmis spau- i 
džianiegrus ddrbininkus, biednuosius farmeriūs ir nuož- i 
mia fciu bū(įlu juos išnaudoja. Jeigu šiandien kenčia nuo | 
beds čbės bdlti daįrbininkai, tai reikia pasakyti, kad juod-.

- veid^aį keiįčia r
krizfc. Net konservatyviski bu 
čiaujjf gyvehimą, pripažįsta, kad 
mijęfci 
mažmtą skaitlinę ir palyginą 
ku Sekiu, rasim, kaa Viena'u uauo vi«x ma*i*i**x^ , . , . , . . .-ū_„
be ęjfebo. ^Tačiaus . šita skaitline'neatatinka apskaitlia- :^1^ Re^a1^’ ^ai. ir £rmtų 

. vimtffnegrį bedarbių. Tik vien Chjeagoj statistikos ro- h“‘ V"fl no’ v,Bnaa ™ v,‘ 
do, kąd daugiau; negu pusė juodveidžių darbininkų yra 
be &rbo. Vietomis yra taip, kad net 81 nuošimtis neg
rų ab^bininkų vaikšto gatvėm bei dirba tik dalį laiko.

Pridėjusių negrų linčiavimų, bedarbių šaudymų ir 
pietinėse valstijose užmuŠinojimų ir gyvuliškų kalinimų 
juodosios rasės žmonių—viso to priežasčių reikia jieško- 
ti nė jų veido spalvoje, bet tų masių išnaudojimo pagrin
duose. Negrąi farmeriai ko ne visi yra randauninkai 
arbs(Jpusininkai, kaip lietuviai -pripratę vadinti. Tie ne
grai^ kurie atimigravo iš pietinių valstijų į šiaurines At- 
lantikp pakraštyje esančias valstijas, jų padėtis taip pat!

ąrDininKai, tai reiKia pasaKyn, Kaa juoa- 
lį keįčia au kartu labiau nuo skurdą didinančio! 

buržujai, kurie žiūri įpla- ■ 
u, xxvxd šią žiemą bedarbių; ar-;

usidėfe iš 10 milionų. Imant 'kad ir tą dikčiai su- 
... su; ^įšos šalies darbinin- i

trečia dalis darbiriinkų yra

■r***

Bėgamais Klausimais

į J a ponijos šeimininkavi
mas Mąndžurijoj sudarė tą
jį neatrišamą mazgą Tautų 
Lygaij Rąšo notas, perspė
jimus Japonijai ir Cbinijai, 
kad tą, bei kitą nedarytų, 
tačiaus tarpe tų dviejų ša
lių susikirtimas darosi kas
kart aštresnis ir net jau bu
vo keletas mūšių, kuriuose

žos vertės, ceremonijomis. 
Anapus uždangos eina visai 
kiti dalykai. Žinant kapi
talistų “meilę” link Sovietų 
Sąjungos, nesunku supras
ti.

ewers ' yeast”) ? it*»Jų 
okite keletą savaičių.varto

Neretai taipgi gerų pasė
kų duoda kalkių prepara
tai. Kalkių galite kad. ir 
kartu su mielėmis vartoti. 
“Calcium lactate, 10 grs., 
No. 100.” ' Imkite po vieną 
ropelę po valgio. Be to vie
ną kartą savaitėje imkite 
po vieną lašą iodo. Gaukite 
truputį “Tinct. iodine,” įla
šinkite vieną lašą į stiklą' 
vandens ir ištraukite, šaky- ' 
sim, kas sekmadienis, Vieną 
kartą savaitėje. •

Da butų gerai ant saules 
nuogam dažniau pabūti. O < 
ne, tai ultra-vijoletiniaiš

0 Kaip Jie Norėta kad : sika^slls? S'
n • n- ir /. 1 Maskvos I^Knologijos in-
wietrose Buly Krias , stituter

Visas buržuazinis pašau- . , Praleidus kelias eilutes, 
lis klimpsta į didėjančiąka- skaitome: 
pitalizmo krizio balą. Ku
nigų “Draugas,” kad bent 
kiek' susiraminti, sumanė 
melais pavaišinti savo skąi-

> tytojus apie ne esamą So
vietų Sąjungoj krizį. Girdų

• “Iš sovietų Rusijos ateiiia be to, dalyvaująs pasitarimuo- ja', ‘ bet prie jokios" išeities 
žinių, kad bolševikų vyria,usy- 1 j—-

padėtimi. Bolševikams pritrū- i
pinigų ir žinoma jų ėkdho- 

miška “piatilietkos’’ programa' 
jAu pradeda' griūti.'” j
Žinoma, jei i “piatilietka^ 

bįjotųsi - švęsto vandens ir 
. ją būtų galima sulaikyti ku-

bet kad nei vienas, nei ki
tas klerikalų “ginklas” ne
gali suturėti progreso,, tai 
Penkmetės Planas maršuo-. 
ja pirmyn.

Tie dievo kupčiai toliau 1 
sako: <

“Nesenai iš Maskvos buvo
skelbiama, kad visas pasaulis šolomskas.
gyvena didelį ekonomišką kri- temos, kuriomis jis kalbė-
zj, tik viena Rusija to krizio j0> apįe kapitalistinį išnaudo- ninTnilflią T’obątn boo-inin i
ųepaliesta. tikrųjų gi'Rų- j.įmą įr apįe Sovietų Sąjungą, R T ‘ n v.^ R JI Vienatiniė išeitis 
šija toli labiau krizio paliesta auririnkuriems natiko

■ ... ..................................— - dS( X^amPo7 iSildė Vi- tenįBerlynąir vėratgal įrl

lijos Choras iš Waterburio.
Naugatuckiečiam pad a inavo 
apie keletą darbininkiškų dai
nelių. Tai reikia tarti ačiii

?Per pirmą ‘ Ramzino lekci- 
'ją auditorijoje kilo triukšmas, 
nes viena dalis klausytojų pa
sitiko jį, kaip pasmerktą <j‘sa- ... .....

, botažninkąf>’ o kita—kaip j u-: Japonija vis laimi. Faktl- 
došių-išdaviką. Paskui klau- nai karas pradėtas. Tautų 
šytojai apsiprato. 1 Ramzihas, Į Lygoje verdą žodžių batali- 

se apie svarbesniuosius pra- 7 - - x
bę susiduria su desperatiška monės technikos klausimus su -„i ' • atirlniimn mm r; i”

! .valdžiojatstovais, ir .patikri- einam?v.P\1? atidėjimo nuo- sakytą

Diena iš dienos, kuomet pa
imi kapital. spaudą pažiū
rėti ,vis rašoma, kad krizis 
jau eina prie pabaigos, net 
ir skaitlines paduoda neku
riu dalykų. Tankiausia, tai 
cituoja kokį nors išsireiški-

.neprieina. Pranešama, kad mą. bei kalbą ken.o nors pa
W S^nd^ “arijos klau- į tankete be?Zting^Vfe SP“als P^tiriti^. po

yra ’baisiai rūsti.
Jei ‘kur nors į fabrikus paiima negrus darbininkus, 

tai tfrie sunkiausių darbų, kur didžiausias nešvarumas 
ir. v kai pigiai moka. Nereikia manyti, kad buržuazija 
ned^Į*b skirtumų tarp darbininkų. Ji tuos padalinimus 
tyčiįf neša, ir sakysim, lyg papirkinėjimus d^ro, kad iš
daliji darbininkus į sektorius. Darbdavys šian ten nu
meti trupinį, šviesesnėm akim pažiūrės į jus, tai jaus
kite; įaugštesni esą, todėl nesivienyk su juodveidžiais. n .
Tok ą pat politiką. yąr£oją bosai tąjp lavintų ir nelavip-!me pasaulyje, 
tų (įjrbiijii^kų. $pt šitę^ ję^rės’ buržuazija turį J ’ * •4?oT

negu kitos valstybės. Ji susi
laukė didžiai nepalankaus už
sienių prekyboje balanso.’ ’
Mat visose buržuazinėse 

valstybėse yra biudžeto ne

rą kartų sąVaitėjė, po kele
tą minučių. ’,, i, J i

,Ir šiaip nuogas pasišvais- 
tykite, kada patogu kh’mba^1 
ry. Oro maudynės labai 
gražiai paakstįna odą ir su
teikia, j ai normalesnio gai- 
vumo.

Ant vočių yra gerai dėti 
karčiosios druskos kompre- 

eilės darosi vis ilgesnės ir Ištarpinkitp porą šauk-
'' - ! karčiosios druskos 

» į kvortą 
ti išeities, kad apsigynus kapšto vandens.^ Mirkykite 
nuo bado ir šalčio. Mažai | medvilnes gabalėlį ir dėkite 
randasi tokių, kurie tebeti-1a^ 2?bų, kad yis būtų šia* 

ls^,4" I ki apie gerbūvio grįžimą. I Pla* Taip darykite dieną, ka- 
‘ . ______ Ida patogu. O ant nakties

______________ galima kokios mosties dėti 
krizio, tai panaikinimas ka- Į arba kad ir skustų bulbių.

Baigdami savo tiradą, men- simo, o palikti, lai Japonija | tai daroma del nuraminimo 
ševikai atsikosėją ir <išr.T“ "" .r“""" 
spajuna, kad ta byla prieš Išrišimas, bus toks, kad Ja- 
sabotažninkus tai “blofas”. 
Mat tiem kontrrevoliucio
nierių apaštalams norėjosi,- ženklina tą, kad rytuose yra 
kad Ramziną būtų sušaudę, būdavo jamas frontas prieš 
tai* jie būtų turėję “argu- Sovietų Sąjungą. Įmperia- 
męntą” prieš komunistus.

su Chjnija pačios išriša tai.

ponija taps pilnu valdonu 
Mandžurijos. Šie manevrai

NAUGATUCK, CONN
Įvykusios prakalbos agita

cijos mėnesi, kurias surengė 
A.L.D.L.D. 75-ta kuopa ir L. 
D.S. kuopa, pavylfo. Kal- 

>. Jo kalbos

jimą ir apie Sovietų Sąjungą,

dSteklhiq Rankrutnq hm?- varde a«^šči^u minėtų kuopų. aateKliUS... BanKiUtas bur , pllblikos dalyvavo, reikia
. .. ,"Jpažymėti, neiųąžai. /

^jz .. . ■ Sovietljoje-kiaųie užsenėjusiam progresy-
nkų. Apt šitos‘ųieskęrės buržuazija turi ;pašir < n«įijus'fabrikus; atidaro ....... n”‘ 1 1”-’
lėlę dalį :^rbininW ‘ ' j. J Uliūnus- rublių skiria <n
enimb’ mokykla mokina visus darbininkus. Ji' jiems užvėdimamš.' '

■•Buržuazine f^paudąy.buvo ibank^tayb poetiniai' 
paleidus melius; !kad..'h$k So*:/PpJįtiH 4
vietai neužmoką j..laiką ,už |
Ū Vokietijos pirktus tavoM dį/bijudėjimas atsiras-

labai sparčiai ir juodėVidžių vargdienių mases. 
:4arMpink^‘ iF vargingieji ‘ranųętįąi bacįo ir 
įEahkiūti hybųrt^,^ C ' < <
ųąrtinįnkjai ne' jh^’ipn kovfrti už lygias pegri|

moki
Negi
skuiį

,T ..
teisefe bet reikia padėti jiem organizuotis. Juodveidziai 
būdami labiau paneigti ir išnaudoti turi mažiau galimy
bė * ‘

žūazinės sistemos. kori, visa I .V . v . Tr • Ci pažymėti, neiųązai. / Kaip jto- 

irjvių veikimo^ kąmpęlyj, tai ga- 
nau-
i i

A t?‘.

ną gtoiC ‘ Knaisė? čia ;sbčia- 
listaij ^ūkaudavo, bet nieko 
kųųk^čio nepaliko. Jie su- 

‘ f,takiųjų

listai Chinija nepasitiki, nes 
pereitų metų bandymas, 
kas liečia rytinio gelžkelio. 
neišdegė, tai*dabar 
ma stipresnės jėgos 
punkte.

darbininkų, kad nekovotų 
bet kantriai lauktų žadamo 
gerbūvio. Dar prikergia 
patriotizmą liepdami būti 
optimistais. Tačiaus faktai 
rodo ką kitą. Pagerėjimo 
ne tik kad nesimato, bet da
rosi prastyn. Bankai kas
dien užsidarinėja, bedarbių

stato- darbininkai tos kantrybės! štU
tame pradeda pritrukti ir jieško- ; Epsom salts )

Kapitalizmo krizis 
dino visus spokesmanus-di- į

iš Londono į Paryžių; iš’
", . ~ i- I pitalistinės. sistemos ir įs-

vel ir vėl. Dabar į Jungti-1 teigimas sovietų. Kaip tą 
nes Valstijas atvyko Fran- jpa(Iaryti? kokiais būdais? 
cijos premjeras Lay ai, skaitydami komunisti- 
tuo pūčiu sykiu Italijos uz-' Spaują, mes surasime; 
sienio mmisteris Grandį vie-; atsakymus. į* vistis klausi- 
šis pas Vokietijos Bruenin-;mus. * Tik prigulėdami prie 
gą. Kapitalistų spauda ųz- ($arbininku organizacijų su
pūdyta ; .aprašymais apie.! rasime kelią iš kapifalisti- 
tuos' vizitus. ‘ -Dar omoš;nčs s kurdo "ir .bado sištė- 
įvairios, išvados iš dip-;mos< 
Jomatų šiij važiųėjWių,į ir vi-1 ' Dąbar\ eina 
i sos JišvaĄos susi^^į hyieną ^^Unies’

Lenktyniuoti
,| mus. . Tik prigulėdami prie DRAUGAI!

čionais rasite čekį ant $13
• už du mętipius ir vieną Puisme^ 
! įnfĮ' ^Laisvės ” šlcaiįytoją.
| __ šią skaitlinę prirokuokit prie

tikras 
rū?>vvtačiau. tą paskalą užr ti. ž iidiau paliudys, kad dar

ią nestik simpati- 
tertellaii Tai yrą 
u t T>ūdU, kuriais 

lies biudžetas ' balansuojasi ^^’j^voja klas?ų kovos 
labai gerai. Todėl kunigui ;Tame padengime buvo pra- 
galvose protas pradėjo ne- šoma; aukų padengimui lėšų ir -- 
susibalansuoti. ką^s, liks; tat į Agitacijos Fon- Pa^s pamatinis^ dalykas dip-

dą. Aukavo drąųgaj sekamai: 
K. Kenziul, K ; .Ramošką,;, J. 
Zaleskevičius, G. K. po $1.00. 
V. Karalius, 5, Daniulienė, D. 
Pockevinienę, V. "8amoška ir 
J. Matulionis pę Jf>0 centų. <Sū 
smulkesnėmis aukomis surink
ta viso $8.80. ^ariame visiems 
aukotojams ačiū minėtų kuopų 
vardu. Kviečiam.e tapti ir mi-

Kurie gavote A.L.D.L.D. ap- 

tę namiė ir taip- padarykite, ■ • V'»( > , • si ’'

reiškė, kad mirties- bausmė į kite jas suę sekamu ant- 
i: G. jžurąitis, 63 Rubber 

'.IIBWi j ” ' ---; --- -------------- ----------— ------------------ ! X1 aivl vicuao io nu,vv;ioui^j4 | ' ? ;? v .
slupgsnius. Valdžia įpuolė ant to negrų ma-!n€»Įjuvo mirčia nubaustas. 1 Reikią wpąjųiršti pažymėti, 

laįkrasčia ii^ptėmę antros klasėj|iuntme- Sovietų, Sąjungoj duodal^ad'drūug^^^Jnąmąitįs da- 
šo'p’n. kaliniam atitaiavt sa- ^a^hu4;^^gh|^ūi Nąu^ą- 

vei uozvi i ui- ; v
- - ■ Staugt pasiaukavimas; fįMū^i

ų Ir. progų apsišviesti it pažinti organizacijos svarbą. ginčijo vokiečių firmos, * km«bininkaiCrem.i 
Lyga Kovai už Negrų Teises yra kovinga darbininkų rios veda prekybą su Sovie-| W;ir mat 

’gajftizaęija. Tos organizacijos visuose, didesniuose mie- tų Sąjunga. Darbihinkų’ša--^®W;įsu^org; _ . ...............
stuofe yra skyriai. Mes lietuviai darbininkai turime 
įstoti į tą organizaciją ir kartu, įvairių rasių ir tautų 
darb^ųmkai, kovoti prieš išnaudotojus. Prisieina pasa
kyti;: kad reikia daugiau negu .tik prigulė t ir šiek tiek 
veikiau Turim iš visų pastangų praktiškais žingsniais, 
iš vi^os širdies susidraugaujant, įrodyti, kad Ws darbi
ninkas neskirstom į rases, Turim priparodyti darbais 
iiemį Lroliškumą, bekovodami už lygias negrų teises ir 
lygų;;ekonominį ir politinį gyvenimą.

Scdttsboro jaunuolių nuteisimas mirtin yra ryškiau
sias ^ęnklas neapykantos juodos odos žmonių, paeinantis 
iš elįpnominio ir politinio negrų pavergimo. Lyga Ko
vai už Negrų Teises leidžia dvisavaitinį laikraštuką 
“Liberator.” Tas laikraštukas aštriai išstojo prieš bal- 

lyinistus. Jis šaukė juodveidžių ir baltveidžių dar
ai minias stoti į kovą, kad išgelbėti tų devynių jau-

.< vająi ‘fLais-;past6n<? ^ajią^ikn grupės.* 
ir-1414)1x0.11\NoK,iJn‘gį'1?12!,.ijaiyVaJ 

PūR^ą;<^i neyąS^ną^inti’kiekvieno’darbininko vięta: s G
šį krizį ir grąžinti gerbu-, būti ALDLD. nariu, užsira-. lenktynes 
vį. Vienok, iplutokratų spau-: §yti laikraštį “Laisvę” ^bei 'Gegžnd ir 
da bebūbnydama apie tuos,“Vilnį,” 
diplomatų plapus ir “kil- (nupiginta vienu doler/ nie-| 
hius” tikslus ant > galo pa
sako, kad ten ir ten, tas ir 
tie turėjo pasitarimą dvi 
ar kięk valandų ir pabaigta,

Tegul Draugas 
w „__  ir kiti draugai nesnau

da bebūbnydama apie tuos . “Vilnį,” nes per vajų kaina Idžia, kad paskui nereiktų- gaį-1 __ _  lietis, kaip mažiukas‘ didelį
tams. Skaitydami tuos laik-; “sufaituos.<*^
raščius sužinosime, kas pa-i P atinimas komunistinės 
šauly dedasi ir kokia pozi- ■ priešams, kad jie su savo 
cija męs turime užimti, kad <kontr-revoliuciąių šlamšteliu, 
pagerinus savo ir Visų dar-1 neturi darbininkuose pritari- 
bininkų gyvenimą.

Lienius
Soęialfašistam Nepatinka

■-Pernai metą Sovietų Są
jungoj buvo teisiami sociali
stinio ūkio sabotažninkai. 
Žymiausias kaltininkas pro
fesorius Ramzinas, taip va- 
dinamos “industrinės parti- ^kuo^SX.““’“ " 
jos^” žmogus. Jie buvo nu- Kurie gavote A.L.D.L.D. ap
smerkti mirtin, bet Sovietų likacijas tą vakarą, tai paskai- 
Sąjungos Komunistų Parti- tę namiė ir taip, padarykite, 
jos Centro Komitetas pa- kaip ten paliepiama ir priduo-

f x j jiems turėtų būti dovanota.'| rašų: . z
tokiųš” buvo tas raktas pasiekti labiausia atsilikusius; jr .^ei vienas iš nuteistųjų į Avė. : <

sėmsĮ ęjkirižų®  ̂dail 
jimo I teises. •**' *

Šidiidįen laikraštis palaikyt, be antros klasės^ .pašto 
teisii|rįyrayląb^i sunku,. Siuntinėjimas pirma Įąąę'■ yrą 

" L ^Tokiam atsitikime jau prenumo’atai • at-

kia 4Wktįi, sįųųęįąnt. dideliais pluoštais—bupduiįaįs; • < 
Lię|uviąi darbininkai turi padėti platinti! “Liberator” 

ir paremti'jį aūkbmis.C^fesiniąi sąmoningidarfrinipkąį 
negalį įsakyti, kaip sklokai ragina, kad darbininkai dary
tų, _taįi-< esą; “ j ei ihes^ liętuyiąii turim net du dienraščiu; gi 
kodeine negąli turėti savo tvirtą spaudą.” • Girdi, jų yra 
kiir^as daugiau^. ;. ' ;'',1'^ '1 ?
^šitpkiš' /pasakymas yra.,šimtą nuošimčių buržuazinis 

atsirūgimas.Ta dalis darbininkų, kuri randąsi pažen
gus pirmyn, ji turi padėti kitai, atsilikusiai daliai savo 
klasės.;! t ■ ■» * .<••'••? • i
, Darbinirikų klases pasiliuosavimas iš po kapitalistinės 
priespaudos ir išnaudojimo yra negalimas patol, kol di
džiuma darbininkų nebus klasiniai susipratus, f. r,

Todėl buržuazijos‘ir yra didžiausias rūpestis padalinti 
i? įgązdinti ęlarbininkus. Trijų draugų negrų nušovi
mas Chicagoj^pHe senukės negrės namų, kurios rakan
dai buto išmetamą į g&tvę, arba dviejų juodVeidžių nu
šovimas CSevėJapdef taiįfrpąt „prie bedarbių šeimynos is-, 
mestosž į gatve, yra atviras negrų žudymas. * 1 p

Tiem be^ijiškįeirl; pu’oliihatb ant juodVeidžių, t chinų, 
ateiviųAr' apskritai" aarbiriihkų, galėsime padaryti galą 
Gk plačiupUžą^ęjįmĮjt^rąsiaįiStodami į koyą pp05i|p^

tus
, bini

nuolifeį^yvybę. Kapitalistinė, valdžia ir jos federaliai 
paštcOviršininkai artimai tėmijoP tą judėjimą.-—Kaip 
juodydidįįų .masių ..plotai, įvairaus įsitikinimo irI
pašt($?Viršininkai artimai tėmijo tą 

..plv vul, įvairaus *x
relig||rių' .pažiūrų stoja ginti • pasmerktuosius. /‘Libera-

nepn^omM „______________ „ _______________ ____
-'skirora. kopijom ^beveik siuntinėti negalima; Tdtąi ?rei-

prdgą kaliniam atitaisyt sa- r,. , -. .
yd Sklaidas f ir vėl jgrįžti į. ^ij itir A
vilį gyvenimą. “
mai; ne, baudimo-įtaigos, 
bet. pat^mo,; išgydymu. 4^; 
įstaigos. Dartjinmpų salyje 
kaliniai; turį, jdaug , jisyes.
Jię gali -darbuotis vįsųome-i 
nikiuose reikaluose. ? > ;

jDabūr Ramziftas, Mask
voj technologijos’ ihstitūtę 
duoda lekcijas studentams. 
Nusižengimas prieš darbi
ninkų šalį neatima iš proiy 
Ramzino teisės tarnauti tai, 
šaliai. Dabar padėtas; pa
sitaisymui, jis rodo nuošir
dumo ir nori atitarnauti už 
padarytas: skriaudas prole
tarinei valstybei. Jis savo 
žinojimus > ir > specialybes 
perdavinėja jaunai ••kariaį 
p tąs labai nepatinka lietui 
viškiems menševikam^ 1 C

MenŠėvikų wNaŪjiėiloš,? 
kUųšia:

* “Ką gi dabar veikia tas n.u-

iį < | ’ Į Y.

' 'MAPįmL 
n!ai c įkraus $ 
hjeį ląbąi;Mis>, 41 
mas,

Wfrl 
svei-

jų dėlto kilo nepasitenkini
mas. Į"

;> • ! ____ a ■ •
ĘIĄŪŠES PERU RESPU- 
; k i BLIKOJ

, frlMA, PorU.«^ Jau dvi 
dienos fraip eina riaušės tar
pe p,olicijdš« -fe*' ^AprUtą^ 
partijoj nąniį,' Mjlitafė ’pb-litafė po-

lomatų važinėjimo tampa 
paskandintas viešomis, ma

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lakes St., Newark, N. J. T^L, Humboldt 2-7964

mo.
Pruseika ir Butkus mus ap

leido. Jie yra kontr-revolio- 
cionieriai. Susipratę darbinin
kai turi juos plakti. Nei vie
no cento, nei jokios užuojautos 
tiems darbininkų klasės išda
vikams neturi būti. Jie pasi
rinko kelią priešdarbininkišką, 
ir su tokiais klasės priešais tu
ri būti vedama griežta kovą.

'J 
kuo daugiausia 

ir i
I M

Nors nekurie draugai pra
našauja, kad aš?..organizubju

švariais pirštais. O jau pa- Taigi sukruskime, draugai 
skui vis tais pačiais pirš- kad gauti 
tais iš voties į kitą vietą “Laisvei“ prenumeratorių 
pūlių perai persineša, persi- -A.L.D.L.D. narių per šį vajų.

j." Nors nekurie draugai pra-
soaina. , našauja, kad a^j^rganizubju

Yra ^žmonių, kuriems vo- S](ioką, tai yra; grytiąs melas, 
tys dažniau kyla. Tai yra Su jokia skloka nieko bendro 
tokie, kuriems ko nors j neturiu. "TėgU'fr^^ąąšai tą 
trūksta organizmo maši- ;• “garbingą“ darbą pasilietą 

" - - — Įvardijimas k^^rs me
lagingai jiem pMgKMttir ' 
neduos. .
Suderinkim savo^ab^fį^į

VOTYS
Drauge gydytojau^ kai 

jūs kitiemsįf atsakinėjat į 
klausimus* fai ir aš pridė- 
sįu ;šavo VėMingę, klausda- 1 
mas patarimo apie didžią
sias .skaudžias arba votis. 
Nes' aš negaliu jų ,atsikra-

tai^ merijoje. Pasitaiko- ctikri-
"S liga-djjabetas.. Pašitai- lagin

Udi’ VaWW1 iies^ėiki,- inkstai/ artba 
kepėhyš • nękoldbs, arba gal

dępartmėntą krau j o išegze- 
jie sako, kad natarra jums

kraujas gebąs.; Taigi dabar . j t dJp # j tik 
alįnębežinąu, tijei kas Jdaty- — ų e 
ti nei ko tvertis. Prašy* 
ciau jūsų patarimo per mū
sų “Laisvę.” Bus labai ačiū.;
Atsakymas.—

1 Vočių arba šunvočių, pa
ikumų ' atsiranda žmogui 
nuo keleto priežasčių. Pa- 

’praętai pat pirmoji votis 
išdyla nuo kokio . vietinio

'eslkMpSfąm Kė

mūsų priešai su buržuaziją

Ml Urba, EastOH, JPdJ |'

Pruseikihiai gyrėsi, (į- 
M. Urba dirbąs jiems, Įr pats 
Prūseįka, ‘ ^rooį|ynę sakyda- j 
mas prakalbą,* riktelėjo, b“* 
visas Eastonįs su( jais. / ■

B.ęje, aje
P. Bokas iš Waterbury dir«

stiprūs.'
nuodingų < medžiagų per
daug esŲ susidarę kraujo 
srįovėje ’ir audiniuose.

’ Nesimačius, taip sau, 
už, akių tikrai dalykų tarti 
nėra galima. «»> Todėl tik 
bendrai patariu Jums "bent 

: va^’ 
siais, vafrių sunka gyventi 
ir gerti daug vandenio. Pa
skiau galite ir šiaip įvaires
nių daržovių ir vaisių, taip
gi pieniškų, kiaušinių 
vartoti. Saldžių daiktų, • 
ypač baltojo cukraus vely buOįk Worcestęris kerta Bos- 
tulą laiką nevartokite. tonui, Eastonas kabįnaąi į pa-

Kai dęį vaistų, tai varto- delkas Philadelphijąi, Brook-
tūlą laiką nevartokite.

kitę mielių (“yėast”). Ga- 
iteo Wras^ mielių po 
plotkelę porą-trėjėtą kartų 
dienoję. ; 0^da geriau, gau
kite bvavorinių mielių

, būk?

gyrisi, kact ir d.

bąs jiems, o draugas Bo^as dir 
ba “Laisvei”’ prieš skloką.

Šis vajus taip ir turi būt ve
damas, kad kiekviename žin
gsnyje uždavus smūgį vėles
niųjų k o n t r -revoliucionierių 
sklokai. ,

Vajus- jau pradeda įsisiū- 

tonui, Eastonas kjabįnaąLį pe

lynas žada pralenkti Water
bury; Shenandoah * apskritas' 
po kęjoip parąynė Wilkes Bį- 
rre ir Scrantoną.
z Rytoji maįyąite ;skaitline& dŠ * 
vajaus pasekmių.

ba “Laisvei”* prieš skloką.

1

• v ifW
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Pusę Kainos

IŠPARDAVIMAS
> .......... . >.}■ ' j ' Į Į H 1 . t

NUO LIETAUS KOTAI—RAIN GOATS
J. Gasiunas, Sekr.

aroxr

IR ŠOKIAIKONCER
RENGIA AIDO CHORAS NAUDAI L.K.P.F. CENTRO BIURO

Reikalingi Agentai!Nedėlioję, 8 d pkričio-Nov., 1931

Visais Reikalais Kreipkitės
jau

Ši įstaiga yra lietuvių. Rašykit savo kalboje,

PRIEKALAS

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c
50 f.
50 f.

Patyrimas nelabai reikalingas. Mes iš- 
mokinam to amato į gan trumpą laiką.

egz.
atsk. /egz

sime šmočiuku 
, kokia j( 
žiojate vii 

drabužius, ir mes žinosime, kokios mieros jums

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

apskaitoma
apie trys tūkstančiai 

kurie gyvena la- 
i skurde. Rug- 
Hlnetų bedarbiai

kalė ant durų. Miesto gaspa 
dorins atsakė sekančiai: Jeigi $3.50

$2.50
$2.00
$3.00

(su gražiomis kepuraitėmis) 
$5.00 vertės berniukų dabar už

$7.00 vertės vyriški dabar už .
$5.00 vertės moteriški dabar už

—75 centai.
APLA. nariai gali gauti už 

ir 35 centus 
Tiesoj” taipgi

arta parengimams, tai atida
lyk. A.P.L.A. Komitetas su 
tuo nesutiko ir kreipėsi į Na- 
cionalį Mainierių komitetą ir 
Komunistų Partijos komitetą, 

ir nutarėm partraukti 
žinovą iš Pittsburgh, Pa.

pilnai 
mes 

iš to

Komunistą Partija Auga, Darbininkai 
Kovoja

Mūsų organizacija tiktai da
bar pradeda šiek-tiek išsijudin
ti į vajų. Didelių pasekmių to- 

! del negalima tikėtis. Tačiaus 
kitas mėnuo turėtų jau 
parodyti, kaip smarkiai 
dirbame ir kiek naudos 
turėsime.!

Pirmosios aplikacijos, 
dytos vajaus laiku, jau gautos 
Centre ir įtrauktos į Centro 
kųygas. Pirmoj vietoj stovi 

kuopa su *8 naujais nariais. 
Draugas Mkslaveckasjtos kuo
pęs šekrėtoriuę, pusėtinai pa
sidarbavo. 38 kuopa prisiuritė 

2 nau-

RAILA COAT COMPANY
in & 6 Waverly Sts. Brockton, Mass.

, Telefonas: 5723 • l

r PRADŽIA 4:30 VAL. PO PIETŲ

LABOR LYCEUM SALEJE, 949 Willoughby Ave., Broklyn, N: Y I gumą
■ betgi nepriimtini.
• gai, kurie padirbėja, 
. sekines.

Pavizdžiui galime 
kuopą. Pradžioj 
aštuoni nauji nariai ir didžiu
ma jų jaunucliaį. Kodėl gi ne
gali negali tą patį ir kitos kuo
pos padaryti? Ypatingai dau
giau turime kreipti atydos į 
jaunuolius. Tėvai, kurie pri
guli prie A.P.L.A., savo vaikus 
turėtų taipgi prie jos prirašyti.

T apkričio menesio susirinki
muose reikia peržiūrėti visas 

r j aus pasibrėžimas ir kiek jau 
likta. Kuopos turėtų būtinai 

intensyviai 
daugiau 

Neturėtų rastis

75 k.
25 k.
$1.00

50c.
. 20c.

Kiekvienas klasiniai susipratęs darbininkas ir darbo valstietis pri
valo skaityti vienintelį leituvių kalba literatūros, politikos ir visuo

menes mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą pdį

Relnkotai 
vyrar.-i, moterim ir 

vaikam

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA: 

Redakcijos adresu: 
MOSKVA, Nikolskaja 10 

Centroizdat, Periodsektor, 
Red. “PRIEKALAS” 

AMERIKOJ “Priekalą” ga
lima išsirašyti be to dar per 
^LĄISVĘ.”

SSRS. “Priekalą” galima ii- 
sirašyti ir visoi^ pašto įstat- 
gose.

Kada atvažiavo teisių žinovas ! M h I 1 KT_ 
j ir prirode, kad nelegališkai I jį J JL.A# 113031118 il6S3 
j uždarė svetainę ir buvo pri- 
Į verstas miesto gaspadorius nu® 
, sileisti ir tuojaus atidaryti mi 
' nėta svetaine.

imti 
vajaus

1 3 naujus narius, 4 kp 
į jus, 19 kuopa—r2 naujus, 41 
' kuopa—1 naują narį.

■’' Ką daro kitos kuopos ir vei
klesni draugai, žinių mažai tu
rime. Daugelis nusiskundžia

1 delei įvairių sunkumų. Tuo- 
j.mi nori pateisinti savo neran- 

Tokie pasiteisinimai 
Tie drau- 
turi ir pa-

bet jau iš kalno policija atėjo 
i svetainę. Policija pareiškė, 
kad nemaršuotų, nes, girdi, 
valdžia nevelina ir nedavė lei
dimo. ‘Bedarbiai dar labiau 
pasipiktino ir nubalsavo did
žiuma, kad maršuos be leidi-

NEW KENSINGTON, PA 
—Per tūlą laiką nebuvo ma
tyti jokios korespondencijos is 
šio miesto. Rodos, kad šia
me mieste yra viskas apmirę 
bet taip nėra, darbininkų ju
dėjimas eina pirmyn, Komu
nistų Partija auga su kiekvie
na diena nariais.

Bedarbė yra didelė, šiame 
mieste apskaitoma bedarbitj 
randasi 
penki šimtaį 
bai dideliai 
sėjo 27 d. i 
po Komunistų Partijos vado
vybe, surengė maršavimą jį 
miesto rotužę, reikalauti dar-] 
bo arba pašalpos. Susirinko 
apie trys tūkstančiai ir apgu
lė rotužę, nes tą dieną buvo 
miesto valdybos posėdis. Bu
vo prižadėta, kad duos pašal
pą ir liepė prisiųsti komitetą 
nuo bedarbių ant rytojaus, bet 
kada komitetas nuėjo, tai už
giedojo ką kitą.\ Valdžia visai 
nesiskaitė su bedarbių komi
tetu, liepė išeiti laukan.

skiria daug domės antireliginei propagandai ir 
“BEDIEVIS”, plačiai nušviečia įvairių tiky- 

kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tiky-

Spalių 14 dieną taipgi poli
cija užpuolė ant Komunistų 
Partijos susirinkimo ir arešta
vo tris draugus, kaipo vadus. 
Ant rytojaus, po ištyrimo, bu
vo paleisti be bausmės, nes ne 
buvo galima primesti kaltės 
pirma, negu ėjo į svetainę. Tai 
pasišaukė ugnegesius ir užsi
pildavo aplink namą, vandenio 
paipas. Jeigu , kas prieis, tai 

įduos su vandeniu.1 Prie ug- 
i negerų priklauso keletas ir 
į lietuvių vaikų. Nekuriu tėvai
■ vaikščioja be darbo, bet vai
kas vis tiek vandenio paipas

■ riktuoja ant bedarbių arba k.o-
■ munistų. Taip išeina, kad tėr 
* vas eina prašyti kąsnio duo
nos, tai jo vaikas jam drožia 
lazda per galvą, 
te, kokius gaivai

Cvv 
užsidėti kvotas ir 
darbuotis, kad gavus 
naujų narių 
nė vienos kuopos, kuri nedaly-' 
vantų vajuj. < -— i i

” Varydami vajų gavimui-nau
jų narių turime stengtis na
riams užprenumeruoti organą 
^Laisvę”. . AĘLA. nariai turė
tų' skaityti pavę organą, kuris 
teikia plačių informacijų apie 
APLA. ir abelnai apie darbi-1 
nįnkų judėjimą. ' 1 - .

Taigi, visi draugai ir višos> 
draugės, prie darbo. Budavo- 
kime Ąugš&ąusią Prieglaudą. 

’Lietuvių Amerikoj. Ten, kur 
dar nėra kuopų—organizuoki
me naujas.

Kuopų sekretoriai ir pavie
ni nariai .kviečiami Centro sek
retoriui nuolatos pranešdinėti, 
kaip kuopose . vedamas vajus, 
kiek naujų narių gaunama,1 
kiek “Laisvei” skaitytojų ęau- 
ųama; Centras turi lentelę, ant' 
kurios tuojaus pažymi, kuri 
kuopa kiek nuveikia. . Taipgi 
Centras tuojaus gali į organą' 
apie tąj parašyti. Bet kuomet 
niekas nieko nepraneša, tai vi-j 
sai Centruį nežinoma, kaip va
jus vedamas.

. (Tąsa 5-tarn pusi.)

susiduri “Tiesa” yra Lietuvių Darbi-' 
Vieni .ninku Susivienijimo dusyk mė

nesinis laikraštis. Įvairus, nau- 
skaityti.

Dabar jLai išeidinėja du sykiu j 
į mėnesį, bet sykiu rengiasi j 

i savaitiniu laikraščiu. |

Vyriški Viršutiniai Rotai—Top Coats
$20.00 vert^s dabar parsiduoda už $15.00
$12.00 vertes dabar parsiduoda už $9.50

Tie patys lietuvių vaikai, 
fajermonąi, nuo 17 d., kada 
buvo surengtos prakalbos Ko- 

priklauso munistų Partijos, ant 18-tos, 
Taipgi Na- gatvėš šiame mieste, tuščiuose 

lotuose, prisisodino vaikų į 
automobilių ir liepė vaikams 
dainuoti ir pririšo prie auto- 
mobiliauš keliolika blekinių 
kenų ir važiavo ąplinkui ir vis 
darė triukšmą, kad negirdėtų 
publika, ką kalbėtojas kalba. 
Darbininkai juos, laiko, kaipo 
savo klases priešą.

Spalių 19 d. buvo sureng
ta protesto mitingas prieš 
valdžią, kuri terorizuoja be
darbius. žmonių prisirinko 
virš trijų tūkstančių. Svetai
nė prisikimšo pilna, net vieną 
išnešė apslobusį. Policija ap
supo svetainę iš visų pusių. 
Laukė taipgi daugybė šnipų, 
apsiginklavusių nuo kojų iki 
galvos. Turėjo ir mašinines 
kanuoles. Manė, kad maršuos

PROGRAMOS DALYVIAI: Rusų-Ukrainų Darbininkų Choras “Collective,” “Badaujanti MainieHai”— 
teatrėlis, kurį sulos nariai Workers Laboratory Theatre (Dramos sekcija Darbininkų Kultūrinių.j Orga
nizacijų Federacijos); Aido-Lyros Choras po vadovyste E. Retikeviciutes;,Edith Segei ir, Barbarą Har
ding šoks revoliucinius šokius; Aido-Lyros Choro merginų sekstetas, Jean Schramm; lyric tenor. ; < '' *>

Retai pasitaiko mūsų publikai tokis įvairus koncertą^. Jame dalyvaus gabiausi žmonės iš dramqs, riitt? 
zikos ir šokių sričių. Pirmą syk turėsime progą matyt proletarišką koncertą, kuriame revoliucinio meno 
jėgos sutrauktos. Bus tikrai įspūdinga, tat visi atsilankykite.

ŠOKIAMS GRIEŠ WM. NORRIS ORKESTRĄ

Nupiginame todėl/ kad gatavų drabužių š; 
likviduojame, kad ir su riuostoliąis turime 

duoti iki augščiau minėtam laikui*.
. Juos galite laiškais užsisakyti, kurie gyvenate 

Ant jūsų pareikaĮavįmo prisiyt ’ 
išsirinkimui spalvų. Jūs pąslra 
ra per krūtinę arba, kokios mier

į miesto rotužę. Bet svetainėj 
prakalbų nebandė draskyti. 
Ant šaligatvių prie svetainės 
nedavė stovėti, nes darbininkai 
būtų užblokavę 'ir gatvę. Iš 
Alleginės pavieto per tiltą ne
leido eiti, Užstatė fajermonus 
su vandenio liejimo paipo- 
mis. Policija su mašininėm ka- 
nuolėm ant tilto stovėjo.

Aštuoni areštuota , ir nuga
benti tiesiog į- pavieto kalėji
mą. Bet nelaikė nei per nak
tį šiame mieste, nes. bijojo, 
rotužės ir nepriverstų paleisti 
areštuotus.

Iš to matosi, kad buržuazija 
jau turi kinkų drebėjimą, nes 
bedarbiai ir dirbantieji pradė
jo bruzdėti. Taip jau senai 
reikėjo pradėti , dąryti.

Raudonasis Bijūnėlis. '

Ši dirbtuvė dabar parduoda tiesiai publikai dar žemes
nėmis kainomis, negu kad parduodavo olseiliapis

Tūkstančių Dol. Vertės Drabužių

Šis Nupiginimas Yra Tik Iki 
GRUODŽIO MENESIO

mo.
Taipgi tą dieną buvo miesto ] 

valdybos posėdis. Policija 
laukė prie svetainės. Na, ir 
pradėjo urmu verstis iš sve
tainės. Lauke policija buvo 
priversta trauktis toliau. Ma
tydama, kad liks nugalėta, tad 
pradėjo mesti ašarines bom
bas ir pasišaukė kazokus ir 
daugybę mušeikų. Tada iš
taškė bedarbių demonstraciją. 
Vienas bedarbis likosi labai 
sumuštas ir nugabentas j li- 
gonbutj. Trys areštuoti ir nu
gabenti j kalėjimą. Svetainės, 
kurioje buvo tas susikirtimas, 
likosi užkaltos durys su lento
mis.

Minėta svetainė 
A.P.L.A. 9-tai kp. 
cionalės Mainierių Unijos kuk- 

Bet antrą dieną paskelbė nja tapo uždaryta, neštoj pa- 
vietinėj anglų spaudoj, kas no- clot svc alne| lacosl- 
ri gauti pašalpos, tai turi at-i Spalių 13 d. A.P.L.A. 9-tos 
eiti j miesto rotužę ir užsi-|kp. valdyba kreipėsi pas mies- 
registruoti. Užsiregistravo ke-' to gaspadorių, reikalaudama, 
liolika šimtų ,tada policmanai kad nuimtų tas lentas, ką už- 
aplankė jų gyvenimo vietas 
Surado, kad keturioms šeimy 
noms yra reikalinga pašalpos ' mes sutinkame išvaryti Nacio- 
ir liepė eiti toms šeimynoms nalės Mainierių Unijos lokalą 
pas salaveišių armiją, nes ten i ir prižadame nerandavoti sve- 
gaus pašalpą. {tainę bedarbių komitetui- ir
Bedarbiai matydami, kad liko į Komunistų Partijos mitingams 
suvilti, tada kilo pasipiktini
mas ir pradėjo sakyti, kad rei
kia išnaujo atakuot miesto ro
tužę.

Spalio 12 dieną ir vėl suren
gė demonstraciją; susirinko 
apie trys tūkstančiai žmonių, teisių

50 centų į metu 
pusei metų
bus nemažai informacijų apie 
APLA'. reikalus. Todėl na
riams labai svarbumas laikraš
tis skaityti.

Dabar, užrašinėj ant naujus 
narius iL darbininkiškus laik
raščius; galima . prisiminti ir 
apie “Tiesą”, kaipo visai ■ pigų 
ir gerą laikraštį. • i , 1 •

Kuopų susirinkimuose užra
šymas šio laikraščio ■ visiems 
APLA. nariams galima pakelti.

Kas norite daugiau informa
cijų, rašykite Centro sekreto
riui. Taipgi būtų gerai, kad 

I per Centro sekretorių ir “Tie- 
!są” nariai užsiprenumeruotų.

Kas nori tiesioginiai su “Tie
sos” leidėjais susirašyti, gali 
rašyti sekamu adresu: “Tiesa”, 

]273 Broadway, Brooklyn, N. Y.
Ką manote, draugai, apie tą 

pasiūlymą? Kuopų sekreto
riams parankiausia pasidarbuo-

“PRIEKALAS”—teikiaXeiliu, apysakų, vaizdelių ir aprašymų, 
vaizduojančių jSSRS. darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimų, 
kovą ir atsiėkimus socialistinės statybos fronte ir iš Lietuvos ir 
kitų kapitalistiniu1 šulių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos. “PRIEKALAS” rašo visais aktualiais proletarinės ;lite- 
ratūros klausimais.

“PRIEKALAS”—turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS. Staty
ba”, kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba, kul
tūrinės revoliucijos iaitnčjimai ir aprašinėjama svąpbesnių SSRS, 
soicalistines pramonės, sovehozų ir kolchozų vienetų gyvenimas'ir 
augimas.

“PRIEKALAS
turi pastovų skyrių
bų, kunigų, popų ir . ..... .
bos skraistėmis veikimą ir darbus.

Be to, “PRIEKALAS” turi nuolatinius skyrius: “Kapitalo šaly
se”, “Iš revoliucinio judėjimo istorijos”, “Biblijografija ir kritika”, 
“Satyros” ir kitus. “PRIEKALAS” eina 1 kartą į du mėnesius 
48 puslapių dįduipo.

Kas užsirašys 1931 Yn. “PRIEKALĄ”, gaus nemokamai įdomų 
proletarinės poezijos rinkinį “Kovos keliais.” •

Pldtytpjams, kurie išplatins ne mažiau 5 egz.—5% pelno, kurie 
išplatins ne mažiau 10 egž.— 
gjau egZ;—15% pelno.

“PRIEKALO”1 KAINA:
SSRS.: JMetams J r. 50 k

i ue— r.auiagnemažiz
6 MėnU ‘
Atsk. egž.

Amerikoj; metams
6 Mėn. >
Atsk.

Vokietijoj: metams
6 . mėn. 1<
Atsk.

Lietuvoj:

Dalyvaujant vajuj 
su visokiais žmonėmis, 
sako; kad jiems “Laisvė 
po APLA. organas perbrangus, ] dingas darbininkams 
kad jie norėtų kitokio laikraš
čio. Kiti sako, jogei esą taip 
nubiednėję, kad Užsiprenume-1 patapti 
ruoti bent koks laikraštis labai Kaina metams $1.00, pusei me- 
sunku.

I ■ ■ ‘i

Mes turime kreipti daug aty
dos į tuos draugus darbininkus, 
kurie • randasi sunkioj finansi- ’ 
nėj padėtyj. Mes turime, dėti 
pastangas, kad jie galėtų užsi
prenumeruoti nors mažesnį 
darbininkišką, laikraštį. : - 
. Susidūrus’ šu šiuo klausimu 
teko pasiūlyti Lietuvi į1 Darbi-] 
ninku SūsiVienijimo ’Pildomą-, 
jai Tarybai1 pasiūlysią • duoti! 
APLA; hariariiš “Tiėšą” už pū- 

Tai m'ato-: sę kainos. Dabar gavau nuo d.
išaugina Jeskevičiutes oficialį praneši-- 

kapitalistinė tvarka. ■ ! mą, kad LDS. Pildoma Tarybą,
vienbalsiai sutiko duoti APLA.1 
nariams už pusę kainos.- I
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čiam miesto centre, pamatyti šnekančiuose 
judžiuose vokiečių įvaidintos operetės “Ba- 
ruche.” Tai menkos vertės judis, nors įžan
ga, vietiniais pinigais skaitant, gana augš- 
ta: kronas ir 75 orai. Iš teatro išėję, ,try- 
nėmės po miesto gatves. Įėjome į valgytu- 
vę ir užsisakėme daniškų pyragučių (keik- 
sų) ir kavos: kavos puodukas—15 orų. 
Tai lyginai, kaip Amerikoje 15 centų! Da
nai biznieriai veik visi sakosi moką ir an
gliškai.4 pradėjus kalbėti, tuojau supranti, 
kad nieko beveik nežino. Tačiau^, viskas 
taip išdirbta, kad jie kaip nors ima tau ir 
patarnauja. Reikalas, mat, priverčia abi 
pusi net pirštais išmokti kalbėtis. į . :

Apie i vai. grįžome į laivą. Štai juokin
gas ir targiškas incidentas. Nedidelėj ’ir 
siauroj gatvelėj girdime baisų triukšmą;

Rezoliucijoj sakomai: “190 
kp. jokios oportūnistines poli
tikos neyarinėją.” Aš ir tą

? f į (1M

I pčlUį OCVIYCVVl. I XZVU v-*-

Ž-sku? Ąr jis oportūnistines 
politikos pevarinėja? Kada 
buvo pastebėta, kad ž-skas 
agitavai už Prūseiką nomina
cijos laike į A.L.D.L.D. Cent
ro Komitetą, sakei, kad tą 
draugiją jię sutvėrė-išauklėjo 
ir vertas nominuoti, tai M 
ž-skas atsakei? — “Tai tik 
pora žodžių pasakiau, tai vis
kas,”

Drg. Mažeika irgi neskait- 
liavo, kiek buvai pasakęs' žo
džių, bet kad šakei.ir už Prū
seiką agitavai ,to ir pats neuž
ginčijai.' Tai/ kur čia randi 
melų ?• « '■ >

Bet gale turiu pastebėti apie 
tą “vienbalsiai” priimtą rezo
liuciją, parodyti, įdek ir čia 
yra pa^ ž-ką teisybės. Kur 
ž-skas padėjai tuos, ką balsa
vo prieš tą rezoliuciją? 
kišeniuj pasilaikei ? 
aiškus melas.

.V1 . . v . . , . j melus Mažeikai ,
moteriškų balsų šauksmą ir matome būrį Taip daryti negražu, 
žmonių. Prisiartinę stebime dvi moteriš- į negražiai ir nedarbininkiškai 
kės—prostitutes—tarpe savęs besiriejan
čias. Už ką? Nežinia. Iš namų langų ky
šo kelios dešimtys moteriškų veidų, kurios 
taipgi prisideda savo “argumentais,” nors 
jie mums buvo nesuprantami. Matomai 
tai prostitucijos distriktas, nors beveik pa- 

ičiam miesto centre.
i Besiriejančios moteriškės buvo jau be
veik besiskiriančios ir gari toli viena antrą 
palikusi. Tik štai, jaunesnėj! ir augštes- 
nio ūgio moteriškė kažin ką pasakė “per- 
aštraus.” Užgautoji pradėjo aną vytis ir 
pagavusi pagriebė už plaukų ir partrenkė 
ant žemės. Prasidėjo baisus mūšis, rėki- 

! mas ir dantų griežimas. Viena antrą nu- 
,> sigrietusios už plaukų, laikydamos viena 
: ranka, kita daužė savo oponentei stačiai 

Penktadienis—Spa'liu 2 d. • Parvirsta abi, sukniumba.
. v. i Ziurek pasikelia ir vėl virsta. Susidaužė, 

Šiaurės jūra šiapdien pasirodė jau šiau-, susidraskė ir niekas iš pašaliečių nebandė 
rįška: bangelės smarkios ir oras šaltokas, j jas perskirti. O policmanų kaip nėra, taip 

/■, o taipgi lietus lysnoja. Pusė mūs “pilie-Jpėra. Pagaliaus už kokios 20 minučių šly- 
čių” serguliuoja. Maziliauskų šeima taip-. kštaus ir bjauraus draskymosi, prisiarti- 
i?u..^eik P®r visą dieną gulėjo lovukėse/ no pora pilvotų ir augalotų poliėtnaniji ku- draugų ir. draugių 'lietuvių

c? k-.?8 laTO,s’ , skjedra blaškomas, rie pradėjo skyrimo darbą. • Taiį bųvci ne- darbininkų pasitarimo susi- 
btebetina, kau neplaukiame per Kielo į lengvas tačiąųs darbas. Viena, augštesnė- rinkimasJI’Drg. F* Abekas, 

_visąk Danijos kontinen-1 ii, tuojau pabiuavė ir aptilo, ‘bet žemesnėj!, j ^Laisves*’Maktoi ihs, iš 
tį. Milžiniška alkūne reikia apsukti. Tuo kuri yra ytiji stipraus sudėjimo, nesileido: Brooklyn, N. Y., jame daly- 

yaus ir kalbės. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Svarbu visiems jame būti. 
Todėl ,visus kitus reikalus 
tą vakarą iį šalį atidėkite ir 
dalyvaukite šiame mitinge. 
Ypatingai kviečiami . mūsų 
organizacijų nariai, “Lais
ves” ir “Vilnies” skaityto-. 
jai. ' . t

i šitą mitingą šaukia ir 
i kviečia visus dalyvauti Ko-

(Tąsa)
Tūli draugai man kalba:
—Ot jum suteiksiu daug naujienų! Tai 

yra ko parašyti spaudai!
• —Pasakykit,—prašau jų.

Jie man pasakoja, kaip Mauretanijos 
laivė patarnautojai darbininkai prašę “ti
pų?’ Vienam jo patarnautojas ,matydamas, 
kad jau baigiasi kelionė, o jis dar nieko iš 
savo “pono” negauna, priėjęs ir sako: 
“duok dolerį.” Pastarasis atkirto: ,“ąr tu 
kunigas, kad aš tau duočiau?” Nedavė. 
Draugai mano, kad tai baisus dalykas pa
tarnautojams prašyti iš darbininkų tipų. 
Paaiškiųau jiems, jog tai visiškai papras
tas apsireiškimas: tai dar vienas iš kapi
talistines sistemos būdų apgavimui darbi
ninkų.. Jiems mokamos mažos algos ir pri
verčiami vergiškai nuolankauti savo “po
nams,” kuriems patarnauja prie stalų ar 
kur kitur. Tai ne tik laive, bet visur tas 
yra.

—Jūs, draugai, turbūt neesate valgę 
New Yorko valgyklose, kad šitaip nusiste
bėjote iŠ Mauretanijos darbininkų prašy
mų,—aiškinau jiems.—Žinau vieną atsi
tikimą, kur žmogus tūlam New Yorko res
torane kelis sykius valgė ir vis nepaliko 
“tipo.” Tuomet stalų patarnautojas jam 
tiesiai pasakė: “Jei tu man šį sykį nieko 
nepaliksi ,tai kitą syk aš prispjausiu į ta
vo sriubos lėkštę...”

Žinių Arčturuse jokių negauname. Įdo
mu, kas dedasi pasaulyje. Norėtųsi išgirst 
ir apie Londono paštininkų demonstraciją,; 
kurioje labai troškau dalyvauti.

Ar 
ia tai 

Bet kam savo 
primesti ? 

Taipgi 
i 

padarėte nutarę d. Mažeikos 
neįsileisti į 190 kp. susirinki
mus. Už ką? Ar už tai, kad 
jis teisybę parašė? Gaila tų 
190 kp. draugų, kurie padėjo 
parašą po tokia rezoliucija, 
kurie žemina kuopos vardą. 
Juk tas aiškiai rodo, kad tai 
Žebrausko pasidarbavimas.

J. Vasiliauskas, 
190 Kp. Narys.

i Svarbu Pittsburgh
i Apielinkes liet. Darb.

Drg. F. Abekas Dalyvaus 
Mitinge Lapkričio 4 d.. Lie
tuvių Mokslo Svetainėje.

Trečiadieny,! lapkričio 4 
d., Liet. Mokslo ’Svetainėj, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa., 
(Soho) šaukiamas svarbus 
Pittsburgh^ ir apielinkes

bęnt gerai, kad šį vakarą pribusime į Co-1 klausyti ir “dėdžių.” Taškė jięųis į veidus 
pęnhageną, kur galėsime atsilsėti ir saus- ir šoko, virto, kaip padūkusi. Policmanai 
žęmio oro į plaučius įkvėpti. Žmoneliai žeme ją nusivilko visą besiraičiojančią ir 
tik ir kalba, kur jie eis, ką jie darys, pa- bešaukiančią. <
s^ekę kraštą. _ Į Tai pirmas mano gyvenime tokis,šlykš-

Kaip bematant praėjo ir dienelė, šeš; tus ir ypatingas reginys. Esant “be kal
tą valandą lygiau “Arturukąs” įkėlė savo : bos,” aišku, negalėjau dasiklausti, už ka 

t koją Danijos sostapilio prieplaukon. Gra- • ir kaip jos susimušė. "į
ži prieplauka, nors nedidelė. Be jokių for-1 Apskritai, naktį Copenhagene gatvės pil- 
malumų ir klausinėjimų, pasažieriai gale-! nos naktinių “paukščių,” parsidavinėjan- 
jo laisvai eiti miestan ir leisti dolerius, ku- čių moteriškių. Niekas, išrodOj joms nieko 

‘ r*e j1! dar turi. nesako ir nedaro.
Ir aš su vienu sankeleiviu ėjau j miestą.. Tasai reginys taip supurtė, kad parėjęs mi!Inistų Eartijos 5 Digtfik. 

Nusitarėme pamatyti miestą ir jlysti kur'laivan ir rašant siuos žodžius, dar vis tar- -- 1 -
nors į judžius pasižiūrėti, nes lauke šia-!si nesavas jaučiuosiu.
pia, lyja. Įėjome į Aleksandro Teatrą, pa-! (Bus daugiau)

to Lietuvių Biuras.

PRANEŠIM.A J

O

Drg. J. Žebrauskas Vartoja 
Demagogiją Pridengimui 
Savo Oportunizmo; Stojo 
prieš Prūseikos Išmetimą

J. Žebrauskas iki šiol vartė-; manęs, 
'jo miklią demagogiją priden- visą puslapį, 
(gimiji savo oportūnistinio nusi- kuopa yra šmeižiama, 
įstatymo. Jis daugelį draugų krikdomi...” Ir ims 
■galėjo apgauti, būk.jis negi- kos “prasikaltimus” 
įnąs prieškomunistihės sklokos. i “Nieko panašaus nebuvo kai I 
,'džiojant, savo “miklumu” ir kas čia. rašoma.” 

; “išsisu-i 
sakydamas, kad jis su'

Aš galėsiu parašyti j 
. Bet su kuopa,— į 

. Nariai i 
Ir ima Mažei- 

prasikaltimus” rokuoti: |
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
47 kuopos susirinkimas bus ketvir-

i Butkui ir Prūseikai čia lan- Į bama kuopos susirinkimuose,
• -I JC X — •• «■ įriti s * i _ X _ y M ] • « * • ■ » . - ■ «• . « ■ • « •

Drg.. NJtuojaus pastebi, kad i v1'i°ukit'T’r"^n?e'
tąs tiesa, kad buvo niekina- į nėjimas 14 metu Rusijos revoliucijos, 

!ma darbininkiška spauda. Ir iyyks šeštadienf 7 lapkričio, po No. 
i .. . P Stellman Ave., Brocktone. Prad-A.L.D.L.D. 190 kp. piknike Jinai pazyrni, kas sake 11 kaip , ^ja g vaį< Vgjęare< jbuš gera progra- 

Prūseikai “atsiradus,” Čia irgi sakė ant dienraščio Vilnies, pna ir 
Žebrauskui “pasisekė” Tada J. ž-kas atsako:

CLEVELAND, Ohio.—Spa- i demagogija J. ž-skas 
ių 13 d. A.L.D.L.D. 190 kp.(ko,”_ 
uįririnkime drg. J. V. (davus į jais nič-nieko bendro neturįs, i 
nešimą, kad “A.L.D.L.D. 190 1 
:p. reikalauja Centro išmesti 
’tijseiką iš A.L.D.L.D. orga- 
li^acijos,” J - * ./
natinis stojo visomis spėko- 
nfe ginti L. Prūseiką. Jis ar- 
uJmentetvo, kad 190 kp. nieko

DIENRAŠTIS “LAISVE”
Už $5 Metams

“LAISVES” PRENUMERATA YRA K METAMS

Šiuo tarpu nuo 15 d. spalių iki 30 d. lapkričio naujai už 
siprenumeruo jautiems nuleidžiama $1.00

METAMS TIK $6.00; PUSEI METŲ $2.50
Brooklyne $7.00 metams $3.50 pusei metų

VISI “LAISVĖS” SKAITYTOJAI YRA PRAŠOMI GAUTI NORS PO 
VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ SAVO DIENRAŠČIUI

DALYVAUKITE VAJUJE, GAUKITE 1000 BALSŲ IR LAIMĖTE

EKSKURSIJA I SO V. SĄJUNGĄ
Už naują metinį skaitytoją rokuojasi 3 balsai, už pusmetinį skaitytoją 1 

ir už naują narį į Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugiją 2 balsai. ’

rinkimas bus penktadienį, 6 lapkri- 
, '* . Visi nariai daly

vauki!. Taipgi yra rengiamas pami- 
■ ■ '. “ -J - :

Ip įvyks šeštadienį, 7 lapkričio, po No.
Prad-

8 vai.' vakare. Bus gera progra- 
ir prakalbos. Jžanga dykai. Visi -

■ Komitetas. , ’
. ; ,. (26.0-261) <

-------- --------------- --------------------------------- - u,-y. — 1'1 ------- ... > k.. —

DOVANA SENIEMS SKAITYTOJAMS /
Seniem “Laisvės” skaitytojam^ prenumerata nėra nupiginta. Visiems ąt- 

sinaujihantiems prenuiheratos kaina $6 metams ir $3 pusei *mietų. Bei ku
rie atsinaujins ant visų metų; UŽSIMOKĖS $6 GAUS DOVANĄ.

! . .■ ■; '• ' ‘ U”- d 4

Tą dovaną jau ruošia D.r.J. J. KAŠKIAUČIUS

Tai bus .labai naudinga knyga darbininkų šeimynom po-vardu1

PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖJE ■
Joje bus receptai dėl vaistų ir bus patarimai kaip staigiai apsirgus ar’

I >

- susižeidus save ar kitus gelbėti. Tokia knyga reikalinga kiekvienam.

A.L.D.L.D. 190 k p. piknike jinai pažymi, kas sakė ir kaip , ^ja g vaj< v^fcare 
T , ■ zpnrausKui -~Ke nieko Sda J. Ž-kas atsako: “Tas j Hetuviai 'dąrbjmnkai .dalyvaukite.
J. Žebrauskas pir- f eorausKui pasisea-e me ko ■ . . ^karščiavęs! ” 1 Komitetas,jrv anAn.' bendro neturėti su A.L.D.L.D. smogus tai uzsiKaisciavęs j

' i DTTRbiTIEčIŲ DŪMEI ’ ’ T
A.L.D.L.D.'21 kuopsi, Windsor^ Ca| < 

nada, rengia šaunų, balių šeštadienį', : 
7 d. lapkriČid, Ukteinų Svetainėj, 967 < 
Drpvillard Jlįd., East Windsor. Praj- ' 
džia 7 vaL, vakarę.- Busi šauni rUsų 

šokų. . Įžanga tik 25c> Kviečiame 
visos apielinkes lietuvius atsilankyti

•Komisija.
(260-262)

GRAND R API DS, T&ICH.

A.L.D.L.D. 66 kuopa rengia išleis
tuvių vakarą d. Gėlguto, kuris išva
žiuoja į ‘ Sovietų Sąjungą. Įvyks 
penktadienį, 6 lapkričio, Liet. Sūnų 
ir Dukterų Drujos svetainėj, 1057 
įHafrillton Avė. Pradžia 8 vai. vaka
re. Bus gera muzika šokiams, ska
nių užkandžių ir arbatos. Dainuos 
Lietuvių Dailės Choras. Įžanga 25 
centai. Kviečiame visus atsilankyti.

■ Komisija.
. > ; . (260-261)

. DETROIT,-MICH?

Visų vajininkų, “Laisvės,” “Vil- 
nines’r skaitytojų1 ir visų dar org. na
rių susirinkimas ‘bus ketvirtadieni, 5 
lapkričio, 7:80 vai, vakare. (Kokioj 
Svetainėj ?—“L.” ’Adm.) Susirinkimas 
labai svarbūs, tat visi dalyvaukite.

i • ......  • ” Komisija.

“tėvu.” Neturėdamas “nieko taįp pasakė.” 
bendro” i __ _____ ___________ ,
žebr. instruktavo pikniko pir- Mažeikos buvo‘teisybė para-! 

šyta. Be to, dar buvo žeb-
• ■ i t - -w y V - ■’'■j

i ’ Jr kad | pasakęs, kad “mūsų laikraš-
l Prūseiką nors geraj kalbėtų,--- ( gįam^ negalima tikėti, ką .jie 

rašo,” tai yra Prūseikos inci
dente su Patersono audėjų 
streiku. Tai d. Ž-skas išdi- 

j džiai atsako: “Aš tą patį ir 
šiandien pakartoju.”

Dabar kas link to “melo”7 
apie stengimąsi, kad mažiau 

j paaukoti. Čia irgi jam buvo 
pastebėta, kad įnešimą $2 ir 

inče del jo (?), tik d. 
iNaujokm pastebėjus, kad gb- 
riau nieko neaukoti, jei auko-x 
ti tik $2, tada perėjo $5.

šiame susirinkime, įnešus 
paaukoti Tom ’Mooney ir Har- 
lano konferencijai, čią irgi Že
brauskas verkšleno prieš auko
jimą. Bet didžiuma narių su
prato svarbą reikalo ir paau
kojo $5. Tai ką ž-skai, ąr ir 
Čia “melas?”

su Prūseiką, o visgi Taigi,' čia ir. yra faktas, kad j1 
uo netdri. Prūseiką nepri-1Zebr- instruktavo pikniko pir- Mažeikos buvo teisybė para-f , 

KŪJUS .’190 kp. Toji kp., ku-' mininką, kad duotų Pruseikai šyta> Be to> dar buvo žeb. ,
riofe Prūseiką prigulėjo, taį^a^g^- Tam arg- pastebėjus, skui • pastebėta, kad jis yra

. jaw padarė. Mūsų kuopai čia i knžin ar bus gerai, J" 
Vnereikią kištis t ------- - — v.
. Draugai pastebėjo, kad įne-' Žebrauskas užtikrino, “kad jis 
Šimas geras ir kuopos parei-žino, ką kalbėti.” . O paskui 
ga tą padaryti todėl, kad Prū- diskusijose, kur dalyvavo ir 
sltka čion landydamas supju- drg. J. Gasiūnas, d. žeb. užsi- 
dė mūsų kuopos narius; jei ne gynė, kad nieko nežinąs, kaip

i^^demoralizacija, tai mes bū- ir kokiu būdu Prūseiką pateko 
tiiihe daugiau nuveikę darbi- i tą pikniką.

» .W — 1 — ma — 1 — Y A. 1 F"> * "1 z"vninku klasės naudai. <
. ;Čionai d. J.-Žebrauskas už- su savo 
raudęs šoko ginti L. Prūseiką, lais. . 
kaipo “tėvą” ir “tvėrėją” A. kui bus melas? 
L.D.L.D. Sako: “Prūseiką su
tvėrė šią organizaciją, tūkstan
čius narių jon prirašė, prieš jį 
tokių tarimų neverta daryti.” 

Nežiūrint, kiek J. ž-skas 
nesistengė, kad šis įnešimas 
nepraeitų, vistiek jis ' praėjo 
didžiuma balsų.

Žebrauskas pirmutinis pakė
lė ranką prieš šį sumanymą^ 

Z?" .. • ■ * ’ ' '

muzika, bus , galima smagiai pasi- 
i šokti. . įžanga ■ tik 25c, Kviečiame

ir pasilinksminti.

Piknike Prūseiką landžiojo
» “Klampynės” reika-

Ar ir čią, d. J. ^ebraus- [ $5 ir gi

Dabar kas link tų (^Mažei
kos “melų.” Rugsėjo 8 d. 190 
kp. susirinkime d. J. žeb-skas, 
atsinešęs “glėbį” ^laikraščių ir 
pasitiesęs juos ant štalo, pra
dėjo tėviškai verkšlenti: “žiū
rėkit, kas čia primeluota. k Kas 
link jnanęs, tai aš pats nuo 
Mažeikos apsiginsiu. Mažei
ka parašė pusę puslapio ant

Gavę naujų skaitytojų tuojaus siųskite juos šiuo antrašu:

“LAISVE”
4 ♦ * ‘ \ '."Į , *

Brooklyn, N. Y.
t > -1 . . t

o.
|1' 46 Ten Eyck Street
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VIETINES ŽINIOS LIETUVIS GRAB0R1USTaip

skait
patai

kai ną

Dalyvavęs

KAIP EINA APLA VAJUS

Lais

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Lygos delei

Nūsenusių

Lili V11MAS

čia n

B Aido—Lyros Choro 
Mėnesinio Susirinkimo

ramiai šaltoj 
savo gyveni-

Iškilmingos Laisvos 
Laidotuvės

.< ArtUtai iš 
Sovietu Sąjungos

Sietyno Choro 
iš Newark, N. i J. 
Operetiskas Aktas

NES JOS

vo laiškas ir nuo Literatūros 
Draugijos kp. iš New Yorko, 
bet mūsų choras jau „pirmiau 
buvo apsiėmęs rusams darbinin
kams dainuoti lapkričio 29 d., 
tai Bronxe nebus galima drau
gam pagelbėt išpildyt progra-

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma, 'ne 
tik Ęlizabetho, bęt 
ir kitų miesto lietų-, 
viamš ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real • Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių bit- 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Ekskursiją į Sovietą Sąjun 
gą Dykai '

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

Greitoje ateityje ’ atski 
ruošė straipsniuose tilps ap 
rašymai pro;

Dalyvaus Grupe Raudonųjų 
Šokikių

jis gimdamas 
Taipgi ir numirus nesu

kame yra didelis ■ sipratėlio nariui, nutraukia nuo 
paskutinį kąsnį

BROOKLYN. — Nūsenusių- 
jų Name, prie Howard ir Du
mont Ave., Hermanas Rots- 
childas, ateivis iš Rusijos, 
šventė savo 105 metų sukaktu
ves; valgė, juokavo, rūkė ir 
“karčiosios” įsigėrė. Tame pat 
najne metai atgal mirė jo 
Žtfidna, sulaukus 1Q6 metų am- 
žiaūš. i

savo giminaičiais, 
pųp-

■WIT0 LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS 
■ąndasl. dvi lletųvi&B afctiekofi, kfifeė ^ąlįmęi pirkti vąis 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu ląiku 
A. M. KISHON. AntiekoHus Savininkąs

Paryžius.—If Social-šovi- 
nistų Internacionalas pa
smerkė Japonijos žygius 
Mandžurijoje. Jie tą daro 
tikslu ant toliaus apgaudi
nėjimo darbininkų.

savo “priešų,” o 
nepasiduoda. Ir 

dievo prisakymo
Bet pats organi-

žymiu Dainininkų
Kvartetas 

iŠ Boston, Mass.

VISŲ ATYDAI 
Js item y kite kad

Gruodžio 13-to
“LAISVĖS” t 

KONCERTAS

Daugelis draugą klau
sia laiškais: kiek privalo 
mokėti nauji nariai stoda
mi dabar į A.L.D.L.D.? 
šiuo vajaus metu, kaip ir 
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 vertės 
bile knygą, 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. šolohiskas. 
ALDLD. Centro Sekreto-

' I nūs.

Del Naują Narių į 
ALDLD.

merginos ir
choristai, kalbinkite vai vakare. . suk •• * ■(

Visi dalyvaukite šiose 
prakalbose. ‘

Pasitaikė per klaidą, jog 
Great Necke ir S. Brooklyne 
rengiama tą patį vakarą. nesiūs ir 3c 
Abiejų vietų draugai tegul, Speciales kainos tiems 
rengiasi, kad jau 
svetainės ir plakatai pada
ryta. Vienoj vifetoj galės 
kalbėti vienas laisviečių.

žmonių įvertinami visur.
. t’iėš šaltį’šią žiemą, įsigydami dėžę ROJAUS 

turėkite Ijiios savo 'nhmuose. Nelaukite—eikite phs sa- 
leimkite kitokių. Jei jis neturi jų, 
poną ir pasiųskite mums.

SKAITYKIT IR PLATIN
K1T “LAISVĘ”

Sekmadienio vakare gengs- 
teriai Coney Islande užmušė 
policmaną H. L. Peterseną.

Jis norėjo areštuoti taxj-ca- 
bo šoferį; to šoferio automo
bilis, mat, sudavė į automobi
lį, kuriuo važiavo policmanąs 
su trimis 
grįždami iš “halloween 
tos. Bet kaip tik policmanąs 
sustabdė taxicabą, vienuolika 
vyrų išbėgo iš Boųlevąrd C4- 
fęr ir, vadovaujant šoferiui, 
pradėjo mušti ir spardyti po
licmaną. Paliko negyvą ir pa
bėgo.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių. , .
Turi didelę svetai
nę, tinka m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer-

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, . šlapįnimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

216 E. 12 th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

♦ Nuo 4 Uit 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas JčirŠkinimais

—■anpai'MĮaMMi—mm_

(Pabaiga nuo pusi. 3)
Kitais vajais daug triukšma- 

Shenandoah kuopa. Jinai 
veikiausia buvo pralenkus vi
sas kitas kuopas. Argi dabar 
jinai apsileis Wilkes-Barre kuo
pai? Du nauji nariai—tai visai 
mažai. Kuopa yra viena did
žiųjų. Jinai todėl negali būti 

j užpakalyj mažesnių. Apginki- 
i te, draugai, savo kuopos garbę.

O kaip su McKees: Rocks

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

LĖTŲ už $_______kuriuos šiuomi prisiunČiu.

Laisniuotas Graboritis
Pennsylvania ir New Jersey Valstijom 
Užtikrinu, kad mano patarna* 
vimas bus atajtinkamiausiaa ir 
už prieinamą kainą. Ntiliūdi- 
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie .manęs sekančiu

. ’ M IMI Ml''1 ' ‘
1439; SOUTH 2ND STREET

PHILADELPHIA, PA. ! ‘ ’

narinio 
žemą 
nuliūdimo va-

tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Te).: So. Boston 0304-W

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

ROJAUS TABLTTAI yra labai pageidaujamas 
paliuosavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. .Jos paliuosuoja vidurius—pralaužia 
šaltį ir prašalina slogų bakterijas. ! t . ‘ ' 1

SLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOfclQSE SLOGOSE
VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO

ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadina vidurių ir nekenkia 
nervų sistemai, nes juose yra iki didelio’ skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTI^.

Jie yra išdirbami lietuvių. įstaigos
Prisirepgkite save pr

TABLETŲ; t -----
vo aptiekorių, reikalaukite jų ir
tai išpildykite žemiau paduotą l

Telefonai: Bell — Oregon 61M 

Keystone — Main 141?

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

Oficialia organa 
, > Gynimo Negrų Teisių

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tam 

darbinįnkui, kuris gaus dau
ginusia prenumeratų.
(Matykite Liberator, kad su
žinojus . sekančias dovanas) 

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

už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė- 
:. už vieną kopiją, 

kurie 
paimta • užsisakys pluoštą .virš 200 ko- 
■ i piju.

Norintieji ge 
riausio

savo burnos 
ir nuneša tam burtininkui pas
kutinį dolerį, kad pabūtų agen
tu ir pasiųstų jų mylimą į 
“dangų.”

Kalbėtojas nurodė, kad ne tik 
svietiški mokslinčiai netiki į 
jokį dievą bei užgrab'inį gyve
nimą, bet ir pats tikėjimo vy
riausia galva—popiežius netiki 
į dievą. Popiežiui susirgus, ne- 
sišaukia dievo pagelbos, bet i79 Jackson St 

‘šaukiasi prie garsiausių pašau 
lio gydytojų 
dievo valiai 
nepildo 5-to 
“neužmušk.” 
zuoja nuosavą armiją su visais 
žudymo įrankiais. Kaip jis pats 
bei jo “šventas” raštas-biblija, 
taip ir jo agentai-kunigai, skel
bia, kad lengviąus kupranuga
riui bus perlysti per adatos sky
lutę, negu turčiui patekti į dan
gų, o.pats dirba savo pinigus 
ir spekuliuoja biržoj.

Kalbėtojas nurodė, kad tik
ras ir nuoširdus išreiškimas 
artimo meilės nėra nupirktas 
už dolerius.

Ilardyin**, mtni»vnan» 
Ir planą nutomobiho;
MolŠtpjai* ‘ rr--,.______________
Leidimą (License) ir Diplomą Rvarantuojanae

Sekvienam prie, i * 
I 9-til valandai

S2I E. 14th STREET Near 1st Avenue
Telephone, Algonquin 4-4049

Susirinkimas įvyko spalių 27 
d., narių buvo apie 30.
♦ Pereitą mėnesį, Aidas buvo 
užimtas “Spartaku”, tai ir mi
tingas neįvyko, tai šiame susi
rinkime buvo daug raportų ir 
tarimų.

Iš dviejų mėnesių choro ko
mitetas raportavo, kad dabar 
Aidas-Lyra turi daug darbo— 
visa eile užkvietimų dainuoti. 
Su finansais choras stovi gerai; 
narių rašosi, visados naujų dai- 
J^ų choras turi, kurias dabar 
mokinas.

Choro apšvietos komisija iš
davė raportą. Draugės Jęske- 
vičįutė, Kauniutė ir Buivydai- 
tė darbuojasi, gerai pardavinė- 
j'Ž “New Masses”; ir drg. šo- 
lomskas pridavė 10 egzemplio
rių naujo proletarų meno žur
nalo “Priekalas”, kuris irgi se
kasi platinti.

Dabar gi Buivydaitei prida
vus rezignaciją, nes toli gyve
na ir negali visados atvažiuoti, į 
tad ant vietos išrinkta drg. Za- 

4'blackutis.
Gaidų komisija raportavo,' 

kad ęhoras turi į valias gerų 
dainų ir dabar jas mokinas.

Delegatai iš Proletarų Meno 
'centro konferencijos išdavė ra
portą : Aldona Katriutė ir Mi
liauskas. ,

Komisija išvažiavimo, kuris i 
buvo rugs, mėn., pranešė, kad 
pelno liks apie 15 dolerių.

Komisija į Worcester, Mass., 
kur choras važiavo rugsėjo 20 
d. pranešė, kad turėjo gana ge
rą laiką, draugai worcesterie- 

gkčiai gerai visus aidiečius priė
mė, o draugė Sukackienė dau
giausia darbavosi. Taipgi Ai
das gavo laišką nuo draugų 
worcesteriečių, kur ačiuojama 
aidiečiams. Aidas gi tariančiu 
worcesteriečiams už jų laišką.

“Spartako” komisija raporta- 
? vo, kad dar neturi pikio rapor
to; nebuvo vieno komisijos na
rio, drg. Petrausko ir nežinojo 
komisija, kiek jis turi apmokė
jęs bilų; bet manoma, kad apie 
300 dolerių liks pelno. Publi
kos buvo 729, tai Aidas turi ga- 

£na daug rėmėjų, nors bedarbė, 
o tiek daug susiririko. Aidas- 
Lyra dabar galės gerai mokin
tis naujų dainų, turėdamas fi
nansų; taipgi savo rėmėjams 
visados patarnaus su dainom; 
ir choras draugam ir draugėm 
taria ačiū už parėmimą. Ęuvo 
#rg. organizatorius Lyros Cho
ro iŠ Philadelphijos su dviem 
merginom ir dviem draugais, 
taip gi iš New Haveno, Conn, 
d. Medelis su savo drauge— 

4įiš tolimą kolonijų suvažiavo pa
matyt, kaip Aidas lošia.

Buvo su pakvietimais nuo 
draugų Choro Pirmyn iš Great 
Necko dainuoti ten lapkričio 
28 d., Aidas-Lyra apsiėmė. Bu-

Išlydint iš grabbriaus benąs. 
griežė laidotuvių maršą 
pat ir leidžiant į duobę.

Laidotuvėse ^alyvavo 
lingas palydovų būrys, apie šim 
tas automobilių velionę palydė
jo į kapus. " , '

Kaip vietos, taip ir apielin- 
kės lietuviai bei svetimtaučiai 
atidavė jai paskutinį patarna
vimą, palydėdami į amžiną at
ilsio vietą ir paliko jos papuoš
tą kapą 40 gyvų gėlių vainikų, 
kuriuos aplaikė nuo draugijų, 
giminių, draugų bei pažįstamų.

Ilsėkis, drauge, 
žemelėj, užbaigus 
mo dienąs.

Laidotuvėse

OREGON CITY, OREGON
Spalio 8 ū. persiskyrė su šiuo j 

pasauliu Karalina Ulskiene, o į 
tapo palaidota 11 d. spalio miesi 
to kapinėse. Velionė buvo dar; 
jauna moteris, vos tik .sulaukus 
43 metų amžiaus. Paliko sa
vo mylimą vyrą Feliksą, 2 sū
nus ir 3 dukreles dideliam nu
liūdime. Vyresnis sūnus 18 me- 

' tų, o jaunesnė dukrelė 7 metų. 
Kaip vyras, taip ir velionė 

I buvo laisvų pažiūrų moteris, 
kuri su vyru prigulėjo prie A. 
L.D.L.D. 223 kp. ir L.D.S. 106 
kp., Oregon City, Ore. Todėl i 
virš minėtų draugijų nariai, | 
toj sunkioj valandoj atėjo drau-į 
gui F. Ulskiui į pagelbą, idant, i 
pavaduotų jį vedime tvarkos jo ■ 
žmonos laidotuvėse.

Nors šioj apielinkėj ir pra- j 
eityj pasitaikė mirčių, bet kol 
kas niekas neturėjo žmoniškos 
drąsos, kad laidotų laisVąi, be 

(bažnytinių burtų ir be religi- 
1 nio monehiinko. Už tai šios 
į laisvofe laidotuvės buvo istorinis 
. įvykis šioj apielinkėj. Draugas 
; Savickas iš Los Angeles, Calif, 
i kuris dabar čia vieši, atosto-

, išlydint iš graboriaus,' kuopa? Juk jinai didžiausia vi- 
kad visus choristus supažindi-' pasakė prie velionės '■ karsto so j organizacijoj. Argi jinai 
nūs sū proletarų deile, kame1 gražią dalį prakalbos apie ve- pasiliks mažiausia vajuj? Lai- 
skirias nuo kitų klasių bei srio-' lionės- gyvenimą, o kitą dalį kas dabar jau atsakyti naujais 
vių dailės, kaip tai: kapitalistų,, baigė ant kapinių, kalbėtojas 'nariais,^ Drg. šerbinas ir Pur- 
tautininkų, klerikalų, kur šven- į nurodė, kad darbo žmoneliai, • tikas, gndėt, darbuojasi. Bra- 
tas dainas dainuoja ir patrio-i ypač tie, kurie tamsūs, nieko! 
tiškas arba kariškas, nes dar ■ neskaito, ant tiek yra įgązdinti1 
daugelis ir mūsų choruose jau-' religiškų monelninkų—kunigų, i 
nimo nesupranta ir neišskiria, kad jų kūdikiui gimus, neša pas 
darbininkų dailės nuo kitų; sa-. kunigą ir duoda dolerius, kad 
ko, kad: dąil£zyra vienoda, “be- į nuvalytų jį nuo nuodėmių, ku-: 
partyvė.” " AidaSrĖyra stengsis j rias jis gimdamas “užsitrau-! 
supažindinti savo iihrius^ nuro 
dyti jiems 
skirtumas.

nariai
: tikas, g’irdėt, darbuojasi
i vo, apginkit šios kuopos vardą.
i Atsiminkim šio vaujaus obal- 
sį: Kiekvienas narys privalo 
gauti nSažiausia bent viena nau
ją narį ar vieną naują

. voi” skaitytoją!

Trumpu laiku ii mokiname
U Tiakę kas link AUTOMO-
S'U BIL1Ų MECHANIZMO.
E/ Praktika ant rieto*.

. «upr*«t elektriku t;- MaffnstUaaa, ir valiavlma.
<iienonji» Ir vakarai* lietuvių ir anglų kalbom. 

-L. TICHNIAVIOIUS, B. J. VAITKUNA8 ir kiB. 
_ ___ j tai malą uimoke»t|. Mea pa deda m
Už»lra6yma* | mokyklą kiekvieną dieną nuo • ryte

Nutarta suorganizuoti vyrų 
choro, kurio norėjo ypač tūli 
lyriečiai.

Nutarta nusitraukti paveiks
lą Aido-Lyros Choro lapkričio 
22 d., sękmadienį pas fotogra
fą F. Klaetoną, kuris yra Aido 
rėmėjas ir pasigarsino į Aido 
programą.

Vis rengkitės 
vaikinai 
naujų narių, dabar yra naujiem 
nariam proga įstoti į Aidą ir 
būti ant paveikslo.

Koresp. J. Saulėnas.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
>25 E. 14lh STREET. Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Tapo laiškas priimtas ir iš
rinkta 5 delegatai į bendrą kon-' 
ferenciją, kuri yra šaukiama I 
Lietuvių Komunistų Frakcijos, I 
su Proletarų Meno centru ir ki
tomis draugijomis, lapkričio 8 
dieną.

Ketvirtas .laiškas buvo nuo 
svetimkalbių konferencijos spa
lių 30 d. Išrinkta 2 delegatai.

Nutarta suorganizuoti dra
mos skyrių, kur mokinsis vai
dinti veikalus, kad prasilavin
tų geriaus, nes dabar kaip rei
kia vaidinti kokis didelis .vei
kalas, kaip kad. “Spartakas”,1 
tai sunku būna surinkti tinka-1 
mus aktorius; tai teatrališkas; 
skyrius kaip tik tam bus ir or-1 
ganizuojamas.

Nutarta laikyti nors vieną i 
sykį prelekciją kas link dailės, gauja, , , . < , . . .,...1.1-

Antradienį, lapkričio 3, 
Great JNęck, N. Y$, Z. Straw- 
kaus svetainėj, 139 i Steam
boat Rd., pradžia 7:30 va- 
kam i '-:'v ' •

Trečiadienį,! lap^ričid 4, 
Newarke, Rubio < sVętaine.j, 

pradžia $

Vardas Adresas Miestas

Prašome prisiųsti mums vardą ir antrašą savo aptiekos.
BLUE ROSE LABORATORY

69 Bond Street Elizabeth, N. J

Bell Phone, Poplar 7t>45

A. F. STANKUS '
GRABORIUS-UNDĖĖTAKkiU ’ 

llhaltaiMuoja ir' laidoja numttfdąioi' Lit 
vH'kių kapluių. Norinttoji ({ereanio pa
tarnavimo Ir už kalną nnli&djmo
valandoje iaukitėa pa* mana. Pa* ąpan* 
galit* panti lotu* ant vttokių kapinių kuo 
carlanaio** vietos* ir uk lamą kalną.

LIETUVIŠKALAMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Dtyigta jau 25 Metai - t?

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

derniŠkoj įreingtoj AmM<o Mokykloj,
f— L IH '■ Bendrasai taisymo darbąta, praktis*

__ I kas gapoj lavinimas; abelni pertai- 
r I k symai, pritaikymai; sudėjimas iri iš-

____ ( ’v* skirstymas įvairių rūšių motorų;
zelektrinės sistemos, batarijos, mar- 

- netai, pradėtojai (starteriai) ir telek-
*^^!T<lWWĮCBeg&U:^:'."U t ros gamintojai. Klasės dieną ir nak-

/ tį. Ekspertei mokytojai.
Asižvelgiant j bedarbę, mes nu mušėme pilno mechaniško kurso 

/kainą nuo $75 iki $50 
Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui

Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.
Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek

madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po pietų. j
NEW YORK A UTO. SCHOOL

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

Taipgi kvietč? visus pasekti 
velionės pobūdį, prigulėti prie 
A.L.D.L.D. ir L.D.S. draugijų, 
kurios teikia apšvietą ir supa
žindina savo narius su mokslu 
ir apšvieta.

Velionės Biografija
Velionė, Karalina Ulskiene,. 

gimė 13 d. gegužės, 1888 me
tuose, 43 metai atgal. Paėjo, 
iš Lietuvos, Kauno rėdybos, 

lEžerėnų apskričio, Svedąsų pa
rapijos, Grikepelių kaimo. At
vyko į šią šalį, Ameriką, 1910 
metais. t

2 metai vėliau apsivedė su 
ūkininku Feliksų Ul^kiu, Vedė 
8 dieną spalio, 1912 metais. 
Apsivedę išgyveno ant ūkės 19 
metų ir 1-pą mėnesį. Vc$ė pa
vyzdingą šeimynišką gyveniųią 

j ir pusėtinai buvo prasigyvenę, 
i Po tėvais vadinasi Matuliaus- 
kiūtė. Iš artymiausių' giminių 
paliko čia, Amerikoje, 2 broJ 

:$ū ir, vieną seserį. Brolį Jo
ną Mfttųliauską, Willamette, 

i Ore., Jurgį, Chicago, Ill ir se- 
; šerį-—Dęmicelę Mikenięnę, Wil- 
Jamette, Ore.

A.L.D.L.D. 223 kuopą, velio- 
nes pagarbai nupirko gyvų gė
lių knygą-bukiętą.
106 kuopa-paduškaitę,

GEORGE NOBILETTI, 
Pianistas ir Mokytojas

Mokytojauja nuo 1921 metų. 
Autorizuotas ir ... paliudytas 
New York Universiteto moky
ti piano. ‘ Lekcijas duoda stu
dijoje arba mokinių naciuose.

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.

Del sutarties ar pasimaty
mo .su mokytoju NOBILETTI 
rašykite arba telefonu,okite į 
artimiausią studiją, kurių ant
rašai augščiau paduoti.

stiatniyma*' 
BiotiInMW 

ra b’tna* nk*j>ertai

>1 r kirpo Uąro.'*L „___ . , „
vakaro. NadSIioJe nuo 10 ryto Iki 2 vai, po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

.................. NEW YORK CITX
V
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VIETINES ŽINIOS
ir deportavimus, prieš gręsian kalo susirinkime kriaušiai mu
ų imperialistinį karą ir uz vi
sus abelnuosius kasdieninius 
darbininkų klasės reikalus.

Drg. V. Andrulio Svar- 'H®1.“^ Jar!*in!nk«Rin' 
, Rengiami Aido Choro bios Prakalbos Central k"’"ls Ma™

Lapkričio8Dieną

Ir Šokiai,

Brooklyne Šiandien

UUV1V a. w ,

girdi, atsimoka LIETUVIS FOTOGRAFAS

Riminis Maršavimas

J. Buivydas davė 
kad komisija tuoj

LORIMER RESTAURANT !
LIETUVIŲ VALGYKLA f

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite! >

SAVININKAI MARČIUKAI j
417 Lorimer Street, “Laisves” Name j

BROOKLYN, N. Y.

12 Paveikslų, 
X 16
12 Paveikslų,
X 7
12 Paveikslų,
X 6

Kainos Kaip Matote
Už -- “ ‘

8
Už

5
Už

4
Už Atvirutes

Fotografuo
jame vestu
vių ir kito- 
k i a s gru- 
p e s. At- 
n a u j inam 
senus ir 
k r a j evus. 
Moko sčių 
neimant, ko
lei nepama
to t e savo 
s a m p alus 

yra žemos: 
dydžio 

dydžio 

dydžio 
$ 
$

F. KLASTON’Š STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

taip dabar, 
kriaučiams. 

Bet drg. 
sumanymą, 
turėtų pakeisti savo nusistaty
mą, ir kviesti drg. V. Andrulį 
pakalbėti sykiu su Pruseiką 
kriaučiams, tai, sako, bus vis
kas gerai, tada dainuos ir jos 
merginos ir “Laisvė” spaus
dins plakatus1. Bet tas drg. 
Buivydo sumanymas tapo at
mestas, tuomi vaduojantis, kad 
Pruseiką per ilgus- metus su 
kriaučiais apsipažinęs ir jų vi
są gyvenimą žino, o Andrulis 
nieko nežinos apie 54 skyriaus 
kriaučių padėtį, tai esą, tik 
būtų paverstas tas parengimas 

daug jaunų vaikinų ir mergai- i politišką.. Jeigu, norės V. 
čių iš Liet. Darbininkų Susi-J Andrulis ir Pruseka ,tai kriau- 
vienijimo jaunuolių kuopos ir 1 čiai, jiems surengsią viešas dis- 
iš Jaunųjų Komunistų Lygos, ■ kusijas, kur galės vienas ir ki- 
Tai jie daugiausia buvo ir dai- tas pasakyti darbininkams, ką

Pereitąšeštadienį vakare 
buvo lietuvių darbininkų mar- 
šavimas iš “Laisvės” nAmo į 
komunistų sekcijos centrą, 61 
Graham Ave., Brooklyne. Tai 
buvo rinkimų kampanijos pa
radas. Maršavo arti šimtas 
visokio amžiaus lietuvių darbi
ninkų ir darbininkių. Atžy- 
mėtinas dalykas, kad toje de- 
monstracijuk.ėje buvo gana j

šiandien, 7:30 vai. vakare, 
J. Gervės svetainėj, 85 Hudson j 
Avė., įvyks svarbios prakal-1 

•bos. Rengia vietinė A.L.D.L. | 
D. 24 kuopa.

šiose prakalbose bus apkal
bama svarbiausi dienos klau
simai, kurie apeina visus dar
bininkus lygiai. Svarbiausi 
dienos klausimai yra: bedarbė 
ir kova už apdraudą bedar
biams, ateivių teisių gynimas, 
kova prieš algų kapojimą ir 
kova prieš gręsiantį naują pa-'nininkai laike maršavimo, ku- ■ jie^žino. 
saulinį karą.
i r apie J 
prieškomunistinę opoziciją. j

Šie klausimai yra svarbūs,! tų’Partijos kandidatų. , 
kuriais privalo susirūpint visi' 

Aido-LyrOS ‘Choras, vadovau- dirbantieji ir bedarbiai darbi
ninkai. Kad sėkmingiau ves
ti kovą už savo reikalus, mes 
turime suprasti ir žinoti būdus, 
kaip tą kovą vesti, kad galė
tume laimėti. Apie tai bus 
plačiai aiškinama šiose pra
kalbose. Kalbėtojas bus drg. 
V. Andrulis, “Vilnies” redak
torius, iš Chicagos.

Visi vietos ir apielinkės lie
tuviai darbininkai, ateikite.

Įžanga veltui.
Rengėjai.

Šią didelę pramogą rengia 
Aido Choras reikalams Ame
rikos Komunistų Partijos Lie
tuviu Frakcijos Centro Biuro. 
Koncertas su šokiais įvyks 
gekma^ienį, lapkričio (Nov
ember) 8 d., Labor Lyceum 
svetainėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne, N.‘ Y. Pra- 

4 vai po pietų.
ž ? ’ Programos Dalyviai:
3usu-Ukrąįnų P a r b ininkų 

hChbkl ‘ ^doUective’,” “Badau- 
,7^iti ^Ijain^eriaif - — teatrėlis, 
•kurį šuioiš nariai Workers La
boratory Theatre (Dramos 
'Sekcijįh Darbininkų Kultūrinių 
Orgaiiižacijų Fed e r a cijos) ;

Buvo rinkimas vieno nario 
į 'Joint Boatdą susirinkimus

Bus paaiškinta riame taip pat dalyvavo be- 
Pruseikos-Butkaus veik visi nariai kliubo, susior

ganizavusio rėmimui Komunis- lankyt; tapo išrinktas d. J.

Energingai, su revoliucinė-
Buivydas.

Raportas delegato drg>—K.

$12.00

8.00

5.00
3.00

B. BAGDASAROV

------------------------------------------------ - ....

MEDICINOS DAKTARAS

•JamAs E. ’ Rfetievičiutės; Edith 
Sidgel ifui Barbara Harding 

’gokš revoliucinius šokius; Ai- 
d(PLyros Choro Merginų Seks
tetai; v. Dilov, žymus rusų 

’‘baritonas; bus ir kitų gerų dai
lininkų.

Retai pasitaiko mūsų publi- 
vjęai tokis įvairus koncertas, 

(/ame dalyvaus gabiausi žmo- 
nės iš dramos, muzikos ir šo
kių sričių. Pirmą syk turėsi
me progą matyt proletarišką 
4coiicertą, kuriame revoliuci
nio meno jėgos sutrauktos. 

-Bus tikrai įspūdinga, tat visi 
atsilankykite.

Įžanga $1.00, 75 ir 50c. 
šokiams grieš Wm. Norris Or
kestrą.

Kodėl Buržuazija Remia 
Socialistij Kandidatus?

Kapitalistinis W o r ld-Tele- 
gram stoja TIž “socialistą” Nor 
man Thomasą, kandidatą į 
Manhattan Boro prezidentus. 
Jam pritaria New Yorko Ti
mes. Norman Thomasą reko
menduoja ir republikonų va
dovė J, R. Parsonienė.
. ,Tuo tarpu vienas iš Socia
listų Partijos šulų, ;Emil Sei
lei viešai kalba kapitalistams, 
kad nėra ko jiems bijoti socia
listų; sako, kaip Anglijoj da
rė'ir įdaro socialistas MacDo- 
naldaš, ministeris pirmininkas, 
taip padarytume ir mes, ameri
kiniai .socialistai, panašiose są
lygose. v < ■

O MacDonaldas ten padėjo 
fabrikantams nukapot darbi
ninkų uždarbius ir sumažinti' 
bedarbių pensijas.

, Kapitalistai supranta jog so- 
, cialistai yra ne darbininkų ko
vos partija, bet buržuazijos 

(viešpatavimo gelbėjimo parti
ja. Todėl tai World-Telegram 
prisimygdamas kartoja, kad 
demoknatai ir repųblikonai ne- 

‘ NEW YORK. — Crusader turėtų baidytis socialistų įsi- 
valgykla ant 14-tos gatvės pa- leist į valdžią; tocįel tai New 
likd daugiau kaip per pusę York Times virto Thomaso ir 
ištuštėjus, kada josios darbi- kitų socialistų organu šiuose, 
ninkai išėjo į streiką, vadovau- rinkimuose.
jšmi kairiosios maisto darbi- --------------------------
ninku unijos. Dauguma vai- n q • m* • • n • 

" čia būdavo darbininkai, ■ UIK1 AtCIVIŲ byiHIRO
,, j * • i ■, . ... : Pramoga šį VakaraPartiją bei priklauso įvairiom r , ” £

kitorti revoliucinėm darbininkų j 
organizacijom. Jie dabar ne į 
tik iteitia ten valgyti, bet skait-1. 
liūgai padeda streikieriams pi- Į 
kietuoti valgyklą.

Vadai Padeda Kompanijoms 
Kirst Gelžkeliečiams Algas

; T o \ * i • 1

' Wall SttdėlįO Journal, pripa
žįsta, 1kad gelžkelių darbinin
kų 4tniijų-“Brolijų’” vAdai “kai 
koridose 
dęrybaš sū kompanijų galvo
mis, sutinka,’kad būtų, numuš
ta darbinihkams alg6š.”; Taį 
yra tokio plauko vadai, kaip 
Party* Federacijos? viršininkai. 
Kęmpanijds yra pąsiryžusios 
ilukirįt;.gelžkeliečiams 'uždar
bį 10 procentų; toliaus, su
prantama, kirs daugiau, ir gel
tonieji Brolijų vadai nedarys 
tam rimto pasipriešinimo.

atsitikimuose; per

Kovą Prieš Crusader 
Valgyklos Bosus

mis dainomis, obalsiniais pla-' Jankaičio buvo perbėgimas per | 
katais ir- šauksmais atmarša- > dirbtuves. Pasirodo iš dele- 
vę prie sekcijos centro, visi už- N 
dainavo Inter naciona ■ 
lą; iš čia perėjo skersai gat
vę į bendrąjį sekcijos laiko
mą mitingą, kur buvo sakoma 
prakalbos. Po to keli šimtai, 
įvairiomis gatvėmis numarša- 
vo ant Grand St. Extension i 
ir Havemeyer St. Čia įvyko 
didelis masinis mitingas; bent 
pusantro tūkstančio žmonių 

[klausėsi prakalbų, kurias sa- 
j kė drg. D. Flaiani, vienas iš j 
komunistų kandidatų, ir keli ( 
kiti kalbėtojai.

Visi šiandien balsuokite už gano; o ką nuo raketieriškos 
kandida- Hillmano politikos kriaučiai 

kenčia, jie patys turėtų ge- i 
riausiai žinoti. Radaguoda- 

j mas “Darbą”, Amalgameitų 
I organą, Pruseiką per kelis me-!
tus nieku nebrisidėjo prie tik- 

' ros siuvyklų darbininkų kovos , 
prieš fabrikantus ir prieš kom
panionus, hillmaniškius unijos 

l me- vmšmmku6- 54-tas lietuvių siu- 
Lokalo ‘lokalas žymia dalim ir

Pasirodo iš dele
gato raporto, kad jau lietuviš
kam distrikte darbavietės pra
deda sumažėti ir žieminis se
zonas eina prie užbaigos.

Lokalo Korespondentas, 
Stakvilevičius.

REDAKCIJOS ŽODIS

Pruseikos pasekėjai sūkiai-i 
dino draugus kriaučius, įpasa-1 
Rodami, būk jis turįs geriau-,1 
šią supratimą apie kriaučių. I 
reikalus. Pruseikos “suprati- 

i mas” yra panašus, kaip Hill-

Komunistų Partijos 
tus!

Iš Kriaučių 54-to Lokalo 
Mėnesinio Susirinkimo

Spalių 28 d.. įvyko kriaučių 
54 skyriaus; Amalgameitų mė
nesinis susirinkimas., -- 
pirmininkas nepribųvo laiku ■ 
tai atidarė susirinkimą d. > P. 
Ramašauskas, kaipo lokalo vi
ce pirmininkas; 'kaip papras
tai, pasiskyrė du draugus tvar
kos dabotojais, G. Bernotą, ir 
K. Grybą. P.Vaitukaitis, lokalo 
sekretorius, įei^kaitė iš perei
to mėnesinio susirinkimo užra
šą, kuris ‘ir likosi vienbalsiai 
priimtas. Taipgi finansų sto
vį perskaitė d. J. Kairys, kuris 
irgi likos priimtas."

Lokalo Piki. Tarybos veiki
mo raportą išdavė d. A. Mar
cinkevičius; jo raportas buvo, 
trumpas perbėgimas viso mė
nesio darbuotės P. T.

Buvo atsilankęs atstovas 
nuo Kentucky streikuojančių 
mainierių. kur buvo jam su- 

; teikta keletas minučių pakal
bėti japie mainierių dabartinę 

’ padėtį; pasirodė iš jo kalbos, 
kad pusėtinai ten mainieriai! 
yra suvargę per tokią ilgą ve- Į 
damą kovą su bosais. Taigi 
kriaučiai, kaip visada niekam malonėkite

darbinin-atsiliko nuo’klasinės darbinin
kų koVos todeU kid žiūrėjo į 
tokius vaduš', kaip 
ir Jankauskas. Kai vdel Aido 
Choro ir Merginų Seksteto, tai. 
už jų' nedalyvavimą turėtų 
patys save'kaltinti minimo ap- 
vaikščiojitnd dengėjai, kurie 
nenorėjo dūoi žodžio komunis
tui, pasirinkdami tik renegatą 
Pruseiką.

Pruseika

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

L.D.S.A. 132 kuopos susirinkimas 
bus trečiadieni. 4 lapkričio, pas d. 
organizatorę, 234 Jefferson St., 7:30 
vai. vakare. Visos narės ateikite lai
ku, yra svarbių1 reikalų aptarti.

Org. O. B.
(260-261)

L.D.S.A. 111 Kp. SUSIRINKIMAS
Visos L.D.S.A. 111 kuopęs narės 

i susirinkti trečiadienį, 4
Šiandie vakare bus pramoga neatsako .aukoja streikieriam,;(1> .l^knčio, pas d. Markevjciene-Dau- 

. . ta u- • i n • L • • v.v. ' i • tz 4. i peliene, 101-57 108th St., Richmond>, tai ir šičia paaukojo Kentucky ; jjjji, y. 
East mainieridms $25.

i Sekė . visa eilė raportų iš
Dai-1 Amalgameitų viršūnės, kaip

D. ;kad Boąrd direktorių davė ra-" ' - - - - ; Trade

' Ateivių Darbininkų Gynimo
' į Manhattan Lyceum, 66 “

;4th St., New Yorke.
i Programa bus turtinga.

Jnuos ukrainas solistas
ĮDmitrišin; revoliucinį'veikale-j portą d., J. i Jusaitis:
[lį suvaidins Vokięčių Pręletą- Boardo davė draugas/J. Pran* . 
jrinis Dailės Ratelis;: skambins ckevičįus: raportą; Joint Boag- 

. j Freiheit Mandolinų Orkestrą.; do davė raportą B. rMenderis.
Yra užkviestas Aido, Choras. ' ~

___ , Yra svarbių reikalų ap
kalbėti. Susirinkimo pradžia 7 vai. 
vakare. •

1 Org. Misevičiene.
’ (260-261)

--------------- ----------------------- ;-------L--------- -----L L---------------- <-------- ■

Dafly. Worker Šiandie
Myęštąs j Rinkiniams

Į A.ACAr uzjik » ivpvuųi x v OltA lupuliu 0UAU A-CĮV-

šiaridiehj11 'Daily ' Wbrker, Raudonosios žvaigždės Orkes- portas komisijose kuri buvo iš-
Po visų šių raportų sek e ra-

Komunistų Pąrtijps , organas, (tra grieš šokiams.
yra, specialiai pašvęstas rinki-:; Įžanga tiktai 50 centų, iš 
mų-balsavįmų reikalams. Jo iš-1 kurių 35 centai eis tiesiai į 
spAupdiųta 3.0,000 ekstra, ,eg- • organizacijos iždą, kovai už bas'ir sykiu koncertą, 
zempiiorių, kurjųos darbinin- ateivių teises. Tikietus pa- paminėt arba apvaikščioti 3,0 
kai. privalo kuo plačiausiai pa-į tartina įsigyt iš anksto Protec- metu sukaktuves, kaip lietū-

' rinkta surengti prakalbas.' ir 
sykiu koncertą 54 lokalo. Mat,; 
lietuviu lokalas rengė prakal-

, kad

skleisti. Tapie numeryje rašo ■ tion of The Foreign Born raŠ-jviu 54 skyrius gyvuoja, 
strąfjisnįus, ’ pašvęstas rinkimų , tinėje, 32 Union Square, Room! ------

IMPERIAL BARBER COLLEGE

tVyrai, kurie < sunkiai dirbat už ma
žą ąlgą arbiaf yisąį nedirbat,; atkreip
ki atydą. į h^rberystės amatą. Į 
trumpą- laiką išmoksite, vėliau dary
sit'getą pragyvenimą, bes vietos lau
kia -jusr Mes mokiname bąrberiauti 
ir moterų plaukus kirpti. Pilnas 
kuisaš $25.00. Ateikite persitikrint. 
Lietuvis instruktorius. '
IMPERIAL BARBER COLLEGE 

612 10th Ave.,' Cor. 44th St.,
New York,’N. Y.

, . . \ (237-261)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

ipotęrų , ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimą kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare 

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

200 Second Ave.
Tarpe 12. ir 13 fcatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

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

Telef. ALGANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

156

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- <.i 
ęas, patinimus, gyslų ir są- Kr 
narių įdegimus be operaci- 
jos taipgi ir kitas ligas. IĮ/ 
Kreipkite^ pas:

DR. TTO 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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PĖTRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y

■ATTlteW P. BALLAS
* (BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STQKES 
Fotografas

v .Savo naujoje/ 
; inoęlerniškai 

taisytoje studi-‘ 
joje fotografuo
ja ir daro pa- 
velfcęltų . Hvie-* 
nių ypatų ir 
grupių.

(Atnaujina se-B 
nūs ir krajavus 
iždirba s u 1 y g 

stiliaus.Amerikoniško
Geras Darbas ir Žemos Rainos

Į.sitėmvkite Studijos antrašų 
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn* N. Y. 
Kampas Broadway 1 
Tel., Dickens 2-1182

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ ”

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ®

liUalrarnuoja ir laidoja numirusiai 
ant visokių kapinių; paroamdo au
tomobilius ir karietas teselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y*

Telephone, Itagg 2-440*

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan. Avenge 
(Arti MareyXAiena«) 
BROOKLYN, N. f.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas.

DR. H. MENDLOWIT7.
2220 Avenue J, Btoukljn, N.

TRL., MIDWOOD Mltl

MOT, LAUKUS, .1 Fotografas 
214 Bedford Ave,, Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija lĮrooklųne. Ateikit l'ctstiikttt-ti

|| VIDURIAI UŽKIETEJB |

klausimams,. įvairūš Komunis
tų Partijos kandidatai, tarp 
jų L Amter, J. Louis En- 
gdaili, Vern Smith, Harry Ga
lines, Rose Wortife irt kiti. •

Organizacijos * ir pavfenai 
* draugai gaubte Ųaijy (Worke- 

rio iš jo leidyklos, ’ 35* Kast 
12th St., New York, iarba iš 
kežu? sekcijos centro, fcl Gra- 

‘ ham.Ave,, Brooklyne,. arba iš 
“Laisvės” raštinės ir kaip ga
lint anksčiau Įjį paskleiskitė, 
taip, kad dagininkai ^žipotii,' 
uį ką ir kode! jie' turi* Atiduok 
saVp baką, šiandieniniuose rin-% 
kiwueae.

505, New York.City.

BALSUOKIT TIK Už 
KOMUNISTŲ KANDIDATUS

Darbininkai ir darbininkės 
balsuokit šiandien tiktai už 
Komunistų Partijos kandida
tus ,nes, tai vienintelė partija, 
kuri veda kovą už darbininkų 
reikalus, o prieš kapitalistus 
įr prieš visą buržuazijos vieš
patavimą. > Iš visų politinių 
partijų jinai vieną tekqvoja 
už apdraudą‘bedarbiams, prieš 
uždarbių kapojimus, prieš at- 

leivių darbininkų registravimus

Komisijai užbaigus raportą,1 
kilo biskį ginčų? susirinkimį, 
kądapgi komisija pranešė savo 
raportuose, jog “Laisve” atsi-i 
sakė spausdinti plakatus del 
tos priežasties, kad reikėjo 
plakatuose nųnavoti Pruseikos 
vardas, kaip jkad komisijai at
sakė “Laisvės” administracija. 
Taipgi komisija pridūrė savo 
raporte, kad buvo Aido Chorp 
Merginų Sekstetas apsiėmęs 
padainuoti, bet iš “Laisvės” 
pastogės buvo, pasidarbuota 
taip, kad tos merginos atsisa
kė dainuoti kriaučiams. Oi ir

| buvo įvykę biskis barnių susi 
i rinkime, kadangi pereitam 1 d

MEDICIN. DAKTARAS 

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

Robin 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

( Sekmadieniais/ nuo 
: , 12 iki (3 valandai po pietų 
Tel.: Tompkins Square 6-7697

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, 8TAGG 2-1*41

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų 

t t 1 ’ ». 1 •

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimų. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina ..............................  60c., per paštų

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 

Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 

nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa- 
1. y

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

65c.

Mes
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taip pat turime žolių ir ęerų sandėli gyduolių. Kiekvienų 
kartų reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ* Savininkas

Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės

tfkirpkit iį skelbimų ir prisėskit karta aa ažsakyma.-

Brooklyn, N. Y? g
Tel., Greenpoint 9-2017-2360-8514 |1




