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IŠ LAWRENCE AUDĖJŲ STREIKO BĖGIOPIRMAS REVOLIUCINIS KONCERTAS
BROOKLYNE LAPKRIČIO 8 DIENĄ

Lawrence Streikierys,

UŽSIDARĖ BANKAS

mo

vos

avikai

Susirinkimus

Galutinai

Kai-shekas atsisako

lavo Cantono delegatai jimoi reikalecios.

Atsakydami į Išnaudotoju Terorą, Apie 10,000 Audėjų 
Pikietavo Dirbtuves; Maynardo Audėjai Ateina Pagelbon

Pakriko Derybos Tarpe 
Nanking© ir Cantono

Rado Parke Badaujantį 
Vyrą ir jo Žmoną

AUTOMOBILISTŲ STREI-!
KAS PALESTINOJE

Popiežius Netraukys 
Ryšių su Ispanija

WILKES BARRE ir APIELINKĖS DARBININKŲ 
ORGANIZACIJŲ KONFERENCIJA PAVYKO

Kaipo pasekme ekonominio

Sov. Idėjos Permainys 
inžinerijos Profesiją

Drg. Fosterio Svarbi Prakalba Audėjams ir Areštai Pirmą 
dienio Ryte ant Pikieto Prie Dirbtuvių

įvairi, 
ninku 
perstatys įdomų 
“BADAUJANTI MAINIE

Darbininkai visuose kam
puose kyla prieš algų kapo
jimus ir prieš bjaurią kom
panijų ir valdžios priespaū-

Žemės Drebėjime Žuvo 
Tūkstantis Žmonių

kad popie- 
nutraukti 
“bedieviš-

New York.— Roy Schus-

P a vieni o Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

Pittsburgiečio Laiškas 
Kanados Doleris.
“Užtikrinimas Turto.”
Padėliai Pašte.
Komunistų “Rally”.

Jau /

I Naujas Išrastas Būdas 
Gaminimui Gurno

WILKES-BARRE, Pa 
Lapkričio 
sušaukta< 
lietuvių darbininkų organi
zacijų konferenci-ja. Susi
rinko 65 delegatai bei dele
gates nuo 26 organizacijų. 
Net iš gana toli, kaip Bing- 
hamtonas, buvo skaitlinga 
delegacija.

Kaip savo sudėtim, taip' dė, jog lietuvių darbininkų 
savo dvasia ši konferencija judėjimas atsistoja ant 

. Kelias

Žudo Nicaraguos Žmones
MANAGUA.— Nationals 

Gvardija pranešė, kad jai 
pavykę nužudyti sukilėlių

Į Imperialistai Atmetė 
Sov. Sąjungos Planą

25 METAI Už PAČIOS 
NUŽUDYMĄ

PARYŽIUS.— Sugrįžo iš 
Amerikos Francijos prem
jeras Lavai. Jį. iškilmingai 
pasitiko Paryžiaus buržua
zija. Lavai turėjo Wash
ingtone su Hooveriu slap
tus pasitarimus ir tas slap
tybes dabar, jis raportuos 
Francijos valdžiai. Sovietų 
Sąjunga sako, kad Franci
jos ir Amerikos valdžių pa
sitarimai buvo vedami delei 
sudarymo bendro fronto 
prieš Sovietų Sąjungą.

JERUZALĖ, Palestina.— 
Visi automobilių savininkai 
ir valdytojai paskelbė Ang
lijos valdžiai streiką. Rei
kalauja nupiginimo aliejaus 
ir panaikinimo mokėjimo 
už valdytojų kortas.

NEW YORK.— Policija 
rado Van Cortland parke 
bedarbį vyrą ir moterį — 
Jaeger, 59 metų ir jo žmo
ną Anna 44 metų. Jau pen
ki mėnesiai, kaip jie gyve
na parke ir badauja. Nu
gabenti į armijos arklių 
šteibelį ir ten tapo laikinai 
priglausti. Arklių banke
tai duoti apsiklojimui.

Lavai Parvežė iš Amerikos 
Savo Valdžiai Sekretus

AKRON.— E. I, duPont 
Nemours kompanija paskel
bė, kad ji po ilgo tyrinėji
mo išrado sėkmingą ir nau
ją būdą, pagaminimui gu
rno. Tuojaus tas būdas'1 pra
dėtas būsią naudoti. Tas 
gali padaryti revoliuciją vi
soj gurno gamyboj. Iki šiol 
gumas būdavo daromas iš 
tam tikro medžio' sulčių. 
Užauklėjimui ir prižiūrėji
mui 1 to medžio bei medžių 
įma daug laiko ir energijos. 
Gi ši kompanija sako, kad 
ji padarys tokį pat gerą gu
mą iš anglies, kalkakmenio, 
druskos ir vandens. Gami
nimas atsieisiąs daug pi
giau negu iki šiol būdavo.

1,200 Badaujančių 
Moterų

PASSAIC, N. J.— Čionai 
užsidarė Guaranty bankas. 
Nunešė $100,000 depozitų. 
Daugiausia darbininkų pi
nigai žlugo.

Naujas Imperialistų 
Burbulas Darbininkam

LONDON
MacDonaldas, Hendersona# 
ir kiti taip sukaneveikė 
Darbo Partiją, jog jos pra* 
laimėjimams , rinkimuose 
galo nėra, štai įvyko mies
tų tarybų rinkimai. Darbie- 
čiai neteko 201 vietos, O 
konservatoriai laimėjo 144 
naujas vietas.

Teisme Laimėjo Prezi-i 
• dento Hardingo Meilužė j

Berlynas.— Pereitą sek
madienį Vokietijoje buvo 
apvaikščiojama reformaci
jos 414 metų sukaktuvių. 
Jau' sukako tiek metų* nuo 
laiko kada M. Luther pa

vertė Kanados dolerio. Jung- 
tinių Valstijų bankai, prieš fi
nansų susmukimą Anglijoje, 
už Kanados dolerį mokėjo 95 
centus, dabar moka tik 88 cen
tus, ir tai tik ant didesnių su
mų. Mainant tik vieną Ka
nados dolerj ant Jungtinių 
Valstijų pinigų gaunama vos 
85 centus. •

Pirmiau bankai tuojau ap
mokėdavo mainant Kanados 
pinigus. Dabar reikalaujama 
palikti bankui ir apmoka tik 
tada, kaip atsiskaito su Kana
dos bankais. O tai daroma to
dėl, kad tikimasi, jog' Kanados 
doleris smuks dar labiau.

Iš VOKIETIJOS IŠVEŽTA 
AUKSAS

BERLYNAS.— Per 9 mė
nesius 1931 metais iš Vo
kietijos išvežta į Franci ją 
148,809 kilogramų aukso; į 
Angliją 73,700 kilogramų, 
ir į Jungtines Valstijas 
55,677 kilogramų. Viso ver
tė $253,000,000. ’

' Mieste Chinchow esąs ap- 
sidrūtinęs generolas Chang 
Hsueh-liang. Japonija nu
sprendus jį ir jo armiją vi- 
sai-'išvyti iš Mandžurijos ir 
užimti visą kraštą. Tas pa
rodo, kad Japonija atvirai 
pasisakė už užgriebimą 
Mandžurijos.

silaukė kūdikio su juo. Tū
las viešbučio savininkas 
Klunk išleido knygą, kurioj 
teisindamas Hardingą, pa
nelę Britton išvadino iš
tvirkėle. Hardingo meilužė 
Klunką patraukė teisman 
už šmeižtą ir pareikalavo 
$50.000 atlyginimo už jos 
garbės nuplėšimą. Ji teis
me parodė laiškus ir kitus 
dokumentus, kurie tikrai 
įrodė, kad būdamas prezi
dentu Har dingas su ja 
draugavo ir’ją prigavo. Tei
sėjas Klunką pripažino kal
tu apšmeižime Hardingo

GENEVA.— Pereitą ge
gužės mėnesį Sovietų Są
junga visoms šalims pasiū
lė sudaryti ekonominio ne
puolimo sutartį. Lapkričio 
2 d. kapitalistinių š^lių Jžg- 
mite’tas pasiūlymą- sWrste 
ir vienbalsiai atmetė. Vadi
nas, imperialistai kaltina 
Sovietus “dumpinge”, o pa
tys stoja už jį. Sovietų Są
jungą susirinkime atstova
vo d. Sokolnikovas. • •

NEW YORK.— Tik per 
vieną lapkričio 2 d. čionai 
Bedarbės Biuro ofisuose 
užsiregistravo 1,200 mote
rų, kurios neturi nei pasto
gės, nei duonos kąsnelio. 
Jos visos badauja ir su kru
vinomis ašaromis prąšo pa
sigailėjimo. Bet, žinoma, 
buržujų Biuras jas užregis- 

turi ne travo ir alkanas išvarė “na-

GENEVA.— Jau 31 vals
tybė uzgyrė Tautų Lygos 
tarybos pasiūlymą, kad vie
niems metams pertraukti 
didinimą apsiginklavimo. 
Mat, imperialistinės valsty
bės jau apsiginklavę ] 
kojų iki galvos. Jau nebe
gali žmonės panešti milita- 
rizmo naštos, tai žada su
stabdymą apsiginklavimo 
didinimo. Bet tie patys im
perialistai griežtai atmeta 
Sovietų pasiūlymą tuojaus 
pradėti nusiginklavimą. Ši
tas metų “poilsis” tik bur
bulas, idant suvedžioti pa
saulio darbininkus.

NEW YORK.— Columbia 
universiteto r*~ 
mokyklos direktorius Bar
ker sako, kad Amerikos in
žinieriai turės mainyti sa
vo idėjas ir supratimus. Pa
ti profesija turėsianti mai
nyti savo išvaizdą ir savo 
turinį. Sovietų Sąjungos 
idėjos priversią tą padary
ki. Barker sako, kad iki 
šiol inžinieriai buvo moki
nami tik technikos. Bet, 
esą, dėkui Sovietų idėjai, 
prisieis daugiau inžinierius 
mokinti apie žmonių santi- 
kius pramonėje—apie be
darbę, apie gamybos kont
rolę ir tt.

BERLYN.— Prūsijos val
džia uždraudė bile kokius 
susirinkimus atviram ore. 
Šitas ; bjaurus patvarky
mas atkreiptas prieš ko
munistus. Tai socialdemo- 

savo rankas’ industrijos ir įstei-' kratų valdininkų darbas, 
gimu savos valdžios. i •__________

Vėl Didžiausi Anglijos 
čiai atėmimu piiietiškų tti- Darbiečię Pralaimėjimai 
siu.

Lawrence darbininkai ir 
darbininkės, streikieriai, 
bedarbiai ir dirbantieji, bū
tinai privalo stot į kovą. 
Vieni turi organizuot ap
gynimą, antri organizuot 
pagelbą maistu, drabužiais 
s t r e i k u o j a ntiems ir jų 
šeimynoms. Vieni privalo 
skleist lapelius ir laikraš
čius tarpe darbininkų apie 
streiko padėtį, kiti gaut 
naujų narių į darbininkų 
organizacijas ir į Naciona- 
lę Audėjų Darbininkų Uni
ją. Kiekvienas Lawrence 
darbininkas ir darbininkė 
privalo stot į darbą, kas 
kaip gali, kad nors šiek 
tiek atsispirt prieš kompa
nijų ir jų valdžios užpuoli- 

fmus.
Be veikimo, be svarbesnio 

atsispyrimo, be darbininkų 
tamprios vienybės streikas 
bus sunku laimėt.

Darbininkai Visų Salių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasaulį!

Pereitą šeštadienį Brooklyne 
įvyko Komunistų Partijos rin
kimų “rally” (paroda). Joje 
dalyvavo daugelis lietuvių jau
nuolių. Tai puikus ženklas kla
sinio susipratimo! Kur gi ne
bėgs iš mūsų tarpo pruseiki- 
niai pašlemėkai, kuomet nuo 
“parių” einame prie’kovų. Juk 
poniškiems sutvėrimams tas ne-

TOLEDO, Ohio.— Kadai
se gražuolė Nan Britton | buvo sėkminga. Kelias iš- naujų'tvirtų kojų, jog vi- 
parašė knygą, kurioj ji is-1 tisas valandas susirinkę sur matosi naujo pasiryži- 
destė, kad ji buvo preziden- (draugai ir draugės svarstė, mo darbuotis ir budavoti 

kaip organizuoti bedarbius mūsų organizacijas. Mai- 
ir kaip kovoti , prieš badą, nieriai vienbalsiai pasisakė 
kaip prisiruošti prie ko-j už Komunistų Partijos ve- 

prieš algų kapoji-• damas kovas ir už jos lini- 
kaip ginti ateivius, | ją, kurią šiandien lietuvių 

kaip atgaivinti rėmimą Lie-' darbininkų judėjime veda 
tuvos darbininkų ir valštie-1 Centro Biuras.
čių judėjimo. O paskutinis Wilkes-Barrietis.

kyti prakalbas, turėsite progos Uždraudė VlSoklUS 
dalyvauti darbininkų demon
stracijose. ■ Iš to įsigysite kla
sinį sąmoningumą, apsišviesite 
ir suprasite, kad darbininkai 
tik kaipo klasė turi rūpintis 
užtikrinimu savo ateities.

Darbininkai tegali pagerinti 
savo būvį tik per kovą, o pasi- 
liuosuoti tik panaikinimu kapi
talistinės tvarkos ir paėmimu į

TOKYO, Japonija.—Lap
kričio 2 d. žemės drebėji
mas ant salų Kyushin ir 

krizio Anglijoj, smarkiai puola į Shikoku padarė 
nuostolių ir užmušė tūks
tantį žmonių. Susisiekimas 
sutrukdytas. Taip pat že
mės drebėjimas įvyko mies
to Miyazaki apielinkėje.

SHANGHAI
pakriko derybos tarpe Nan
kingo ir Cantono. Chiang j vadą Felito Prado ir daug

rezig- jo pasekėjų sužeisti. Už-!tėrP šokikas pagal profesi 
nuoti iš Chinijos preziden- puolimas buvęs padarytas ją, nuteistas 25 metams ka- 
tystės, o to griežtai reika- sukilėliams visai jo nelau- lėti už nužudymą savo pa- skelbė savo 95 dėsnius tikę 

Idant.

VATIKANO MIESTAS.
Paskalai eina, 
žius pasirengęs 
visus ryšius su 
ka” Ispanija. Bet popiet 
žiaus agentai tuos gandus 
užginčija. Jie sako, kad pa
pa pyksta ant Ispanijos sei
mo, bet. nesirengia sutrau
kyti ryšių. Jis laukiąs Is
panijos sugrįžimo “atgal 
prie dievo.”

Draugas K. M. iš Pittsbur- 
gho rašo: “Jau šeši mėnesiai 
kaip sergu, nedirbu. Daktaras 
nripažista cukrinę ligą. . . Tu
rėjau keletą centų Bellevue 
Banke, šiom dienom laikraš
čiai praneša, kad tas bankas 
užsidarė... Pasimoku $6 
prenumeratą už “Laisvę,” ži
nau—jums reikia pinigij kovai 
su pruseikiniais renegatais.. . ”

Drg. K. M. lėšuoja daktaras 
ir kapitalistij bankas prarijo 
taupą, tačiaus jis rūpinasi pa- 
simokėti prenumeratą už sa
vo klasės, reikalus ginantį 
dienraštį. Tai puikus įvertini
mas darbininkiškos apšvietos! 

^Lai bus d. K. M. žodžiai para
ginimu visiems darbininkiški! 
laikraščių skaitytojams,- kurių 
prenumeratos išsibaigę.

Lietuvių darbininkų didy- RIAL” Apart rAido-Lyros 
sis suvienytas Aido-Lyros choro, šiame koncerte dai- 
choras atlieka labai gr'ažų nuos suvienytas Rusų-Uk- 
darbą delei komunistinio rainų Darbininkų Choras, 
judėjimo. Jis nutarė su- Su sayo gražiomis dairio- 
rengti gražų revoliucinį 
koncertą. Koncertas bus su 
šokiais ir įvyks lapkričio 8 
d., ateinantį sekmadienį, 
Labor Lyceum svetainėj.

Svarbu štai kas: Tą pa
čią dieną “Laisvės” svetai
nėj įvyks masine lietuvių 

dideliu darbininkų organizacijų 
; konferencija. Nėra abejo
nės, kad po konferencijos 
delegatai ir delegatės masi
niai maršuos į koncertą. Jie 

i žino, kad šio koncerto pel- 
i nas eis komunistinio veiki- 
i mo finansavimui.

Koncerto programa bus 
Tarptautinė Darbi- 
Dailės Federacija 

veikalą

saugiau 
pinigam, banke ar 

į nejudinamą turt^f 
namą ?
galvosūkių 

tik kuriems kariniu

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše**«a Kasdien, Apart
Nedėldienių

Darbininkui, turinčiam atlie
kamą dolerį gal geriausia pasi
dėti į paštą. Vėliausi krizio 
laipsniai, žinoma ir ten pasieks.

Nusipirkdami namus apsun
kinate save darbu prie jų, o ga
rantijos išlaikymui namų nėra. 
Pasidėję saugiau centus, būsite' meilužės 
liuosesni, turėsite laiko pasi
skaityti, galėsite dažniau lan- __

mis vėl publiką* linksmins 
Brooklyn© garsusis jaunų 
merginų sekstetas. Pirmu 
sykiu lietuvių parengime 
pasirodys gabiausios šoki
kės Edith Siegel ir Barba
ra Harding. Jos šoks revo
liucinius klasinio solidaru
mo šokius. Dainuos pasi
žymėjęs rusas baritonas 
Dilov. Programos tvarky
tojai sako, kad jie šiame 
koncerte suteiks naujų da
lykų, kokių mūsų publika 
nėra girdėjus. Lauksime, i

Brooklyn© ir apielinkės | ti 
lietuviai, ruoškitės į šitą iš
kilmingą parengimą. Tuo
jaus įsigykite tikietus. Kon
certas prasidės 4:30 vai. po 
pietų.

Japonija Ketina Vėl 
Bombarduoti Chinchow

DAIREN, Mandžurija. — 
Čionai Japonijos okupacijos 
armijos ’štabas paskelbė, 
kad tuojaus paleis orlaivius 
ir pradės bombarduoti mie
stą Chinchow. Be to, Ja
ponija esariti “priveista” 
pasiųsti didelę armiją ir už
imti visą Chinchow apieliii-

konferencijos dienotvarkės 
1 d. čionai buvo j punktas J)uvo kova su opor- 
visos apielinkėstunistais, • kurie skaldo mūsų 

judėjimą. Beveik visi dele
gatai dalyvavo1 diskusijose. 
Rezoliucijos priimtos vien
balsiai.

Reikia pažymėti, kad ši 
konferencija puikiai paro-

Sekmadienį, 3 vai. po pie-. Pirmadienio ryte, May- 
tų, įvyko streikierių masi-! nard, Mass., Assabat Mill, 
nis mitingas ant Lincoln į American Wolen Co. apiė 
court, kur kalbėjo visa eilė 1,200 
kalbėtojų angliškai, itališ-1 strei] 

mžimerijos įr lietuviškai

darbininkų, rengėsi 
ot, tai- kompanija 

Visi kai- uždarė dirbtuvę. Mat, ten 
betojai svarbiausiai ragino pereitą savaitę 18 merginų 
streikierius suburti savo I atsisakė dirbt skebinį dar- 
spčkas ne tik kovai prieš; bą iš Lawrence’d Washing- 
algų kapojimus, bet taipgi ton dirbtuvių, 
kovai prieš visokios rūšies 
apgavikiškus įvairių senų 
unijų vadus, kovai už žo
džio, susirinkimų ir organi
zavimosi laisvę.

Drg. Fosteris savo kalboj 
labai aiškiai ir nuosakiai 
išdėstė dabartinę padėtį ša
lyj, apgavikiškus planus 
Ląwrence audinyčių kom
panijų ir Amer. Darbo Fe
deracijos vadų. Šaukė dar
bininkus organizuotis į N. 
A. D. U., dirbtuvių komite
tus, organizuot masinius pi- 
kietus pagal dirbtuves pir
madienio ryte. Prakalbų 
klausėsi apie 6,000 darbi
ninkų. Visi kalbėtojai buvo 
sveikinami darbininkų karš
tais delnų plojimais.

Pirmadienio rytą, 2 lap
kričio, pagal Wood dirbtu
vę buvo 5,000 pikie tuo tojų, 
taip pat buvo masiniai pi- 
kietJi pagal kitas dirbtu
ves. zPenki darbininkai bu
vo areštuoti ir paleisti. po’ 
kaucija. Paizeris po $400 
kaucijos, V. Čiulada, J< 
Kraucevičius ir kiti 8u, ku
rių pavardžių nesužinojau, 

nuo j po $300 kiekvienas.
Juo toliau streikas tęsia

si, juo karingesni darosi 
streikuojanti darbininkai, 
tuo labiau policija pradeda 
persekiot juos.

Namuose areštuotų dar
bininkų buvo padarytos 
kratos, kur buvo paimta tų 
darbininkų įvairūs doku
mentai. Nepiliečiai gązdi-

Užėjo į dienraščio ofisą žmo 
gus pasiklausti, kur 
būtų jo 
įvestinus 
įsigyjant

Tokių 
daugelis, 
ir pokariniu “gerlaikiu” pavy
ko susitaupyt kiek grašio.

Kapitalistinei tvarkai griū
vant, niekur nėra saugu darbi
ninko turtui. Bankai bankru
tuoja ir. darbininkų padėliai 
juose prapuola, palieka jie | 
stambiesiems k a p i talistams. 
Įdėjimas pinigt] į nejudinamą 
turtą taip pat nėra saugu. • 
Puolant stambiajam bizniui, 
bankai pakelia procentus ant 
paskolų smulkiem namų savi
ninkams, miestai kelia taksas, 
o randas gauti darosi sunkiau, j 
tai žmogus nebeišsimoka pro- Į 
centų ir skolų; bankai tuomet 
atima namukus iš tokii] savi
ninkų ir tie “savininkai” nu
stoja visus savo už namą įmo
kėtus pinigus.

Darbininko “turtui” nėra 
užtikrinimo nė bankuose nė 
investmentuose.
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Nuvogė 200 Orlaivių nuo 
Talkininkų

Nesenai Londone 
knyga

išėjo
akio jantis Olan- 

Šioje knygoje lėl^tu-
’o-

B “PARINKW’ PARTIJA? BBB.®
_______  ‘ i lėktuvų. Sulyg Versailės

Partijos budavojimo klausimas pas lietuvius darbi- Į tąi^os sutarties, tie ’orlai- 
ninkūs bulvo baisiai apleistas. Mūsų vadovaujami drau- iviąr tūrėjo būti atiduoti ali- 
gai beveik visą savo energiją sueikvoja pastaraisiais' aritanisĮ.
keliais metais grynai lietuviškose organizacijose o Ko-i įFokeris gamino karo QV 
munistų Partijos darbas statomas antraeiliu arba net;. ... Vokiptil-„,- Mačiu 
trečiaeiliu dalyku. Neišvengiamai lietuvių darbininkų1 *aV™V.- • i
tarpe Partija virto panaši j'sektų. -Priviso pas mus vi-i^1 Fokeiio, lėktuvai, kūne 
šokių sektantiškų supratimų apie pačią Partiją. Drau-j1?’ vacĮ1^?sl rokeriais, se- 
gai pradėjo žiūrėti į Partiją, kaipo į grupę “parinktų-. 1° mirtl rytų ir vakarų 
jų”, ffeei “išmintingųjų.” ; frontuose.

Šiįįas klaidingas supratimas šiandien bene bus svar-! Sulyg Versailės sutarties, 
blausias faktorius, kuris trukdo įtraukti naujas spėkas i Vokietija turi atiduoti vi- 
iš lietuvių, darbininkų į Komunistų Partiją. Beveik vi- sus - “fokerius” aliantams. 
sose kolonijose, kuriose tik man prisiėjo pastaruoju lai-j “Tai reiškia sunaikinti ma- 
ku ląnkytis, šitas'supratimas stovi, tartum mūras, tar-jiio rūpestingą penkių metų 
pe piąrtijos ir darbininkų. . u-.-k- » — m.-----

Kąįp jau žinama, Centro Biuras yra griežtai pasinio
JY-' VAJXXKX ................Z — x---------

moj vietoj. Bet pasirodo nelengvas darbas. Persta
tyk (Jraugam partijiečiam šitą Biuro liniją, tai tuojau iš
girsi panašių minčių: Nėra iš ko į partiją verbuoti. 
Anas šioks, šitas kitoks. Nei vienas netinka partijai!| . -fe „ojsu..™ 
Ir sirokuos tau ant pirštu, jog milžiniškose lietuvių ko- . *. 1 ‘ '-P ’ ®. *1
lonijose gal tik vienas kitas is simpatikų tiktų del parti
jos, ale kad jie neina į partiją.
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Tas privedė prie išsidirbimo savotiškos teorijos apie’tuos imtuvus išgabenti u 
Vienas laoai ščyras ir veiklus .Olandija

„raugas mainiėrys Shenandoah-Wilkes-Barre apielinkės i c 
frakcijos susi r* 
šia mainiėrius kasykloje turime įtraukti į kasyklos 

1 • j • • i • "k T • 1 -n ir '

AR KOMUNISTU PARTIJA YRA TIKj^.w&k=«^
O' ■ Imvin vncm Irnirt ncim vaoxt'

Cent-

mainiėrią unija, .kurios vien 
i biurokratija ten pasilikus,, 

kovojantį, už ekonominius 
darbininkų reikalus.

Tai? žinoma, dūmimas 
akių. Fašistai patys save 
suplaka. Jie juk pripažįs-j 
ta, kad bedarbė ir išnaudo-: 
jimas akstiną darbininkus s 
tafoXi kiSSStŽ koJu Pravartu būtų dar
taip, tai leisKia, kad komu-H ~ „nn;fiOMx ’ffi ir žuvies aliejaus vartoti,
nistai kovoja už jų < 
minius reikalus taip pat, i 
kitaip juk nepatrauktų jų. i

Verta čiopastebėti ir tas, L , • įjog paties to vieno fakto,i.al£? " <°?ą’ 4’i .Blauzdų odų galite kas-
kad fašistai'giria ‘sena uni-j^f įį 6; )a^ idlen g^a sūriu vandeniu
in Dflkankn knd i n pu Šiais, gali lupti, n nuplauti, ir tegul nudžius-

I s\ rlo vki Vi i vi Iru nm Ir o 111 rvtr i paskui ■ sunkias toks lyg ■ įa> nešluostykite. Ištarpin-
i vanduo. Ir vietrijas greit,: ]<įįe trejetą šaukštų -drus- 
ir ima kokia pora savaičių j įws į kvortą vandens, ge

riau karšto Vandens. Kai 
ataušo, .mazgokite blauzdas.

Kad kojos taip neprakąi-

Prasideda ALDLD.
ro Komiteto kandidatų rin
kimai. Viso yra 13. Balsuoti
už septynis, Balsuoti pata
riama visiems už sekančius 
kandidatus:

Dr. J. J. Kaškiaučius, 5 
kp. narys, Newark, N. J.

A. J. Pranaitis, 133 kp.
narys, Camden, N. J.

D. M., Šolomskas, 1 kp. j ne darbininku reikalu gy- i 
narys, Brooklyn, N. Y., da- |nėja. ‘ '
bartinis Centro sekretorius. I; _____

R. Mizara, 1 kp. narys/f
Brooklyn, N. Y., dabartinis i Įsigeidė Klerikalai
Draūgijos pirmininkas.

D. Krūtis, 54 kp. narys, 
Elizabeth; N. J.

A. Bimba, 1 kp. narys, 
Brooklyn, N. Y.

V. Bovinas, 1 kp. narys,
Brooklyn, N. Y.'

Kiti šeši kandidatai irgi
gori draugai, bet pažymėti Jis tikrina, kad gamtos mo

darbą,” rašo Fokeris savo septyni, manome, geriausia kslas nepaliečia

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt. 2-7964

Plona, Opi Oda, Pūslės, ;ratą, “Calcium lactate, 10 
. Prakaitavimas ■ grs. Tablets, No. 100”. Im- 

Drg. gydytojau, paaiškin- ^~J30 jdotkelę 3P°
I r z-v "V'V'l 1 "I 5 **<*JW^ • pr —'vm. • V • T* * •

2nn I kad man pasidarė labai plo- S1 ir zuvies abejaus vartoti, 
e ono“ na-plonytė oda ant kojų ‘Cod liver oiI/’ freskos ke- 

' blauzdų, taip kad labai P?nU aliejaus, po porą šau- 
menkas užgavimas pramu- kštą po valgio.

išgydyti, jei gerai dąžiūrė-
Sl. :

Arba kad kiek užverži, 
tai iškyla pūslės pilnos van-

; knygoje ir jis nutarė tuos galės vesti Draugijos reika- į nes religijos mokslas yra;įįįs
lūs, tad patartina už juos ir • “viršgamtiškas.” 11 . •

Į alternatus manome ge
riausia tinka šie draugai:

A. Gilmanas, 23 kp. narys,
Hoboken, N. J.

J. Bimba, 13 kp. narys,

jęs pastatyti partijos budavojimą ir partijos darbą pir-pėktuvus paslėpti. 1 ,
Fokeris surinkęs ištiki-1 balsuoti, 

mus darbininkus, Šverne,
Į Vokietijoj, įtaisė slaptus rū- 

J 
ir 400 motorų nuo aliantų.

Kilus revoliucijai Vokie- T. , . _
tijoj, tas ponas nusprendė, Caston, Pa., dabar persike-

i lęs gyventi, j Paterson, N. J. 
Sofija Petkienė, 72 kp. 

narė, Great Neck, N. Y.
B. Ramanauskienė, 10 kp. 

“Kareiviais. narė,( Philadelphia, Pa. i

Sartijos budavojimą. 
raugas mainiėrys S

rinkime šitaip išdėstė tą teoriją; Pirmiau-' “Abejojimo buvo daug,”j 
į kasykloje turime įtraukti į kasyklos ko- >rašo autorius.

mitetą; paskui turime suorganizuoti Nacionalės Mainie- apstatyta yubežiai, “bet kas Kiti kandidatai taipjau 
rių Unijos lokalą. Tuomet kils streikas ir tik per strei- nors reikėjo daryti.” ■ Net gerb bet kupinas rankas tu- 
ką ir iš streiko įtrauksime, mainiėrius į‘partiją. Tada ir šiandien jis nesuprantąs, "ri visokiu darbu ; Tik vie-

T-tda 5įest.?in.osime’ kad kaip jam pasisekė tatai pa’- nas kandidatas f alternatus/ 
tillKgijn būti nanais Komunistų Partijos. daryti. Visąs dalykas dč- netikęs, tai J. J. Dųlkis. Jis

ą turi būti ir “vėtytas ir josi taip.:, palaiko’ &lol^ iri delto. VU
’ “Ištikimi darbininkai iš-'sąi netinka

nešė ‘iš paslaptingų rūsių šios mūsų didžiulės aįį>švie-

ką ir iš streiko įtrauksime mainiėrius į‘partiją.
nas kandidatas į alternatus

Vadinasi, darbininkas ’.wma
mėtymas”, kęl jis tiks bųuųKopiunistų Partijos nariu.
Pirmą jis1 turi tapti bolševiku, negu pateks į bolševikų

z -s , x ■ ‘ilėktuvų dalis ir visus moto-(tos organizacijos.
Pasikalbėk su Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo' rus i Šverino geležinkelio j 

vadovaujamais draugais, {jie* dar pridurs, kad\darbinin- ’stotį/ Čia jie buvo sukrauti' 
kas pirma turi įsirašyti į^T.D.A., o tik paskui tiks parti-(j vagonus. Kad užmaska-1 

. Jzs X* 1*^ • • i • * 1 , i * : vus tokią didelę kontraban- į

S1 t T1-™’ ne£.u. darbininkas pateks į .j viršun aeroplanų dalių ja tūlo “baisaus patrioto
įie negali dasiekti iki partijos, jog jie netinkami būti'11- . v’, . zf\dz us. n ne a ko bijo-

I kovingos partijos nariais. Jie jaučia, kad jie dar ne-* 
E perėjo tų kelių “mokyklų”, idant* gavus mandatą į komu- 

nistų eiles.
I Šitos visos klaidingos teorijos turi *būt šluojamos’ lau

kan pirma iš mūsų parti j iečių galvų, o paskui iš simpati- i
I kų. Jos paralyžiuoja mūsų veikimą. Jos paverčia mūsų 

partiją į grupę “parinktųjų”. O tie “parinktieji” tankiai 
pasirodo daug toliau atsilikę už revoliucinius darbinin-

I kus, kurie ranefesi už partijos sienų.
Daugiau pasitikėjimo darbininkais! štai ko mums rei-

Į. kia. vMūsų partijoj vietos yra kiekvienam ščyram dar- 
į: bininkui, kuris tik jau priėjo prie supratimo, kad be 
P kovos nieko neišplėšime iš kapitalistų klasės rankų. Jei

gu tik darbininkas išsireiškia pageidavimą priklausyti

Kaip Gi/au Jumis?
Kunigų “Draugas” ei tuo-

Pagudrauti
Tūlas Plyngius, kalbėda- j demo,. ------- 1 vakaras suvilavkitP ias alfl-

mas kleriksh] “Garse” anip’taiP S1 Vietnjas. |vaivadas SUVii^yKRC jas a|Umas Klenkaių Gaise ap^e. nešiodavau parai- no skiedimu. Gaukite vais-naujovimus mokslo patyri-į vv.° ^J^SiouavdU_ patai “Aluminum ehlnride”mnc Vnrin bihiiinc nUaknr sems autems laikyti, bet, tineJe Aluminum cnioude , mus, kūne biblijos pasaka^ metai kaip nebene-1 i & tarpinkite du šaukštu 
paverčia i dulkes, bando 1.u. \ J 13 CDe e į milteliui
L-ltvxXLxo 'Sioju, bet vis tas pats. Bu- (valgomųjų) ių miltelių į
tikmcms gudnai apgauti. Į u gydytoja tai sakė rstikla karšto vandens. Kai 

r .. ! kad gal kas negera su krau- ataušo, tuo skiediniu vilgy-
rengijos,; ir dav- gyauolių, bet jo-i kite prakaituojamas vietas

# ___ i permainos nematau.1 ii’ nešluostykite paskui, bet
ksą. Ypač šią žiemą pradėjo la- duokite savaime išdžiūti.

,. . ., . v. , . _ - . -, Da greičiau sumažina vie-
tobulsiaiThzs' S1° dar nera faiP, tinį prakaitavimą formali-

. rn ’. .v. . .no skiedinys: “Formaldehy-
( Taip sau jaučiuosi svei- de solution.” Juo gąlima to-

0' joms supliuškus, po keletą kartų kas

r

“Nekurie žmonės, nenusi-!bai prakaituoti man kojos, i 
maną tikybos T ' 
mano, būk tai tobulėjantys buvę 
gamtos mokslai ką tai prirodo i — ’• ..............
prieš tikybą. Tas yra didžiau- - - ---
šia klaida. Gamtos j 
tik tiria, studijuoja gamtiškus O P« O C. 
apsireiškimus, gamtiško pa- riu daug nesmagumo, 
šaulio phenomeną. Tikyba bai lauksiu ; 
.yra mokslas apie viršgamtiš-' dienraštį “Laisvę. 
ką dvasišką pasaulį. Jeigu ti-į 
kybą būtų paremta gamtiškų! Atsakymas,_
mokslų nuomonėmis, tai nauji! , < . __ ____ , ___ _____ ___ 7
mokslo atradimai, prirodą se-j Is Jūsų apiasymo galima'kad į akis to vaisto garų 
nųjų moksliškų nuomonių .klai- spręsti, kad Jūsų kraujo ir daua nepatektu taip gi i

PfĮes, wyp&< į ąpf AW? čiųijis )rųkšta,tam. tikrų tie nhtvš sarai ka noliiparemta gahrtiskaw- mokslais oviv, v,yra uę paryš garai, Ką pon- 
ir negali būt. i 
gy,vas > žipogus gąli

tis, gyvas į rankas lenkams 
nepasiduosiu, o mirusio jau i 
nešaudys.” Pacitavęs tai, 
kunigų organas sako:

“Ar girdite, Amerikoj gyve- 
venantieji lietuviai?! Ar tai 
nieko jums nepasąko?”
Kalbant apie pasiaukoji- ; 

mą del kitų labo, juk ge- 
j'riausia tiktų kunigams i 
Į klausimas, o kaip su jumi?; 

—Kada traukinys atva- Kunigai juk ne tik nenori 
žiayo į ^alcbergeną (pasku- numirti del kitų, bet nei 

|rie'Komunistų Partijos, apie kurių jis yra skaitęs spau-

pūstų, bulvių ir kitokių 
daiktų, kurie tik papuolė po 
rankomis ir kurie pasienio 
policininkų dėmėsi negalėjo 
kreipti į save. Iki pat pa
sienio visi geležinkelio ruo
žo tarnautojai buvo papirk
ti. Taip pat papirkti buv 
pasienio stoties vokiečių vir
šininkai ir muitinės valdi
ninkai.

------------  -......— mokslai ^as, sveiiu 190 svaių, ūgio, j;įos vįetos nutepti ir duoti 
tik tiria,--- studijuoja gamtiškus o p. 6 c. lik su kojom tu-1 džiūti Tepti po karta
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savaitėje, gal trejetą kartų; 
i opesnėse vietose galima to 
‘skiedinio atmiežto vandeniu 
vartoti. Ir reikia taip teptis 

!kur ore, kur vėjelis pučia, 

nųjų mokslišką nuomonių .klai- spręsti, kad Jūsų kraujo ir • daugnepatektu Taip °gi į 
?udiniti ^ei nai?veli.V skys- nosis, i gerklę.’ Mat, "tai 
ęiw: trūkstatikrų ;dę-fyrh tie^p'atys garai, ką poli- 

Nes viskas, ką snnbt kurie nustato fizines cjstai ir valdžios šnipai var- 
ųatirt, yra medžiagų apvytos, .savy-..- i-0^ .darbininkų minioms is- 

.j ifo pssferiant beg; Ijrja pąwta; Jca/J. pa- 'įkįaid$i$Tvatydami “ąša- 
tikrukltebūklus^zMrš^amtiš- Rasiais, kaip (Tusų, atšitįki-;į»u boįmbas” 
kus dalykus žmdriės žino tikJniais,- kūno skysčiuose iria-i ų 
iš Paties Dievo Apreiškimų,, o; £oka esti kalkių druąkų.! Da vienas daiktas, man- 
ne iš savo patyrimų Dievas ;Gali bflt J(J. Mlaistas nerti! ding, galėtų jums naudai iš- 

tiksliai ir sąmoningai pa-; eiti, būtent kakiin.es liaukas 
■.Vava Irn vVi r> n rvnl iv>rir»/\lrr» z\ 1 i'CX CJ >

Gets, gr. Į, No. 100”. Galima 
imti po vieną kas diena. Jei
gu kokio, tai galima ir po 2 
net po tris tabletėles kas 
diena imti per tūlą laiką. 
Bet čia reikia apsižiūrėk, 
kaip veikia širdis ir kiti or
ganai. Mat, šis prepara
tas yra gana veiklus, ir jo 
be atodairos vartoti nerei
kia. Geriau jeigu gydyto
jas, ligonį asmeniškai išty
ręs, šio vaisto dozę jam pri
skiria.

atsakymo per

jei už tai jiems riebiai

žmonėms pranešė, .kad yra ki
tas vir'šga’mtiškas dvasiškas į 
pasaulis, kuriame žmonės ran
dasi po gamtiškos mirties.”
Tai sena kunigų pasako-i“- 

jama nesąmonė. Juk ir tas - 
“gudruolis” Plyngius sako,;7'

i ^a’ kaip" priderėtų. Ypač 
T-v, '°;pailgoji kaklo liauka—tiroi-

tokiais atvejais savo 
. T'™/?/''pareigas nekaip gerai eina. 

-. .. -v. . • ,, , ’Žinoma, galėtų būti gal ir
gas apie jį žinias. Mes to | ja ^0^iu organuose Jbei liau- 
,ponuhp paklausim: Jus va-jĮ<ose trūkumų.- Bet tatai 
dmami šventi žmones, ką taip sau, akių plotu pasaky

ti negalima.
Patariu, drauge, maisto 

daugiau žiūrėti. Kad būtų 
daugiau gamtinių; necivili
zuotų, neišvogtų, neišfuše- 
riuo.tų valgių. Visokių vai
sių, daržovių, ir šviežių ir

v o “viršgamtiškų” atstovų (žalią ir vii tų. ^Pieniškų, 
dievų, aniuolų, velniu ir ki- TPac ,?U1% .va^s *es.’, 
tokių ('‘‘dvasii’?-! deda EamHne£- Me-
tiškus pridėčkus - Wjsf l®?f « sy’?zia,-po truęu- 
Ar yra “virsgaOWHW fe
šia he gamtiškd® j kied'Sa^ Jullipa!i.nia

: i V ?! ii 8 r.Wtoę;, lasipos (fsal-
grūdp javinio

ahfeįęto J; ;
| Kad suteikus odai dau
giau j atsparumo, pabūkite 
dažniau visai nuogas, kur 
sąų kamhąryj, kur niekas 
netrukdo. Pabūkite ir ant 
saulės. Tokios oro ir sau
lės maudynės daug jums ge
ro padarys. Pasimaudyki- 
te kad ir kasdien, geriau po! 
šmirkštyne, tai karštu tail 
šaltu vandeniu, pakaitomis.'gpj

Po valgio imkite per ke-Įs;_ w __
lėtą savaičių kalkių prepa-; kapojimą. Jau i? taip sun-

renkamas, gal mažoka jame' preparatas.
I netik kalkių, .bet ir kitokių
• mineralinių druskų, šarmų, 
.vitaminų ir panašių dėsnių. 
Antra vertus, gal Jums 

’ bent kuri liauka nebevei-
Gal jis pasakytų, kaip koks! 
ten 1 
galėjo sutverti gamtiškai 
pasaulį ir palikti klaidin-!

rašė “šventus raštus,” ar 
rašė dievo įkvėpti? Jei taip, 
tai kcdel dievas neteisingai 
juos informavo apie gam-

Bolševiku jis taps būdamas tarpe bolševikų. Gavę jį[u e e. u p •ĮsiauSm9 juk ne is pąsi* £
partijon, stengkiipės priprątinti jį prie partijos jdarbų. i, vežamą cnaeię šventimo tąutps labui, ne. iš D
Neuzkrąukiinę ant jo per didelės naštos.- Nevarykime *R °ntraoanaą. pęrsi(jir^bpęu

Ar krislus, jūs vadina
mas dievo sūnus, buvo gam- 
ti ška- ar vi r šgam tiška esy-

gįbė? Kam religijos prie są^ kollservuot^ d_žiovintU> 
.'vo

7. Ir jie dar ' kaltina kitusjo tųbjaus į visas kitas mūsų organizacijas. Tegul jis į Bet pervežimo vieta, buvo . , . , ;
pirma supranta mūsų veikimą. Tegulu jis pats laipsnis-1 jiems nurodyta visai kita sdel sįokoL&^|yęptimb. 
kai pi aplecia savo veikimą į kitas musų organizacijas. į pasienio stotis, nuo’ Zalcber- '• ——

svikus. Mąkinkįttie jį būtį tikru kp-geil0 dšaWt'i ”, kelių' dešimtų i n <t-
kilome^' atętųme'.-. ' ;“!*

Auklėkime jį į bolševikus
hk . k i <,
• Nebijokime darbininko. . Atsargos reikia tik su inte
ligentais. Atidarykime partijos dūris lietuviams darbi- ( 
lunkams. Gali būt, kad iš šimto naujų partijos narių |
—-V * « v VA. * A. V ^AW^AAAAAVA AA*V«KZM VA * j

Ii būt, kad tie dešimts pasirodys netinkami elementai! 
z ir jie iškris laukan iš mūsų eilių.

prašalinti. Bet vistiek partija la
tiek 90 darbininkų liks partijoje.1

DL v V *

dešimts pasirodys netinkami pasilikti mūsų eilėse. G'a-

■ z ir jie iškris laukan iš mūsų eilių, arba vieną kitą reikės 
prašalinti. Bet vistiek partija laimės labai 'daug., Vis- 
tiek 90 darbininkų liks partijoje. • ’ •: • •

Šitaip turime žiūrėti į partijos budavojimą. Sektan-
• ' tizmas ir nepasitikėjimas darbininkais turi eiti laukan 

iš mūsų tarpo.
lį'< ųV Komunistas.

SSRS, PREKYBA AUGA įsius jau 176,000 tonų. Tepamų 
/ .—i  j aliejų pernai įvežė 54,0Q0 tonų,
' , BERLYNAS. —J Vokietija’0 da^ar 60,452 tonus' ’

ąllcjątte ir benzino įvežimas iš. Jungt. Valstijos 1930 metais 
f Sovietų Sąjungos paaugo, o iš į Vokietiją įvėže 557,000 tonų

Jungtinių Valstijų nupuolė. Pe- behzino, o dabar jau tik 411,- 
reitaįa metais SSRS per 8 mė- 000 torių., Tepamų aliejų pe- 

. /F.C j. Įvežė benzino 1133,280 tonų; neitais metais įvežė 178,000-to-, 
o 1931 m. per tuos pat .mene- nų, o dabar 108,000 tonų.

. • t ■ '»■ ; > <• ‘ ' *- • I ’ J I d » i

Jun

nuo Zalcber-

Telefonograma buvo su- 
i klastuota. Ją . pasiuntė 
[Gan., Fękeifio padėjėjas, va- 
I doyavęs visam traukiniui su 
‘ kontrabanda, r Tutf pasienio 
sargybinių dėmėsis buvo nu
kreiptas į kitą pasienio sto
tį. Gap laimingai pravažia
vo pro Zalctergeno stotį, ir' 
pervežė į Olandijos teritori-l 
ją milžinišką kontrabandą, 
—200 karo lėktuvu ir 400

; •? "į 1 
M ■ raso-f T i

“Komunistai veikia. Pą§tą 
ru laiku Pittsburgo angliaka 
A'klų srityje 'tarp 'darbitiiihkij. 
komunistai {gauna daug paso- -e”1 W aan
kėją is priežaįties bedarbėsr .. , . • ,> . .
stresą, 'sritis duodą zbe- 'WW'W
veik kėtvirtądKįi visoje ‘Airiė- ^piOKšj^^ ‘$ra ;“vįrsgaipti§-= 
rikoje gaunam^ minkštos 'an- Vhdinaši, " bando įpa- 
glies ir čia dirba ketvirta da
lis Visų anglies kasėjų.”
Taigi ir fašistų lapas tu-

■Fašistinė “Dirva”

ke j ų is priežasties bedarbes ii-,

MINERSVILLE, PA.

»■

' j Mąt kuqmet niūksiąs' ąti4 
4engę. gfefnids | ■ įiį

a;

gaus pedlioriai, karabelnin-

Rusijos revoliucijos 14 metų 
sukaktuvių paminėjimui, Jau
nųjų Komunistų Lyga ir Jau
nieji Pionieriai rengia margu
mynų vakarėli, lapkričio 7 d., 
7 vai. vakare, Darbininkų sve
tainėj (Workers Hali), 3rd Stą 
Minersville, Pa.

Dalį programos sudarys pą$ 
tys jaunuoliai iš dainelių, pra- 

Įkalbų ir žaislų. Taip pat-da-, 
lyvaus ir garsusis Shenaridoah 
lįyros Choras su saVo solistais 
ip solistėmis. Po programai 
bus ^kiįį.

Todėl vietos ir apielinkės lie
tuviai yra prašomi atsilankyti 
ir paremti mūsų jaunuosius 
darbininkus. Įžanga tik 15c. 
' ' ' . ’ Rengėjai.

v”' Vadinąši, bando įpa
sakoti tiems, kurie dar vis 
negali pamatyti tos mela
gystės/ kądx mokslo tyrimai 
net tų religijos pasakų pa

žinomą, ko- 
-nėra tirti, nbgjalimh patirti.

gijos pasakojamo dięvo.
Plynais sako, kad gyvi

motorų, kurie: buvo su- ri pripažinti,; jog kpmuriis.
krauti i 360 vagonų.” Įtaj veikia'ir turi didelio pa- siekti negali.

Vokietijos buržuazija, iš-.: sišekimo. Įoliaus betgi tas/nėra,. th.tĮ, 
sigandus revoliucinių’' 'sų^i- 'jųo’dląpįą ipegina įkalbėti,. Nėra, dapgaųs nei' to reli- 
limų, gabenosi ką sugriebę. kad* Nac.. Maįi. Unija vei- gijos pasakojamo dięvo. 
į užsienį, veikiausia, kad pa- kia daugiau politiniai, nesi- Plyngis sako, kad gyvi 
ski.a.u šu tais ginl<ląi$ pujti rūpiųąnti eXtodipipiu hudąipį negali- phtfirtį apie, 
<4 n tiki -vii ntriic ' nfirvowlmii n aorta rlvnainlmdarbininkus. . t , t ■... bininkų gyvenimu, o seną

V ' J:' y \ yiršgamtišk.ą dvasišką ,pą

800 Mainierių Skelbs 
Streiką

HENRYETTA, Okla. — 
, J mainierių nubalsavo 
kelĮbti streiką prieš algų

kioje padėtyje buvo anglies 
mainieriai, o išnaudotojai- 

irgi negali, tąi’ męĮuoti klę- dar jiems nukapojo algas, 
rikariiš galima’ į‘ visas ke-Mainieriai yra priversti

” O numirę, žinoma,

T 1
tarias puses. skelbt streiką. A F

kakiin.es


MMMM

Reikalingi Agentai!

Ši įstaiga yra lietuvių. Rašykit savo kalboje.

i

m.

w»w»n«wmntMi»in«in>wM tm wmkw m mi w iaivuvv viivvvmvmvvvvV

i75 k.
25 k.
$1.00 

50c. 
20c.

3 m.
50 f.
50 f.

30c.

mažiau 5 egz.—5% pelno, kurie 
pelno, kurie išplatins 25 ir dau-

Trečiadienis, Lapkr. 4, 1931

PHILADELPHIA JAU PIRMOJE VIETOJE

Worcester

BOSTONAS IR APIELINKE
MONTELLO, MASS.

ske-

13

ŠOKIAI
H
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o

o

o

o

Aido Choras, Brooklyn, N. Y.

O

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c. O
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siliko ALDLD. 5 kuopa iš Ne-;ma tikėtis bi dieną išgirsti, kad

O

"o

nis, Dobinis, Žukauskas ir K ve-j pradeda reikštis rimta klasių 
dąras ten darbuojasi už savo I kova

“LAISVES” VAJAUS PASEKME sparčiai kyla darbininkų masė-[lankyti tankiau Naująją Ang- 
se, McDonaldui sugriovus ref or-i liją.
mistinę Darbo Partiją. Gi čia! '___
Jungtinėse Valstijose bedarbių I tis šių prakalbų rengimo1’ir į

KONCERTAS!

Tė- 
dar-!

Margumynai

Spalių 18 d. A.L.D.L.D.
kp. įvyko prakalbos. Kalbėto-1 kotojams tariu

masės nerimsta. Daužo langus 
į apgaulingoms bedarbių šelpimo 
i kapitalistų įstaigoms. Lawren- 

Yra eilė Ice’s kapitalistinė spauda šaukia 
į patriotus į pogromus ant ko- 
•munistų,—ar bereikia svarbes- 

kalbant 
buržuazijos įtakoje 

esančius darbininkus prikalbin
ti užsiprenumeruoti “Laisvę,” 

fačiaus prenumeratų rankovėje ■ kaipo darbininkišką laikraštį.

Ten darbuojasi draugai: Potass Papeliučka, Galeckienė, 
Ramanauskienė, Potienė, Gėgžnas ir Puodjs.

draugų, kurie iš Phi.adelphijos prisiuntė! po vieną 
skaitytoją. , ,

„ v. . , . o . * , . . , , [niu žinių? Apie taiGavome žinių, kad Scranlonas ir Wilkes-Barre stojo daroą. i . • .L.. . , . , . t i galima iiJie jau turi daug prenumeratų, ale laikosi pas save, kad ant syk 1 
užversti ir sumušti visus miestelius. Gerai, draugai mainieriai, j 
^ad turite kovingos dvasios.
nelaikykite. Nebijokite pasirodyti kontestantam savo kovingu- į į,aukime į§ visu skaityto]'ų nors 
mą. Baimė garbės neduos. Tuojaus atsiųskite visas prenume- p0 vieną naują skaitytoją, 
ratas, kiek tik jų turite.

Kontestas eina sekamai:
Balsai

85
73
67

kuopos garbę. Iš Worcesterio 1 
taip pat nesulaukėme šiuo tar- j 
pu nieko džiuginančio. Dar ma- j 
žai tepasikeitė jų skaitlinės.

Šiomis dienomis i 
skaitytojų šie draugai: 
tinas, Bridgeport, Conn., 
Chepukaitis, Thomaston', Conn I

Lowell, Mass., 
s, Loweh, Mass., J. I 
Lowell, Mass., M/j 

Lowell, Mass:,
J.
A.

Puslapis Trečias ;

skaityti ir platinti j ėjus žiemos laikui, nėra ką'dedasi plačiame pasaulyje..
Tėmytojas.

giau i 
mūsų spaudą ir remti tuos į veikti, tai bent žinosite, kasi 
daugiau, kurie garsinasi Dar-1 
bininkų Kalendoriuje.

—o—
Iš kokių elementų skloka ■ 

susideda pas mus? Na, ogi i 
visi pabėgėliai iš visų darbi- i 
ninkiškų organizacijų bei kuo- , 
pų. Kada eina apkalbėjimas j 
draugijose, kad sušelpus kiekį 
nors streikuojančius angliaka- j 
sius, ar kitą kokį naudingą į 
darbą atlikti, tai mūsų skloka, 
kuri vadina save progresy
viais, nenori aukoti ir dar ken
kia. Jeigu jie mato, kad na
riai susirinkime nutars aukoti, 
tad jie iš kąilio neriasi ir; 
dgroda įnešimą, kad kuo ma- į 
žiausih būtų aukojama. Pa
vyzdžiui, vienoj draugijoj 
duotas įnešimas, kad būtų 'au- ' 
kotą del streikuojančių ang
liakasių $25.00 iš apšvietos 
fondo. Sklokininkas pašokęs 
chtoda įnešimą, kad būtų au
kota $5.00. žinoma, draugi
jos susideda iš senių, kurie 
jau nieko neveikia, ir tas 
jiems patinka. Visi darbinin- 

kovoti prieš tokius
į centų: A. Volungevičia, K. Us-I elementus, nes jiems nerūpi Į 
i tunas. J. Januševičia. P. Bart-1 streikai. O gal ryt ar poryt ir I 

tu būsi streiko lauke? i
—o— 1

Nežinia, kame buvo priežas-
- - , - ", *ei“ 

gų ? Jei ne drg. Šolomskas 
būtų pranešęs, tai būtų atra
dęs svetainės duris uždaras, o 
maršrutas šių prakalbų buvo 
paskelbtas “Laisvėj” per A.L. 
D.L.D. 7 'Apskričio komitetą. 
Nebuvo tinkamai prakalbos iš
garsinta, nes per dvi dienas 
laiko negalima ir plakatų at
spausdinti. Reikia duoti spau- 
dinti kokiam nors mūsų prie
šui. Mes turime visi žinoti, 
kad reikia remti mūsų darbi
ninkišką spaudą ir visus dar
bus ,kokius tik turimo, privalo
me duoti mūsų, spaudai, o ne 
kam kitam.

- Į Manau, kad tas buvo 6 kp.

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

Tūkstančių Dol. Vertes Drabužių

IŠPARDAVIMAS
Į Atčją Daugiau Skaitytoją

. I Jau einant “Laisvei” į “pre-
: są” atėjo gerokas pluoštas
I naujų prenumeratų. Sekančio-

- !je dienraščio laidoje balsų skai-| valdybos apsileidimas ir už tai 
luįe?‘ ičius jau bus žymiai pasikeitęs, j į šias prakalbas publikos atsi-

} A į Tačiaus Philadelphia vis ,vien į ]ankė nedaug. /
Y pasilieka pirmoje vietoje sulig į 

’ į iki šiol gautų prenumeratų iš
‘h’ kitu miestu. ir. !

18:
15:
i“ ' Arbačauska

j Karsonas,
j Arbačauskienė,

12 . K. Glaubičius, McAdoo, Pa
Į Potienė, Philadelphia. Pa.,

-p Potas, Philadelphia, Pa., J. Ko-
“ veli, Boston, Mass., P. Puodis,

(Philadelphia, Pa., J. Gegpas, 
j Philadelphia, Pa., K. Grima- 
■šauskas, Philadelphia, Pa.

12 i DRAUGAI SKAITYTOJAI!
10 .Dar tik maža dalelė dienraš-
g-Čio skaitytojų tedalyvauja šia-įšl0SŠ
' : me vajuje. Ką veikia tie tūks-•
Ritančiai skaitytojų, kuiie dar,rg palyginimus šios šalies dar- 
' į ”ePJ’lslunl® nė po vieną nau.ią bininkų su Sovietų Sąjungos 

i darbininkais. Sovietų Sąjun- 
> eina 

Tolimuose geryn su kiekvienu mėnesiu ir

I Buvo renkamos aukos pa- 
lš . dengimui lėšų, o likusius pa

rsiuntė į Agitacijos Fondą.
Aukojo' po $1.00: M.. Gu-
tauskienė, G. Šimaitis; J. Gu
tauskas; M. Budrikis; no 50 kai turi

! topas, J. Januševičia, P. Bart- 
I kus, J. Blujus, K. Laima, E. 
įBeniulienė, T. Rasevičia, A. Ba 
Ironas. Smulkių surinkta $3.-

6 j 39. Viso $11.89. Visiems au-
. ... ' -L—J - ./.Na varde 6 kp.

jum buvo drg. D. M. Uoloms-, širdingą ačiū, i L A T T*A T T^\ 1 t r • i ■» • i . i —

Philadelphia, Pa...................
S. Petkienė, Great Neck . . .
ALDLD. 7 Apskr., Boston 
^ALDLD. 5 kp., Newark . . .
E. Dovidonienė
M. Petkunienė, Shrewsbury
J. Mitchell, Los Angeles . .
ALDLD.* 57 kp., Cleveland
A^LDLD. 9 Apsk., Shenan

doah apielinkėj '........
P. Bokas, Waterbury, Conn. 12’
J. Gabužis, Binghamton . ..
P. Poškus, Elizabeth, N*. J.
V. Stančikas, Easton, Pa.
Penkauskas-čiulada, Law

rence, Mass...............
S. Peleckas, Brooklyn ........
K. Danuškevičius, Waterbu

ry, Conn....................
S. Pietaris, Wilkes-Barre,
A. Venckevičius, Stoughton

x,. , ... . . j prenumerata?Šiuo tarpu neskelbiame bal-' ‘ ‘ . . , . ,
sus tu draugu kurie turi mn i SąIygQS svirnui nauju skai-igOs darbininkų padėtis sus tų ciiajgų, kurkė turi ma-|tytojų iabailgeros: - "
ziau 9 balsi. | Rytuose jau karas eina; Vokie-; metu, o šios šalies darbininkų

Apgailestlujame, kad toli partijoje situacija tokia, kad gali- padėtis eina blogyn.
siliko ALDLD. 5 kuopa iš Ne-'ma tikėtis bi dieną išgirsti, kad Drg. šolomskas šioj koloni- 
wark^ N. J. Draugai Jonušo-]ten jau civilis karas; Anglijoje joj dar pirmu sykiu kalbėjo ir

j susirinkusiems patiko jo kalba.
ir komunistų įtaka ten Manau, kad ateityje turės ap-

'kas, A.L.D.L.D. Centro sekre-, Kiek laiko atgal, mūsų 
[torius iš Brooklyn©, N. Y. Kai- | apielinkėje lankėsi drg. Buk- 
bėjo apie pasaulio įvykius ir j nyS, “Laisvės” gaspadorius, 
"'.s; šalies bedarbę. Taipgi pa- rinkdamas apgarsinimus į 

Sovietų Sąjungą ir pada- Darbininkų Kalendorių 1932 
m., kurį išleis dienraštis “Lai
svė.” Padedant nekuriems 
draugams rinkti apgarsini
mus, pasįrodė, kad pasekmės 

(neblogos. Surinkta $120.00 
mūsų apielinkėje. Todėl visi 
Darbininkų Kalendorius skai
tytojai ir prijaučianti darbi
ninkų spaudai, kuri tik ir gi
na darbininkų reikalus, jūsų

1 pačių privalumas yra dau-

RENGIA AIDO CHORAS NAUDAI L.K.P.F. CENTRO BIURO j

Nedelioje. 8 d. Lapkričio-Nov., 193!
PRADŽIA 4:30 VAL. PO PIETŲ ’

LABOR LYCEUM SALEJE, 949 Willoughby Ave., Broklyn, N: Y.

a i
4“a* i

3
3

Vyriški Viršutiniai Kotai—Top Coats 
$20.00 vertes dabar parsiduoda už $15.00 
$12.00 vertės dabar parsiduoda už $9.50

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

Retai pasitaiko mūsų publikai tokis įvairus koncertas. Jame dalyvaus gabiausi žmones iš dramos, mu
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.

Savo laiku A. Paprūsietis j 
buvo geras korespondentas iš į 
mūsų kolonijos, bet praėjo jau ! 
kjli mėnesiai ar metai, kaip ' 
A. Paprūsietis nerašo korės-; 
pondencijų. Ar jau nieko to-Į 
kio svarbaus neliko rašyti. Į 
Manau, kad per tą laiką buvo , 
labai įdomių visokių dalykų, i 
Skloka susilauks naujo kores
pondento savo gazietai. 
mysime, ar parašys ką iš 
bininkų kovos lauko./

—°“
Lenkų vietinis kunigas 

bau j a 
mirė 
laisvų pažiū? _____
nigų burtams; bet vienok 
minės užsimanė jo kūną 
tempti į bažnyčią. Ir kad 
tų “laimingas,” nuėjo pas 
tuvių kunigą. Tas spardos, 

įnori priimti pas “savo dievą.” 
'Siūlė jam $25.00,—nieko ne
gelbėjo. Toliau sumanė nuei
ti pas lenkų kunigą. Tam pa
siūlė $25.00 ir pastarasis pri
ėmė ir palaimino už pinigus. 

‘Tai kaip yra kunigų biznyje, 
i —o—

Šiuo tarpu pas mus bedarbė 
; dar aršiau išsiplėtė: užsidarė 
I beveik visos dirbtuvės, ir ku- 
( rios dirba’, tai ir tik pusę lai- 
• ko. Algų kapojimas eina be 
i pasigailėjimo.

Darbdaviai jau skelbia kitą 
1 algų kapojimą. Mes turim 
Boot and Shoe Workers Uni
ją, kuri, neatstovauja darbiu 
ninku ir tik padeda algas nu
kapoti fabrikantams. Darbi
ninkai, jeigu mos taip miego
sime, kaip dabar, tai žinoki
me, kad iš mūsų atims ir tą 
paskutinį duonos kąsnį. Mes 
visi turime lankytis į unijos 
susirinkimus ir skelbti kovą 
prieš algų kapojimą.

—o—
Vaikų žiburėlio Draugijėlės 

mokykla prasidėjo su 24 d. 
spalių, 2-rą vai. po pietų, ir 
bus kožną subatą per visą žie
mos sėzoną. 
kame Name. Vaikai 
kinam i 
šybos. 
norite, 
skaityti 
siųsti į mokyklą, 
kykla bus kožną nedėldienį, 
kaip 10 vai. ryte. Kurie no- 

! rit, kad vaikai būtų mokinami 
‘ dailės, privalote siųsti į mo
kyklą.

Spalių 18 d. staiga 
ė Jonąs Sersevičia, žmogus i 
vų pažiūi\j. Netikėjo kū

gi- ! 
nu- j 
bū- j 
lie- 
ne-

Lietuviu Tautiš- v
bus mo- 

lietuvių kalbos ir ra- 
Todel visi tėvai, kurie 
kad vaikai mokėtų 
bei rašyti, privalote 

Dailės, mo-

—o— • ‘
, Dabar eina vajus del gavi- ‘ 
mo naujų skaitytojų “Laisvei” ; 
ir “Vilniai” ir atnaujinimas; 
senų, taip pat ir gavimas nau-; 
jų narių į A.L.D.L.D.. Todėl; 
mes, visi darbininkai, priva-; 

. lom turėti savo darbininkiškus ' 
į laikraščius ir .remti juos. Dar- 
1 bininkas be jokio laikraščio, ' 
j tai nesupranta, kame jis sto- 
I vi, nežino savo reikalų. O ne- 
I prigulėjimas į apšvietos orga- 
inizacijas, kaip į A.L.D.L.D., 
kuri išleidžia knygų daugiau, 
negu per metus užmoki, tai 
didelis apsileidimas.. Kas link 
“Laisvės” bei “Vilnies,” kurie 
nedirbate, ar mažai dirbate; 
galite mokėti po $1.00 į mė- 
nesį ir turėsite savo darbinin- 
kišką laikraštį namie, ■ At-

s 
s

E 
E 
E

s 
S

NUO LIETAUS KOTAI—RAIN COATS
$7.00 vertes vyriški dabar už  ....... $3J
$5.00 vertes moteriški dabar už .... $2.50
$4.00 vertės mergaičių dabar už ... $2.00

(su gražiomis kepuraitėmis)
$5.00 vertes berniukų dabar už .... $3.00

Šis Nupiginimas Yra Tik Iki 
GRUODŽIO MENESIO

Nupiginame todėl, kad gatavų drabužių sandėlį 
likviduojame, kad ir su nuostoliais turime išpar

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

Ant jūsų pareikalavimo prisiusime šmočiukų aųdįųjG/ 
išsirinkimui spalvų. Jūs pasirašote, kokia jūsų mie- 
ra per krūtinę arba kokios mieros nešiojate viršutinius 
drabužius, ir mes žinosime, kokios mieros jums reikia.

3
3

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.

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

Visais Reikalais Kreipkitės:

RAILA COAT COMPANY 
No Main & 6 Waverly Sts. Brockton, Mass. 

Telefonas: 5723

»iiBiiioiiioiiioniaiiiaiiioiiiaiiioiiiniiioiiiaiiioiiioiiioiiioiiioiii3iiioiiioiiioiiioiii3iiioiii* ;

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

menės nieksiu iliustruotą darbininkų žurnalą

“PRIEKALAS
t

“PRIEKALAS”—teikia eilių, apysakų, vaizdeliu ir aprašymų, 
vaizduojančių SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą • ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir iš Lietuvos ir 
kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos. “PRIEKALAS” rašo visais aktualiais proletarinės lite
ratūros klausimais.

“PRIEKALAS’*—turi nuolapnį skyrių “Socialistinė SSRS, staty
ba”, kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba, kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS, 
soicalistinės pramonės, sovehozų ir kolchozų vienetų gyvenimas ir 
augimas.

“^PRIEKALAS”—skiria daug domės'antireliginei propagandai ir 
turi pastovų skyrių “BEDIEVIS”, plačiai nušviečia įvairių tiky
bų, kunigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tiky
bos skraistėmis veikimą ir darbus.

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

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

Platytojams, kurie išplatins ne 
išplatins ne mažiau 10 egz.—10% 
giau egz.—15% pelno.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS.: Metams 1 r. 50 k.

ue— r.auiagnemažiz
6 Mėn. ““ ‘
Atsk. egz.

Amerikoj; metams
6 Mėn.
Atsk. egz.

Vokietijoj: metams
6 mėn. 1.
Atsk. egz.

Lietuvoj: atsk. egz.

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA: 

Redakcijos adresu: 
MOSKVA, Nikolskaja 10 

Centroizdat, Periodsektor, 
Red. “PRIEKALAS” 

AMERIKOJ “Priekalą” ga
lima išsirašyti be to dar per 
“LAISVĘ.” '

SSRS. “Priekalą” galima iš
sirašyti ir' visose pašto jstai- 
gose.

£
I



Į RYTUS SKERSAI ATLANTIKĄ PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

E=
R. MIZARA 

(Žiupsnelis Kelionės Įspūdžių) - ■ 1

maisto produktų ,tai Danija bene labiausia 
nukentės. Mat, šiuo tarpu Danija daug 
žemės ūkio produktų parduoda Anglijoj.

Tūliems mūs sankeleiviams laive gyveni- Tas labai nervuoja danus. Spėjama, kad 
mas taip įsipyko, kad pereitą naktį jame grejtu laiku ir čia krizis gali būti nemažas, 
net nenakvojo: pasisamdė viešbučiuose į 
kambarius; kiti 
praleido. Laive, 
simu: vietos ir aplinkybių stoka. ----------

• to vandens ir kitų'patogumų, prie kurių !
amerikiečiai pripratę.

.Tuojaus po 8 vai. ryto skubinamės į mies
tą, nes turime 1 “
vaikščiojimui. Man rūpi gauti vienas ki
tas laikraštis ta kalba, kuria galėčiau ži
nių pasisemti. Gaunu “Londono Times’^ 
kurią čia pristato oriniu paštu.
ras būdas ,nes šis laikraštis kas dien at- nesįmat0> Aišku, nemačiau viso miesto, i 
gabenamas vakare (jis yra^rytinis). Tiesa,: nebuvau darbininkų apgyventuose distrik-- 
brangus: lupa 60 orų, virs 20 centų ame-1 ■ ' ■ - - ........... i
rikietiškais. . ’
tuvę ir kitą ir trečią, klausdamas rusiškų

(Tąsa) 
šeštadienis—Spalių 3 d.

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus sek
madienį, 8 lapkričio, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St., 10:30 vai. 
ryte. Visi nariai ateikite, yra svar
bių reikalų aptarti.

' Organizatorius.
(261-262)

NEWARK, N. J.
Į Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-, , . , Tūlas danas, kuris gyveno penkius ar se- lietuvių kuopos susirinkimas busi

kambarius; kiti nuėjo } pirtis ir ten laiką -iug m§nesius’ Copenhagen (jis'yra eks- >pkrrao.. Kub.o SyC- |Į
™ , mat, valgas su nusiprau- neWyOr];jetis) šiandien pasakė, kad Dani-

iDlinkvbiu stoka. Nėra sil-
i geriausiai stovi kapitalistinių valstijų tar- lalku ir atslvesklt 
pe. Tai galimas daiktas, nes tai vaizduoja 

x.n . v r, n j . ’bent paviršutinis pastebėjimas ant paties tik virs 3 valandas pasi- sostapilio
................................. Copenhagene ir darbininkai šiuo tarpu 

į apsirengę gerėliau, negu Londone. Skur- 
1 džių, suvargėlių, tokių, kokius matai Lon-

tainėje, 79 Jackson St., 8 vai. vaka
re. Visi nariai ateikite ir atsinešk)t 

. - „ .... ., .. v ,.. , , , narines knygutes. Yra labai svar-ja, Hollandija, Francija ir Švedija kol-kas I bių reikalų . apsvarstymui. Ateikit 
-- - - . .. ’ -1 1 naujų narių..

Sekretorius.
(261-262)

_ . 7 j ŪŽIU, bilvcllgtJllll, LOKIU, KOKIUS HldLdl KiUll- nį programa. V 
lai ge- ■ ^one arba j\jew Yorke arba Chicagoje, čia kai daiyvaukit .

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partija rengia paminė- 

“ is revoliucijos 
sekmadienį, 8 lapkričio, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St., 7:30 vai. 
vakare. Bus geri kalbėtojai ir šau- 

Visi lietuviai darbinin- 
T. ž.

(261-262)

I TORONTO, CANADA 
! , i r t i v • *17 • • j , v I A.L.D.L.D. 162 kuopos susirinki-! tuose, bet Londone nereikia eiti ir į darbi- nias bus sekmadienį, 8 lapkričio, sū-

• 1 • t . . . . i • - 'nų ir Dukterų Draugijos randavoja-
imoj svetainėj, Bathurst ir kampas 
(Queen gatvių. Pradžia 2 vai. po 
‘pietų, šis susirinkimas, bus labai 

i svarbus, tat visi nariai ateikit ir
i 'Sekr. J. E.

(261-262)

.p . .i DETROIT, MICH.Bet kai-; a.p.l.a. 47 kuopos susirinkimas 
nos visur brangios, kadangi nemažiau kai fjea;'7o
25 nuoš. reikia mokėti valdžiai taksų, per- , vai. ryte. _ Visi nariai ateikit, dabar 
kant bilietą į teatrą. Kavines, kaip žmonės ra-

. Sekr. V. A. Norkus.
(261-263)

PHILADELPHLV, PA.
Svarbus demonstratyvi s susirinki

mas paminėjimui .14 metų sukaktu- 
i mėtį: kanale pilna valtelių žvejų, kurie tie-:Areraj 
; šiai iš kanalo pardavinėja žuvis. i Broad ir Christian Sts. Pradžia 8

Gražus parkai dabina Copenhageną. Vi-įSkės^1 Foster^ vS^ic^dS'da?- 
| sur išrodo tvarka ir švara. Gražiu statu-1 <Ial.waukit. Rengia k. p. 3 

įse, kurios su- ;• --------------- -
j teikia miestui tam tikro elegantiškumo. ! Lietuv^-

Kai 15 mm, iki Vienuoliktai jau buvome i kuopos susirinkimas bus ketvirtadie
ni, 5 lapkričio, Liet. Piliečių Kliube, 
376 Broadway, 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai ateikit ir naujų narių atsi- 

Kora i tetas.
(261-262)

PHILADELPHIA, PA.
Šeštadienį, ,\7 lapkričio, 2 vai. po 

’ _' > pirmos vaikučių namo- 
Lietuvių < Pašalpiniame Kliube, 

j 928 E. Mayamensing Avė. Bus moki- 
1 narna lietuvių -kalboj skaityt ir rašyt 
i ir dainuoti. Tėvai, kurie norite, kad 

yil-'jūsų vaikučiai pramoktų lietuvių kal- 
> bos, tai dabar geriausia proga leisti 
ke- ! vaikučius į mokyklėlę. Turėsime iri 
t* , I susirinkimą apkalbėjimui įvairiu da- 

'd-iC iykų ,tat meldžiame tėvus ateiti ir 
j vaikučiui atsįyesti. Komisija.

Nepaisant, kaip žmonės romantiškai įsi-' _________ .<__ (261'2o3>
vaizduoja jūra ir ja plaukiojimą, tačiausJ - eridgeport, conn..

ninku apgyventus distriktus, kad tai pa 
_ vv. , . > ) matyti: centre skurdžių, bedarbės ąibes.
laikraščių, bet visur atsakymas— neturi-. Apskritai, miestas įspūdingas, dailus ir. 
me. Vienos knygų parduotuves darbimn-1 ja|)aį švarus. Randasi daug kavinių ir te- naujų nariu atsiveskit. 
kas pareiškia, kad neverta nė klausti bol-, aį;rų< Judžiai vartojami vokiški arba ame-1 
sevikiskų laikiascių, nes čia jų negauoim.;rįRietiški. Ypač daug skelbimu matai iš! 
Esą, Danijos valdžia nesileidžianti jo^ų į Arnerikos Hollywood produktų? ~ ‘
Sovietų Sąjungos laikraščių. Vietine ko-l/ 
munistų spauda taip jau labai persekioja
ma. a

Žodis-kitas apie patį Copenhageną. Dai
lus, su skoniu miestas. Randasi gražių bu- 
dinkų, nors jie neaugšti, panašūs į visus ki-1 
tus Europos miestų budinkus. Vienas ten- į .c|aro ęražaus įspūdžio. Štai ir šį ryt- 
ka pastebėti: visi miesto centre budmkai! 
pilni. Tiksliai žiūrėjau, tėmydamas, ar ' 
daug randasi “išrandayojimui,” bet neina-: 
čiau nė vieno. Tai didelis skirtumas tarpe ' 
to, ka matai Nev. Yoike, Cnicagoje, Bo&iju prikaišiota miesto aikštė 
tone ir kituose Amerikos miestuose šiuo ^,-^.4-,g
tarpu. !

• ’Za-^ai Dar keletas pasažieriu įsėdo
gai įruošti su skoniu ir artistišku suprati-: Lygiai dvylikta valanda diena Ar-
mu. Pilnos krautuves prekių ir tų krautu-;
vių daug nors svieto matosi labai mažai i Baltijos jūros gilumos. Dabar kitas sus.
Fa«7eSe’T- ^neoupran-; tojimas bus Helsingforse. (Helsinki, kaip I sestactien]
7^^—. . -S visko rodomi, lęąd Danija palygi-, finai gį miestą vadina). Sakoma, sustosime ii^Meuvi 
namai labai mažai paliesta esamo ekonomi-, ter pirmadienio rytm'etį. 
nio knzio, kuris kapitalistini pasauli grau-; Oras dailus - - “ ■
į . i_. . , -ii- i banguoti. Bet sankeleiviai linksmi irBet kaip tas prekes žmones iperka—ki-' • 7 .. , n .

tas svarbus klausimas. Viskas labai bran-:r ' - . " J °,gu. . Net maistas, tokioj agrikultūros šalvį,1 ‘lone ’ PodĮau« val'®as Parbaigia. 
kaip/Danija, išrodo gan brangus. Darbi-įbus ant saaszenno. 
ninkai sakoma uždirba tarpe 40-50 kronu! . , .... ; ppmrvpnuT
į savaitę. Na, o bankas duoda už penkius }a!z.C-^0^a Pl^nkiojimą, taUcvUS, Į Paminėjimui 14 metu nuo Rusijos

riniovinc 99 ’ i prisiėjus plaukioti, kuomet tenka pulupti i revoliucijos yra rengiamas vakaras
ameriKieUSKUc, OOieilUS Kionus. . - • D. n ! šeštadienį, 7 ‘lapkričio, Workers Cen-

Is pasikalbėjimu su tūlais sušnekančiais , f ’ a. \a l^y^zdi cta laimime, i ^er> 117 Middle st. Pradžia 8 vai.
angliškai danais, paaiškėjo, kad, jei An-; Pramo8a> patampa kryžium i čiame atsilankyti.' Rengia Komunis-
glija pakels muitų kainas ant įgabenamų! (Bus daugiau) > įtų Parti>- (261-Ž62)

pasakoja, ilgai naktimis esti atdaros ir vis/ių. 
pilnos žmonių.

Per miestą eina Holmens kanalas, kuris Į

‘cturus sušvilpė ir pradėjo šliaužti linkui yesklt’ 
i- Dabar kitas sus-

Baltijos jūra jau pradeda j 1 1 • * • 1 • 1 •• • 1

WORCESTER, MASS.Žodis į Conn. Valstijos _ _ _
Lietuvius D a rbininkus A Tarptautinis Darbininkų

Draugai ir draugės! Mūsų g _ 
masinė konferencija jau labai 
greitai įvyksta—15 dieną lap-1 trečiadienį, lapkričio (No- 
kričio. Kaip matote, tai tik po-: vember) 4 d., 7:30 vai. va
ra savaičių tebeliko. Ar visi; Lietuvių Svetainė je, 
draugai ir musą organizacijos. Ateikite
jau galutinai yra prisirengę AteiKlte
prie šios konferencijos? Jei dar • darbininkai masėmis. Bus 
draugai nesate galutinai priši-Jgei’i kalbėtojai iš Bostono, 
rengę, tai imkite i _ \ Z_
mūsų, ūkininkų. Mūsų kuopos^ ]^aSi 
kaip tai AL.DLD 225 ir LDS. į • - ‘ 
jau išrinko 10 delegatų į šią j - 
masinę konferenciją. Tad visos; 
m ū siį o r g a n izacijos tegul' 
parodo ir kitiems darbiniu-;-----

• kams, kad Conn, valstijos dar-! 
bininkaf supranta darbininkų Į 

klasės reikalus. i
ši konferencija yra labai i 

svarbi, nes joje bus kalbamai 
labai svarbūs mūsų judėjimo,! _ 
reikalai. Dabartiniu laiku la^- cellofoną; pav., 
biau, negu kada nors pirmiau Advertiser sakė, 
reikalinga glaustis darbiniu-; ijngas bus kaltas, kad prieiti 
kams į savo eiles ir diskusuot; prįe tų cellofanon įvilktų ci- 
klasių kovos klausimus, kurių • garėtų?’ Tas priėkaištas dabar 
mos tarp labai daug turime šiuo Hko prašalintas, nes Lucky 
tarpu. Tokiose konferencijose Strike Cigaretų gamintojai įve- 
mes gerai galės^ne nustatyti dė <paują pakelį su tam tik-

Apsigynimas rengia masinį 
susirinkimą. Jis atsibus

pavyzdi iš Bus aptariama Lawrence, 
------ JS», darbininkų streikas 
ir kitos kovos. Įžanga vi- 

įsiems dykai.
Rengimo Komisija.

y

DIENRAŠTIS “LAISVE”
.$5 Metams

“LAISVES” PRENUMERATA YRA $6 METAMS

šuo tarpia nuo 15 d. spalių iki 30 d. lapkričio naujai už 
siprenumeruojantiems nuleidžiama $1.00

METAMS TIK ^5.00; PUSEI METŲ32.50
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 LAIDĖTE

fd

Už naujų metinį skaitytoja rokuojasi 3 balsai, už pusmetinį skaitytoją 1 
ir už naują narį į Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugiją 2 balsai.

mas. Daugelis /pirmiau sutiko 
su Russell, Kyį| Times, kuris 
šitaip rašė apie cigaretus: 
“įvynioti į tą naujai pramany
tą išmislą, vadinamą cellofa- 
ną,” ir sakė, “daugelis eiga- 
retų rūkytojų mums kalba, 
kad, jų supratimu, tai yra tik 
nesmagus keblumas ir pada
ro pakelį sunkiai atidaromą.” 
Naujas karbuotas atlapuotas 
cell of anos humidoras praša
lins šitokia kritika.

NAUDOKITE PROGA!

ROCHESTER, N. Y.
Didelis maskaradu • balius, rengia 

i L. Sūnų ir Dukterų Draugystė. Įvyks 
i subatoje, 7 lapkričio (Nov.), Gedimi- 
j no svetainėje, 575 Joseph Ave. Pra- 
i džia 7-tą vai. vakare.
j Gerbiami vietos ir apielinkes lietu-
• viai, kviečiame visus, senus, jaunus, 
i vedusius ir nevedusius, draugijos na- 
; riu§ ir pašalinius atsilankyti į šį ba- 
! lių, nes tai bus puikiausias pasi- 
i linksminimas. Bus duodama dvi do- 
■ vanos vaikinams ir dvi merginoms,
• kas bus puikiau apsirengę maska- 
i radų darbužiais. Mūsų komisija 
I smarkiai darbuojasi primosime ska- 
I nių valgių, naminių dešrų, sūrių, žu- 
1 vų ir kitko. Bus skanių gėrimų, o 
I šokiams šauni muzika, _ kuri grieš 
i įvairius šokius. Meldžiame nepa- 
į miršti atsilankyti.
i Įžanga visai, žema, tik 35c.

/'- ■ Rengėjai. DOVANA SENIEMS SKAITYTOJAMS

Reikalinga dar 100 energin
gų. ageiitų r e p r e z e ntacijai 
BlūcRosė Laboratorijos, par
davinėti Rojaus recepto tab- 
letus. i

Kam vargintis, dirbant tik' 
d-alį laiko, kuomet bedarbės 
laiku galite pasidaryti kiek pi
nigų. šimtai mūsų veikliu 
agentų pasidaro nuo $25 iki 
$50 j savaitę.

• Neleiskite veltui laiko, iš- 
pildykite kuponą ir tuojau ' 
siuskite mums:

savo liniją, kaip geriau veikti rais atlapukais, arba ausiukė- j ROSE LABORATORIES 
ir kovoti už mūsų reikalus. mis. Laikant drūčiai vieną at-

Organizacijos, kurios dar nė- j lapuką, rūkytojas patraukia 
ra išrinkę savo delegatus, tai už kito, ir cellofaua atsidaro 
dar • turi laiko tai padaryti. į pagal įspaudimėlį, automatiš- 
Konferencija jau arti, reika- -kai padarytą laike sudėjimo į 
linga smarkiai veikti. Taip pakelius. Čellofanos užvalk- 
pat visi draugai ir draugės ne- tis suteikia apsaugą ir papildo 
pamirškite laiką ir vietą. Kon-i tokius naujovinius gaminimo 
ferencija įvyks lapkričio 15 d.,'metodus, kaip išimtinasai Luc- 
________ -I- . 4 A____ 1 ____ A- "HA T-»____ 1. 1 1___•! -________ __________________________________ __  
ptCKJJUVO XV TW1. 1-J LV, 

St., Waterbury, Conn.

PRIMETINĖJ'MAS PRIEŠ 
CELLOFANĄ .PANAIKINTI

Būdavo primetimų prieš • ci- 
garetų pakelių įvyniojimą į

Buford, Ga.,
‘dabar reika-

. MONTELLO, MASS.
• Lietuvių Darbininkų SusiViehijimo 
47 kuopos susirinkimas bus ketvir- 

: taciįenį, 5 lapkričio, paprastoj vietoj, 
j Tarptautinio Darbininkų Fondo suši- 
i rinkimas bus penktadienį,-, 6 lapkri- 
čio, L.T. Name. Visi pariai daiy
vaukit. Taipgi yra rengiamas pami
nėjimas metų Rusijos, revoliucijos, 
įvyks -šeštadienį, 7 lapkričio^ po . No. 
9 Stellman Avė., Brocktone. Prad
žia 8 vai. vakare. Bus gera progra
ma ir prakalbos. Įžanga dykai. Visi 
lietuviai darbininkai dalyvaukite.

Komitetas.
DTTROTTIEČĮŲ DOMEI

A.L.D.L.D. 21 kuopa, Windsor, Ca
nada, rengia šaunų balių šeštadienį, 
7 d. lapkričio, Ukrainų svetainėj, s967 
Drovillard Rd., East Windsor. Pra
džia 7 vai. vakare. Bus šauni rusų 
muzika, bus galima smagiai pasi- 

! šokti. Įžanga tik 25c. Kviečiame 
visos apielinkes lietuvius atsilankyti 

i ir pasilinksminti.
» Komisija.

(260-262)

grand"raFidš? MICH.
’A.L.D.L.D. 66 kuopa bengia išleis

tuvių vakarą d. Gelguto, kuris išva
žiuoja į Sovietų Sąjungą. Įvyks 
penktadienį,1 6 lapkričio, Liet. Sūnų 
ir Dukterų Dr-jos svetainėj, 1057s 
Hamilton Ave. Pradžia 8 vai. vaka
re.' Bu$ gera muzika šokiams, ska
nių užkandžių ir arbatos. v Dainuos 
Lietuvių Dailės Choras. Įžanga 25 

/centai. Kviečiame visus atsilankyti.

Seniem “Laisvės” skaitytojam prenumerata nėra nupiginta. Visiems at-
H i • < , i į i ? ■ * ! w! k '■ * * •, ■ * ■

sinaujinantiems preųumeijatos , kaina $6 metams ir $3 pusei metų. Bet ku-
rie atsinaujins'ant visų metų,( UŽSIMOKĖS $6 GAUS DOVANĄ.’

Tą doyahą jau ruošia Dr.J. J. KAŠKIAUČIUS
: . a Ą v ' ' ' ' ' '

Tai bus,-labai naudinga knyga darbininkų šeimynom po varduP1M0JI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖJE
Joje bus. receptai del vaistų ir bus patarimai kaip staigiai apsirgus 

susižeidus save ar kitus gelbėti. T^kia kpyga reikalinga kiekvienam.
ar

Gavę naujų skaitytojų tuojaus siųskite juos šiuo antrašu:

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y

69 Bond Street 
Elizabeth, N. J.

Vardas .
Antrašas

Biznieriai, Garsinkites 
“Laisvėje.

prasidės 10 vai. ryte, 77.4 Bank > ky Strike spraginimo procesas, 
, kur taip pat įeina ir ultra-vio*-

Reporteris. lėtinių spindulių panaudoji-

aot *AI HM



L-

K IT “LAISVĘ/M

komite-1 A.L.D.L.D. vietine kuojja.

K MWBHAS ir J

ii? iš naujo

■

kilti ‘Pernabuco mieste, bet i SKAITYKIT IR PLATIN’ 
valdžios kariuomenė sukili
mą nuslopino.

146-09 JAMAICA AVE.,

mūsų Sao Paulo, Brazilija. —- 
ux«u6<u, nune geriau Stovi '
finansiniai, privalo žinoti ,kad Vakar buvo bandymas su-

klasei. Dabar, turint savo

, r“; i darbą ir laukti; ką Lawrence s
pavimo ant Washingtono. Lie-. darys/taip ir šitie sutiks. Bet p

. ’ ’ 1 J organizaci- • dabar jau law.rencieciai strei-jj
Lai-i jos, rinkite delegatus į tą mar-• ]ęjeriai pribūna į čia ir ,-pikie- J 

•v • j • __ ITT 1. __ .. . . . CV U, LA ICC 
jie mestų I 

pradėtų ko

V. <’•>

^Trečiadienis, Lapkr. 4, 1931

VIETINĖS ŽINIOS

agentai

f

i voti.
LOWELL, MASS

PHILADELPHIA,. PA.

L 
»■

GYNIMO KUOPŲ 
PĄRENGIMO

Telefonai 1 Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

| tiniais laikais numušė
: darbininkams uždarbį 10 nuo-

Štai Yra Jūsų Darbas 
. Moterys!

Tvh'ti vyrai labai nemyli prisipažinti, kad 
jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei
kume. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS, 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų 
sveikais.

Visuomet turekitp po ranka bonkų’to gar
saus linimento .

Smitho - Gibsono

Mūsų Trumpmenou

Spalio 11 d., laike draugo < u

D.A. kuopų. Reikia tankiau į padengimui lėšų. 
&>kias bendras pramogas reng-’ surinkta $3.65. 
ti, nes tas arčiai/’suartina įvai- i buvo pranešta 
rių tautų darbininkus.

Rep. Š. PAIN-EXPELLERj^-,«
Įreg. J. V. Pat. Biure.'. - f . . ’

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokių/rūšių gėlimai ir
■ • ‘ •’ ’ v‘ ---- "-■) PAIN-EXPEL-

Bedarbiai ir dirbantieji, sto 
Kon- i kite į Bedarbių Tarybas ir ko- ‘

dėjimo. Pirmučiausia, 
draugai, kurie geriau stovi

_Y.L.', ____ _ ,««« 
neskriausti savo dienraštį, bet 
greičiausia atsiteisti, t. y. at
sinaujinti, kuomet prenumera
ta išsibaigia. Taipgi turime | 

visų skaitytojų, ,

Puslapis Penktas

LIETUVIS GRABORIUS

U' KETURIŲ T. D. APSI-1 ninku algų į minimą fondą.
i Panašiai per prievartą prie to , 
spiria tarnautojus ir darbinin-1 turėti sąrašą vi»ų skaitytojų, , 

. kus U. S. Telegraph ir Tele-! ir kuomet baigiasi, matyti tą ; 
: phone Kompanija, kuri pasku- draugą ir, jeigu gaji, atnaujin-' 

savo ti jam vėl. Toks prižiūrėjimas ;
. būtų didžiai naudingas mūsų i 

v. O tos kompanijos gal- j darbininkiškam d i e n r aščiui. < 
j va yra Giffordas, prezidento , JTą patvarkymą turėtų padaryt ’ 

• “bedarbių

(Tąsa iš 6-to pusi.)
Zaicova-dainavo solo; vaidino gjničių 
komedijantas E. Kuzuchen-; 
ko; dainavo Aido Choro Mer- į iįoove^io 
gimi Sekstetas. Buvo Dilovo į0” pirmininkas, 
ir Dmitrishino duetas ir eilė* Smitho - 
kitų dailės kavalkų. Koncerti- landžioja ne tik po fabrikų 

nę progiamą užbaigė, bendrai ofisus> kad būtų i.x._______ _______ __
dainuojant, rusų ir ukrainų darbininkai; jie slankioja ir po j Lawrence, 

į darbininkų gyvenamus namus 
buvo ilga, apie kolektuodami pinigus į tą fon- Į 

ir, dą, iš kurio daugiausia pasi-

, Kuomet clarbar draugas i
aptaksuoti I Kraucevičius apsistojęs čia pat'

, Mass., tai mums 
j yra gera proga surengti jam į 
prakalbas, arba bent platų pa- 
sikalbėjimą visų narių, šimpa- i

dainuojant, 
chorai.

Programa
3 valandas, vienok įvairi, 
jos išpildytojai atliko puikiai j naudotų patys demokratų ir tiku bei pritarėjų darbininkui

4. Kiekvienas bu-! republikonų politikieriai. klasei. Dabar, turint savo i 
-- ----- ----- ------ Į Darbininkai turi atsisakyti kambarį, būtų ir labai paran-i 

Geriausiai patiko publikai | nuo bent kokių duoklių bei; ku tą padaryti. Dabar turime : 
rinkliavų į. tą fonemą. Kapi- Į agitacijos mėnesį; turėtume jį, 
talistų godumas yra kaltas už . ir išnaudoti agitacijai visokiais ■ 
bedarbę, o ne darbininkai; to- j būdais. ‘ 
del kapitalistai ir jų valdžia I ---------
privalo pilnai aprūpinti' bedar- ' 
bius. ' f

Komunistų Partija reikalau-1 
ja, kad bedarbių šelpimui luo- 
jaus būtų paskirta $200,000,- ; .
000 iš miesto iždo ir kad kapi- ; purdavmgi vadai

- . ... ' i l/irrilrin dni’har

savo pareigas. Kiekvienas bu-; republikonų politikieriai, 
v^j iššauktas bent po du kartu, i

Aido Choro Merginų Sekste- j 
tas, kurį sudaro A. Jeskevičiu-

’ • tė, A. Kairiutė, Ę. Kauniutė,
L. Kavaliauskaitė, E. šapiutė 
ir N. Valinčiutė, pastaroji yra 
iš Tittstono, Pa., bet čia moki
nasi muzikos ir dalyvauja mū
sų judėjime.

Daug juokų padarė kome- Į 
dijantas E. Kuzuchenko, o dar 
daugiau jis ir Podubinska.
duetų atsižymėjo Dilov ir L.! mais mokesčiais
Zaicova. ' fondą, 1

Lowdll’io audinyčių darbi
ninkai irgi stovi ant vulkano 
streikų. Ir jeigu ne kapitalis
tų tarnai-—Darbo Federacijos 

i, tai audėjai 
Iš . talistai būtų apdėti atatinka-''^’^okie darbininkai jau se- 

C _ _ . I i kuilį Lzm/ir, Inilbn IrH i' ' 'j i bedarbių lRdi būtų kovos lauke prieš ka-! 
—kurį kontroliuotų ir i a^gU* . Bet paiclavingi 

Rusų ir ukrainų chorai po j skirstytų pačių bedarbių ir dir-! vadai stengiasi kaip galima su- 
Vadovyste M. R. Sharco sūdai-i bančiųjų darbininkų komitetai. • jaukyt1 darbininkus nuo stiei- 
navo eilę dainų ir užbaigė pro-1 Bedarbiai ir dirbantieji, sto- p50- i
gramą Internacionalu. Kon- j kite į Bedarbių Tarybas ir ko-; “Navy Yord — Merrimack ' 
certinė programa pilnai pavy-į vokite už reguliarę piniginę i Woolen Mill” audėjai buvo iš-i 

I ėję į streiką, bet po dvieįų ■ 
' savaičių laiko Federac. vadai j

kusi. Girdėjau, kad žmonės pašalpą kiekvienam bedarbiui j 
kalbasi, jog tai verta kelių do- iš miesto iždo ir už nacionalį į 
lerių, o įžanga buvo iš anksto bedarbių apdraudos įstatymą I; prikalbėjo darbininku 
tik 50 centų, o prie durų 60 j Rengkitės prie alkanųjų mar 
centų. ’ j \

žmonių buvo ne tiktai pil-• tuvių darbininkų
nos kėdės, bet ir stačių. 7
ke koncertinės programos pa-1 šavimą, kuris pasieks Wash-iįuoja Navy Yardą ir fag’ina j 
daryta pertraukėlė, kurios me-1 ingtoną su bedarbių reikalą- ■ darbininkus, kad 
tu pakalbėjo vienas draugas; vimais gruodžio 7 d.
nuo T.D.A. Distrikto ir papra
šė aukų. Surinkta virš $21. 
^įsiems aukavusiems, varde! 
politinių kalinių, tariame šir-; 
dingą ačiū.

Po koncertinės programos 
buvo šokiai. Jaunimas šoko

J. M. Karsozias.^

ir linksminosi, o suaugę;kalbė-i P* :Šolomsko. prakalbų, ku- I 
josi. Tai jau ne pirmas bėn-jnas r(mgė A.L.D.L.D. 44-ta ; 
dras koncertas šių keturių T. I kuopa, buvo renkamos aukos ; 
— - ...................... I ISŽl, V1SO bllVOĮ

Apie tai jau j 
ir “Laisvoj”,

į bet vienas žadėtas dalykas no-
i tiksliai buvo praleistas, nepa- - v -v ,, j . t>-x , i I bo užmokestis mažas,žymėtas*spaudoj. Būtent, bu-i. . ir v. ,
vo sakyta, kad k&s duos pusę 
dolerio arba daugiau, tai jų 
vardai bus pagarsinti “Lais
vėj.
tą praleistą dalykėlį. Po 50
centų aukavo šie draugai: J..- . , ,.vl . ,
Gicčvičius, V. Mikalopas ir F. ' 1 Gelgaudiškį darbo inspek-;
Arbačauskas. Gi kiti visi po |torlus v,en apuoste, ar kartais i 
mažiau aukavo. $2.00 pamo-į ,. . . , - . , - T
keta už svetainę, o $1.65 pri-1 volmcnnų darbininkų. Ir nesu-j 
duoti draugui šolomskui. Isilauks plytų dirbtuvių darbi-, 
K' ninkai nieko gero iš darbo m

i čia dabartiniu laiku gerai spektorių. Jie tarnauja ne dar 
o samdytojams. 
Balsas.”

Darbininkai Turi Neduot 
jei Cento į’Prigaviiųos 

/Labdarybės Fondą

PLYTŲ DARBININKŲ 
VARGAI

GELGAUDIŠKIS (šakių ap
skrities.)— Darbininkai dirba

i po 11 valandų per dieną. Dar- 
. Fašistų

! ir socialfašistų apgauti darbi- 
i ninkai daug gero laukia iš dar- 
Jbo inspektoriaus. Mano, kad Į, 

Taif/i 'šikomi atitais«iJdarbo inspektorius įves jiems i
8 valandų darbo dieną ir padės i

i pakelt algą. Tuo tarpu atvy- I
NEW YORK. — Wall Stry- 

to bankierius Gibson ir Tam
many Hall vadas A] Smith 
šaukia, kad darbininkai duotų 
po vieną du procentu iš savo 
ufdarbio į vadinamą greitosios 
bedabiu pagelbos fondą; sako, j —- ------ b-.-nVrin_
reikią sudaryti 12 milionų fon-; susitvarkius Lietuvių Darbiniu- .mmnKam& 
das bedarbiams šelpti per žie- l^U 
mą. 
mokytojoms ir mokytojams, 
»ad

r

Norintieji ge
riausio patar- 

ir už 
kainą,

siuonn pranešame 
siems, kad pas mus 
iima gauti visokių rakau-♦
dų: Valgomųjų (dining) 
ruimų, miegamųjų • ir 
front-ruimų setų. Taipgi 
ir pintinių rakandų, ku
riuos dirbame mes patys. 
Reikalui esant, kviečiame 
atsilankyti pas mus. Pa
sirinkimas didelis. Su kai-
šiom is su siu) mysim.

Kraštavę atdara kas
dieną iki 10-tos vai. va- 
kars

Savininkai

JAMAICA, L

vhono, Jamaica 6-0033

n a vi m o 
ž e m ą 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

•GEORGE NOBILETTI, ;
Pianistas ir Mokytojas

Mokytojauja nuo 1921 metų, j 
Autorizuotas

,New York Universiteto moky-' 
ti piano. Lekcijas duoda stu-Į 
dijoje arba mokinių namuose.!

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538 ,
981 BROADAWAY 

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

J 1763 CROPSEY AVENUE 
Tel.: Bensonhurst 6-6631

BROOKLYN, N. Y. Į
! III Del sutarties ar pasimaty-* |
mo su mokytoju NOBILETTI :
rašykite arba telefonuokite į 
artimiausią studiją, kurių ant
rašai augščiau paduoti.

i i

ir paliudytas'

Bell Phone, Poplar 754b

A. F. STANKUS
G RABOR1U3- UNDERTAKER 

(A!>sl«x«auoja tr IM'AoiX nun?1rue!u» ant 
vfeokiij Nei imtieji geresnio pa-
tarnavJmo ir n> toiAį kafn^ nnlS0<ii»o 
valandoje £aukit£t pas *tana. Peš Mana 
Kalite tranti lotus »nt visokių kapinių kuo 
rcrfaoalosa vieto*e Jr nž tus* kalnu. . .

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graboriiis

Pennsylvania ir New Jersey Valstijom* 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mą- valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu y
1439 SOUTH 2ND Š+rEEtT*

LIETUVIŠKAI-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
įsteigta jau 25 Metai 

Yra didelis Parcikąjuvimas Automobilių Mechanikų ir šoferių ,
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškoj jreingtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir IS- 
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarijos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir'elek- 
tros gamintojai. Klbsės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai. *

Asižvelgiant j bedarbę.^ mes nu mušėme pilno mechaniško kurso 
kainų nuo $75 iki $50

. Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialia Važiavimo kursas $i0. 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.

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

skaudėjimai greitai pasiduoda šiam linimentui.i 
LERIS* yra pigiausia “darbo apsaugos” forma.
Kaina 35c. ir . ........................................................Parsiduoda Visur

!i Tikrasis turi INKARO vaisbaženkli.

,nusikamavę žmones daug
** rri $ie paste- j 

ix'ras, į 
.organų į 
suteikia ;

.i u n 
viniai

Nųga-Tone. 
Jeigu 

už-

SŠLAIMeKITE 
Ekskursiją į Sovietų Sąjmi 

gą Dykai

gnwnimranmnimwnffl^

ko-

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

RF6S-Z »W ‘’FL ^jiuįuįa^s -«™<PI«a ’M ’V,
A N ‘XLVDIOOHSITi ■ ' X»iuXsĮK)j .. V

!torius vien apuostė, ar kartais;
! nėra komunistų ir aplamai re- 
voliucinių darbininkų. Ir nesu-•

., , , , T , , • T 1 • I

Susivienijimo Amerikoje ; 
. Kiek laiko at-' 

gal minėta kuopa buvo pusė-
Miesto valdyba grūmoja 61-ma kuopa.

D mokytojams, g-1 -----'y
jie nedr’stu atsisakyt nuo i tinai apsilpus, bęt, ^draugams ' 

mokėjimo i ta fondą; U. S. į Daugirdams sugrįžus atgal į.i 
Trucking Korporacija, kurios towellį gyventi, kuopoj daly-i 
prezidentu yra tas pats Al. , kai pasitaisė. Apart draugės 
Smithas, per prievarta atskaito ; U. Daugirdienės, į kuopą dar 
po 2 procentu iš savo darbi-1 įstojo drg. E. Mikalopienė ir

B

VTQIT ATVDAI sVISŲ ATYDAI 
• Įsitėmykite kad 

Gruodžio 13-to 
“LAISVĖS” 

KONCERTAS

p

į A. Paulenkienė. Reiškia, ant 
'syk 3 naujos narės. Labai ge
rai padarė tos trys draugės, 

lįstodamos į kuopą; nuo to 
.kuopa sutvirtėjo. Seniau ta 
| kuopa gerai veikdavo. Ką sa
kote dabar, drauges darbinin
kes ?
me.

ir Gyvumas
Slipni, liguisti , 

naiu’oi! susilaukia i5 Nujra-Tono. 
bitini kaistai pasa'ina iš kūno 1. 
kurio atima iž nervų, raumenų ir 
stiprumą ir gaivumą. . Nuga-Tonc 
jums gerą a pelitą, jūs } skilvis daugiau 

! nebovargins ir jūsų abolna sveikata 
pagerės. Būtinai gaukite bo/k. 
Jin yra pardavinėjamas aptiekininkų. 
aptįrkininkas neturi jo. paprašykite jį 
sakyti del jūs iš savo urmininko.

kimui ir mažesniems parengi-

>

Auginkite ir stip- Oficialia organas Lygos dalei

«1

Sietyno Choro 
iš Newark, N. J. 
Operetiškas Aktas

Artistai iš 
Sovietu Sąjungos

žymiu Dainininkų 
Kvartetas

iš Boston, Mass.

alyvavo Grupė Raudonąją 
šokikių t

;■

t

Dabar kambarį vėl turi- 
Parankumas ^eras Vei-

rnams. Taipgi draugės, netu
rėtumėt apsistoti ant to, pri
valote verbuoti daugiau naujų 
narių Jr “Darbininkių Balsui” j 
skaitytojų. .
rinkite savo eiles.

IXMJWUU'JICTt

įggil

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

Greitoje ateitie atski
ruose straipsniuose tilps ap
rašymai programos dalyvių, 
grupių ir atskirų artistų.

Viena pas mus bloga yda 
yra tai ta: mes visai nekontro
liuojame, neprižiūrime savo 
darbininkiškų laikraščių skai
tytojų, pavyzdžiui, “Laisvės” 
skaitytojų. Mano supratimu,, 
mes turėtume rūpintis tiek 
naujais, tiek senais skaityto
jais, jeigu mes norimo ne tik 
išlaikyti tą pačią skaitytojų 
skaitlinę, bet dar vis didinti. 
Kitaip mes negalėsime palai- 

[ kyti tuos pačias skaitytojus. 
; Ir niekados nesudarysime ar- 
imijos skaitytojų,'sinjpatikų ir 
■rėmėjų mūsų darbininkiško ju-

Gynimo Ncgry Teisiu

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau- 
igiausia prenumeratų.
■ (Matykite Liberator,. kad si 
i žinojus sekančias dovanas)

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE
Kainos: $1.00 už metus, GOc. 

už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už viens, kopiją. 
Specialūs kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 
piją*

Triftnpu laiku išmokiname 
viską kae liųk AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

olektrlkį ir ir važI*Tlm«.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet, 
užeisi sušalęs,į gausi 
šilumos į v iv! i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamų ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 

JStaen Island Fer
ry.

Lu 1 v inaS

Š’5,

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu- 

* viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

325

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

' AUT0ML1U TECHNIKOS MOKYKLA
E. lit h STREET. Near 1st Avenue NEW YORK CITY

liardy:n«*». *utair.,vr>»K.. wu»i r. t .< "'n, *upr«<t elektriku Ir Ir vaitavimu.
Ir j>i«AĄ dienomix ir vakarini lietuvių ir augių kalbose.
Mokytojais yra žyniū» «k« b. TICHN1AVICIU3, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidiniu (Licento) ir gvarantuojatno už maž« užmokestį, ties padeda*
kiekvienai?, orio pirkimo kuro, IJ žsirakymai { mokyklą kiekvieną dienų nno 9 ryta

■ iki 9-tųi valandai vakaro: Nedėlioję nuo 10 ryto iki -2 vai. po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

-• 125 E. Hth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049

C ■•'.t-' ••
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Mes f 1 Htaip pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

Puslapis šęštas , ’> Trečiadienis Lapkr. 4, 1931/1

VIETINES ŽINIOS
Minėjimas 14-kos Mėty 
Sukaktuvių Bolševikiškos 
Revoliucijos, Lapkričio 7

i pądinėms, kad permažai val- 
’ gyt davė, žinote gerai, kad 
vakarienė gaminama pagal 
daugį išparduotų tikietų, o ti- 
kietus galima gauti “Laisvės” 
raštinėj ir pas minimų kuopų 
narius.

džia rankenukė, balsuojant už 
komunistų kandidatus. De
mokratų ir republikonų poli- 
tikieriukai nusijuokė, kad ir 
mašina veikia prieš komunis
tus; paskui apdaužė komunis
tinius balsavimų sargus ir iš
metė juos laukan, šie gi atva
žiavo į Komunistų Partijos 
centrą ,ir pasiskundė. Tuojaus 

j buvo pasiųstas Tarptautinio 
! Darbininkų Apsigynimo advo- 
| katas į minimą balsavimo vie
tą, kad pašaukti buržujinius 
žulikus ir mušeikas prie tvar
kos.

Tam vakarui buvo tuojaus 
paskirta masinis protesto mi
tingas prieš minimą balsavimų 
vietą.

NEW YORK.—šio miesto 
ir apielinkės darbininkai lap
kričio 7 d. minės keturiolikos 
metų sukaktuves nuo pasek
mingos proletarinės revoliuci
jos. Rusijoj,\ tūkstančiais su
plaukdami į milžinišką Bronx 
Coliseum svetainę, ateinančio 
šeštadienio vakare. Vyriau
sias kalbėtojas bus drg. Earl 
Browder. Jis išdėstys, kokia
me kritiškame padėjime šian
die randasi kapitalistinis pa
saulis, iš vienos pusės, ir kaip 
Sovietų Sąjunga žygiuoja pir
myn visose gyvenimo srityse, 
iš antros pusės.

Buržuazinėse šalyse 50,000,- 
000 bedabių; vis griežtesni 
algų kapojimai darbininkams, 
kaskart labiau augančios dar
bo žmonių kančios, o Sovietų 
Sąjungoj visai pasinaikinus be
darbė; uždarbiai jiems didina
mi, darbo laikas trumpinamas,

* gyvenimas eina geryn. Dki- 
> ninku masė suėjo į didžiules,
* moksliniai įrengtas kolektyves 

farmas ir visais garais eina so
cializmo statyba Sovietų Res
publikoje.

Amerikos ir kitų šalių im- kelioliką metų jie pasiliks ge 
perialistai negali pakęsti So- rais patriotais, 
vietų drūtėjimo ir to pavyz- neturi galvoj nei tiek; . 
džio viso pasaulio darbinin- . 4augelis dabar ne tik neturė- ! nelįskite atsivesti liauju 
kams todėl jie^ ruošiasi gink- ka vaikus siųsti Lietu-1 ^hžišyti prie

i vOn, beį neįurį ko pragyven- kuopos.
Pagalios, kokia darbinin-

Amr. Pilietis.

Kaip Pruseika su Fašisty 
Redaktorium Mokino Svietą

Arba Sklokos su Fašistais 
Ženybos

Pereitą penktadienį buvo L. 
A. P. Kliubo prakalbos. Kal
bėjo Pruseika ir fašistų “Vie
nybės redaktorius Valaitis. 
Manai, kas kitas aprašys, nes 
buvo keletas draugų, bet nie
kas neparašė, o verta šis tas 
parašyti,/dėlto čia ir padary
siu tai.

Atidarydamas mitingą pir
mininkas, kaip ir norėdamas 
pagrįsti kelią tarp fašistų ir 
sklokos, instruktavo abiem i m v 
spykeriams nekalbėti “apie;į 
politiką” — kitam priešingai, ivaį Y. are: 
Bet tas buvo nereikalinga, j Visi nariai 
Skirtumai, kokie čia 
tarp jų, visai menki 

Valaitis, tiesa, ’ 
apie tautą, liepė vaikus siųsti 
į Lietuvą, nes kitaip jie ištau
tęs. Girdi, tik pabuvę ten po

R. B.

lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Pirmos Kuopos 
Mėnesinis Susirinkimas

L.D.S. 1-mos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks 5 die
ną lapkričio (Nov.), “Lais
vės” svetainėje, kampas Lori- 

Į mer ir Teh Eyck Sts., Brook- 
Pradžia kaip 8

ir narės kviečia- 
pasirodė ■dalyvauti susirinkime, nes 

.-yra keletas svarbių klausimų, 
deklamavo 1 ^ur’uos turime svarstyti šiame 

į j susirinkime. Taipgi, kurių yra 
užvilktos mokestys, pasisteng- 
kite pasimokėti, kad neliktu- 
mėt suspenduoti, ištikus 

Tas ’"vyrukas lmei’ h8ai ar mirčiai.
i tiek kad! Eidami į susirinkimą,

nelai-

nepa- 
narių 
1-mos

]ais užpulti, kad per karą su- . ......................
naikinus iSovietus. Japonija, '..J-L.
verždamasi Chinijon,_ tik jieš- nauda, kad jo vaikai liks
ko priekabių pradėti karą fašistais? Tai ne nauda, bet pvnMVA PrmUnnko MnLirw 
prieš Sovietus, o su Japonija nelaime. Tasai fašistas taipgi * lurluclllab HclUrįb
ętįotų ir kitų šalių imperialis- ragiu0 būti gerais demokratais GūIlOS PagdbČt Bedarbiam 
tai, kad nugriaut Raudonąją arbą. republikonais — žiūrint, ______

J. Kairys.

Pereitą žiemą De Glane pa
tiesė’ Ed. “Strangler” Levvis’ą, 
Montreale, Kanadoje, ir nuo 
tada jis yra skaitomas pasau
lio čampionu.* Puikaus pasise
kimo turi ir Wykoff savo pro
fesijoje; Kuris iš jų kris šį 
vakarą, sunku atspėti. Jiedu 
risi iki pergalei.

Be suminėtos poros, laušis i 
dar kitos poros garsių ristikų. 
Ristynių pradžia 8 :15 vakare. 
Įžanga $1.05, $1.60 ir $2.10. !

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

NAUJAS BIZNIS
Liberty Restorane gaminami ska

nūs lietuviški valgiai. Kainos nedi
delės. patarnavimas mandagus. Mel
džiame atsilankyti ir persitikrinti.

AL. RICKMAN, SAVININKAS 
157 Roebling St., kampas Hope St. 

Brooklyn, N. Y.
(261-266)

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

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

Visos nares ateikite lai- 
svarbių reikalu aptarti.

Org. O. B.
(260-261.)

I
l

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Kainos Kaip Matote 
Už ~ 

8
12 Paveikslu,
X 10
12 Paveikslu,
X 7
12 Paveikslų,

Fotografuo- 
, jame vestu

vių ir kito
kį a s gru- 
p e s. At- 
n a u j inain 
s e n u s ir 
k r a j evus. 
Moko sčių 
nei main, ko
lei nepaina- 
t o t e savo 
s a m p alus

4X6.
Už Atvirutes

yra Žemos: 
dydžio

$12.00
dydžio

$ 8.00 
dydžio

$ 5.00
$ 3.00

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir Chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
W. 44th St., Room

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

156 302

L.D.S.A.
Visos

111 Kp. SUSIRINKIMAS 
L.D.S.A. 111 kuopos narės 

malonėkite susirinkti trečiadienį, 4 | 
d. lapkričio, pas d. Markevičienę-Dau- i 
gebenę, 101-57 108th St., Richmond Į 
Hill, N. Y. Yra svarbių reikalų ap- j 
kalbėti. Susirinkimo pradžia 7 vai. į 
vakare. j

■ Org. Misevičiene. ! 
(260-261) ,

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium •

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Respubliką. Tada impėrialis- 
tai jau gautų drąsos ir tarp 
savęs pradėt naują pasaulinę 
skerdynę del žemės kamuolio 
persidalinimo.

Visi rengkitės į tą bolševi
kiškos revoliucijos apvaikščio
jo , lapkričio 7 d. ir demons
truokite ternai prieš imjte'Ha- 
listinius nevidonus ir už Apgy
nimą Sovietų Sąjungos.

Apart prakalbų ir demons
tracijos, bus turininga revoliu
cinė programa; bus vaidinami^ 
tinkami i , ...........
Sainus Darbininkiškų 
Federacija, jų tarpe ir Aido 
Chdras,—viso 700 dainininkų ; 
grieš Raudonfrontiečių Orkes
trą ir t.t.

kurie daugiau duoda.
Pruseika irgi ne kiek ge

riau pasirodė., Teisybė, jis sa
kė, kad nereikia balsuoti už

sceniški vaizdeliai; j pat giriasi 
arbininkiškų Chorų ' prieteliais.

Ridgewoodieciy Vakarienė
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
55-ta kuopa ir Liet. Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoj 
132-ra kuopa turi pranešti di
delę naujieną apie savo ren
giamą puikią vakarienę.

Vasara jau užsibaigė; Co
ney Islando vanduo jau atšą
la; Forest Parkas užsidarė. 
Tai Šios dvi kuopos ir sumanė 
surengti šaunią 
kaip ir kiekvienais metais, su 
dailiška programa; o progra
moje bus ir drg. Pakalniškis 
su savo gražiomis dainomis.

Jūs gerai žinote, kad Ridge- 
woodo draugai ir draugės vi
sada surengia geras vakarie
nes > bet dabartinė vakarienė, 
kaip užtikrina draugės gaspa- 
dįnės, pralenks visas pirmes
nes panašias vakarienes savo 
gerumu. Gaspadinės žada pa
daryti gardžių dešrų,, saldžių 
ausiukių ir kitokių naminių 
skanių valgių; o įžangos tikie- 
tas - tiktai $1. Tai kur gausi 
geriau, o prie tokios vakarie
nės dar ir linksmą programą 
išgirsti ir pasišokti už tą pa
tį pinigą? f

Ta vakarienė bus smagesnė 
už kitas dar ir todėl, kad šį 
kartą turėsime daugiau vietos. 
Pipniaus kas metai publiką rū
gėdavo, kad ridgewoodietes— 
tidgewx>odiečiai surengia va
karienes perankštoj svetainėj; 
tai šį sykį bus antra tiek 
daugiau vietos, nes vakarienė 
įvyks “Laisvės” svetainėje, 
kampas Loritner ir Ten Eyck 
Sts., Brooklyne, lapkričio (No
vember) 28 d., subatos vaka
re/./ ..... : . ... . ■

Įsigykite tikietus iš anksto, 
kad paskui nerūgotumėte gas-

vakarienę,

Pusantro tūkstančio bedar
bių demonstravo prieš Bronx 

|Boro Hali, reikalaudami tuo- 
repui/liUnu^^^ i jautinės pagelbos bedarbiams,
nevisai geri,, bet kas geras— ir- Į sustabdyt bedarbių mėtymą iš 
gi nepasakėt Cjirdi, reikia bąl- kambarių dęl negalėjimo už- 
suoti už. darbininkų kandida- simokėti, visiems bedarbių vai
tus. O. kokia darbininkų par- ’ 4 * ’ v*
tija, kas d,arbininkų kandida
tai nepasakė. Socialistai sa
kosi, kad jų partija taip jau 
darbinihkų. Demokratai sa
kosi, kad jie geriausi darbinin- 

įkų draugai. Republikon.ai taip 
I esą darbininkų 

Pruseika bijojo 
pasakyti, kad darbininkų par
tija yra Komunistų Partija.

Svarbiausias dalykas apie 
šias prakalbas, tai Pruseikos 
didelis nusivylimas. žinote 
kiek žmonių susirinko paklau
syti tų dviejų “didelių vyrų”? 
Net kokie 45 ar 46 žmonės. 
Kliub.e kasdieną esti daugiau 
“svečių,” negu šiose prakalbo
se dalyvavo.

Pruseika jautėsi labai pras

juo, o čia bendrai su fašistais Ikltus politikierius dalyvauti at- 
vos keturis desėtkus tesutrau- i 'j.ran?s nagrmejime bedarbių 
kė. Kada kelios dienos atgal I buk'es' ,7 nagnnej £ 
čia buvo komunistų prakalbos, a“S1p‘
svetainė kupinai prisipildė, 

| nebuvo vietos net ir pastovėti.
; Dabar gi dvi “srovės” susidė-; 
jo ir nei keturių tuzinų nebu- ,___________
vo. Tai Brooklyn© darbininkų1 v • n A ' • • i
atsakymas Pruseikai. Is Ketmij L D. Apsigynimo i

Pruseika nusiminęs atbėgo pas 
Degulį Ridgewoode “pakelti Į 
ūpą.” Bjęgas ūpas, didelis su
sikrimtimas; tos masės, kurių 
yra,, kurių jis savo vaizduotėj 
daug priskaitęs, biesai žipo, 
kur. Prakaituoja-jis, dargi fa
šistų Valaičio pagelba ,o ma- 

|Sės sau namie, ar kas žin kur. 
Kliubui taipgi pamoka, kad 

nesileistų keliems save už no
sies vedžioti, “Laisvė” ne-1 
garsino to mitingo. Ir gerai, 
nes darbininkų laikraštis nega
li garsinti priešą. Kliubui iš
laidų bus, naudąs nei jokios. 
Vardą savo irgi pas darbinin
kus žemina .

Tai taip išėjo ženybos sklo
kos su fašistais.

B.

Buržujų Smurtas ir Balsy 
Vogimas nuo Komunistų

PAJIEŠKOJIMAI i 
PAJIEŠKAU Petro Znaiduko, paeina j 

iš Mičiunų kaimo, Panemunės pa- j 
lapijos, 12 metų atgal girdėjau gy
veno Detroit, Mich., dirbo automobi
lių išdirbystčj. Meldžiu jį pati atsi
šaukti, arba kas žinot malonėkit 
pranešti. Turiu svarbų reikalą. J. i 
Gegznas, 412 W. Susquehanna Ave., 
Philadelphia, Pa.

(261-263) i

kams duot maistą ir drabužius 
iš miesto iždo.

Boro prezidentas Bruckne- 
ris į visus tuos reikalavimus 
atsakė, kad jis “neturįs tam 
galios.” Idant greičiau atsi
kratyt bedarbių delegatus, “jis 
iš savo kišeniaus davė vienam 
delegatui pinigų užsimokėti už ' 
kambarius; tuomet atsiliepei 
tas delegatas ir keli kiti, kad 
veik visiems gręsia išmetimas 
į gatvę; o tarp demonstrantų 
buvo šimtai benamių, neturin
čių kur galvą priglausti. Tuo
met tas ponas pieko daugiau 
negalėjo sakyti ir tik pečius 
patraukė.

Bedarbių delegatai pakvie
tė Bronx Boro prezidentą ir

IMPERIAL BARBER COLLEGE j
Vyrai, kurie sunkiai dirbat už ma- ' 

žą algą arba visai nedirbat, ątkreip-i 
kit atydą į barberystės amatą. Į 1 
trumpą laiką išmoksite, vėliau dary- , 
šit gerą pragyvenimą, nes vietos lau- ' 
kia jus. Mes -mokiname barberiauti 
ir moterų plaukus kirpti. Pilnas 
kursas $25.00. Ateikite persitikrint. 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE 

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

(237-261) j

jomis rengia Bedarbių Tary
ba lapkričio 13 d., Ambassa
dor Hali, 3rd Avė. ir Clare- 

I mont Parkway, Bronxe.

KOJŲ SPECIALISTAS *
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
ęas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus 
jos taipgi ' ir 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

be operaci- 
kitas ligas.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nanjob Cigarą

PRANEŠIMAS
Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 1 
laiko sau už garbę pranešti Brookly- j 
no lietuvių visuomenei, suaugusiems 

' ir jauniems vyrams, moterims ir 
merginoms, kad nuo lapkričio (No- i 
vember) 7 d., kas šeštadienį, lygiai . 
7-tą vai. vakare, per visą žiemos se- I 
zoną, bus rengiami šokių bei pąsi- j 
linksminimų vakarėliai savo nuosa- Į 
voj svetainėj, 80 Union Avė., kam
pas Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Įžanga vyrams 35c, moterims ir 
merginoms tik 25c. v '

Kadangi visi žinote, kad šis kliu
bas kiekviename savo parengimo pa- j 
tenkina atsilankiusius, todėl visus 
nuolankiai prašome remt. šią suma
nytą pasilinksminimų pramogą, o 
mes esame tikri, kad kiekvienas at- ■ 
silankęs bus užganėdintas.^

Pasilinksminimuose grieš gera or- j 
'kestra lietuviškus-angliškus šokius, i 
i Nuoširdžiai visus užkviečia 
: Parengimų Komisija.

BROOKLYN.—Pereitą sek
madienį įvyko koncertas - ba
lius 1! -Tarptautiniq Darbininkų 
Apsigynimo. Jį rengė lietuvių 
rusų; lį^aihū- ir lenkų kuopos. 
Kcmcertinė programa \lpuvo 
viena iš geriausių: Programą 
atidarė. Aido Choras Interna
cionalu ir sudainavo dar ke
lias daineles. Sekė Dilbv,‘ ba- Į 
ritonas; A. Laczynska,šoko. L. j

(Tąsa 5-tam pusi.)

SPORTAS
SMARKIOS RISTYNĖS 
ŠI VAKARĄ

„ Jack Herman," ristynių pro- 
moteris, praneša spaudai, kad 
sunkiasvoris ristynių čampio- 

i nas Henri De Glane, francū- 
zas, sugrįžęs iš Kanados labai 
gerame sveikatos stovyje ir 
esąs prisirengęs apsiginti nuo 
savo oponento Lee Wykoff’o. 
Jiedu suskibs šį vakarą, 4 lap
kričio St. Nicholas Ring, 69

NEW YORK/— Antradie
nio rytą, Harleme, vienoj bal
savimo stotyje komunistiniai 
balsų sargai užprotestavo, kad 
balsavimo mašina tyčia taip 
“sutaisyta,” jog nenusispau- w. 66th St., New Yorke/

WWMWMtAIWWiW

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURŲS!

215 E. 12tli St. ,
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8 •
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

MEDIC1N. DAKTARAS

S. A. CERNOV ,!£
223 2nd Avė. & J4th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir 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

Tai
LIETUVIU 

IŠDIRBYSTRS
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 pasta pigiai ir 
greitai.

J. Naujoku Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway,
Brooklyn

P.

361

MATTHEW L BALLAS
(BIELIAUSKAS)

• GRABORIUS
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.*

PHONE, STAGG 2-1941

be

■JONAS STOKES
Fotografas

šiu’omi pranešu savo kostuine-
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vietort; 
po numeriu 
512 Marioit SG 
k am p. Broad* 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.l 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.y.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

ii 
iki 
iki

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
i 200 Second Avė.'

* Tarpe 12 ir 13 Kalvių-
GYDAI’: KRAV.IO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomis ntio 
ryto iki i po pietų. Vakarais nuo 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus. SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Telejhone, Stagg 1-4401

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416
Į

Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. T.

Grafoms
UNDERTAKER

LAIBOTUV1U DIRHKTOttlOU

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

~--- .rr- .

‘fiba'aamuoja ir laidoja numlruBlru 
... visokių kapinių; parsamdo au- 
‘ noblhus ir karietas veselijomo, 

i r ikiitynoinH ir pasivažinfijimama.

Telephone, Greenpoint 1-2320

ŽODIS NUO. DR. MENDLOWITZ
Šnipini primenu savo draugams, jog a$ 

praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry 
Dabar mano antrašas.

DR. H. MENDLOWIU

vis

2220 Avenue J, Brooklyn, N.
TIJU MIDWOOD

f A ** m*
Į MOT. LAUKUS, Fotografas 

^^2141 Bedf ord A ve,, Brooklyn
Greenpoint V-7831, 

Geriausia ^Studija Rrooklųne. Ateikit Persitikrinti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
.Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

KUNDROTO APTIEKA

229
• P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

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

likirpkit ij skelbimą ir prtaiqskit kartu su užsakymu.

D




