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ten staiga nuskendo didžiu
le sala Sankan. Laimė, kad 
ant jos niekas negyveno.

Gauja Grūmojo Mirtim 
Juodveidžio Apgynėjui i

(Daugiau pasaulinių 
5-tam pusi.)

New Yorke Milžiniška Demonstracija Įvyks Bronxo Coli- 
seume; Programoje Dalyvaus Bendrai su Kitais Chorais 
Lietuvių Aido-Lyros Choras; Kalbės Draugai Browderis 
ir Amteris; Lietuviai Darbininkai, Dalyvaukite Sukak
tuvių Paminėjime

Jau Bedarbius Organi 
zuojame į Tarybas

negrui ir jo advokatu

N,ė Colio Nuo Linijos 
Taip irgi Negalima, i 

Rašo Komunistas

ATLANTIC CITY, N. J 
Misionierius kunigas Ni

Policija Darė Puolimą ant Pikieto;\Streiko Komiteto Atsi
šaukimas į Audėjus Prieš Valdžios, Bosų ir Amerikos 
Darbo Federacijos Vadų Suokalbį

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

ATEINA GALAS BRITĄ 
NIJOS IMPERIJAI

UŽDARĖ VARŠAVOS 
UNIVERSITETĄ

CERTE IŠGIRSIT STEBĖTINĄ 
DAINININKĄ

Nesiskubinkime su Pa- y 
smerkimu.

Kantrybės ir dar Kantry

LONDON.— Kaip pasiro 
do, tai Anglijos laivyne te 
beina 
valdžid.

, Komunistę Balsai Smar
kiai Paaugo, Nepaisant 

Teroro

LAWRENCE KOVINGI AUDĖJAI, NEPA 
SIDUOKIT “PILIEČIU” APGAVYSTEI

chols ragina visas bažny
čias tuoj aus pradėt maldų 
vajų prieš karų Mandžuri- 
jojė. Tai geriausia būsian
ti Amerikos pagelba chi- 
nams ir japonams. Nichols 
nebūtų kunigas, jeigu jis 
parapijonų neapgaudinėtų.

Nesenai “Lai š ve j” ilgair 
straispnyj Buolio Sūnus pasisa
kė, kad “Laisvės” redakcija 
griežčiausiai cenzūruotų raštus 
ir nepraleistų nė vieno rašto 
nė vienų eilių, kurios yra klai
dingas, bei su nukrypimais. Tą (leiskim, draugas bei draugė pa 
patį reikią daryti su ALDLD. 
knygomis.

Negalima sutikti su ta min- 
čia. Tai kraštutinybė. Tas 
reikštų, kad jokios savikritikos 
mes- nepripažjstame. Nebūtų 
progos taisyti klaidas ir lavin-y 
ti draugus.

šaukiasi pagelbon “Piliečių 
Komitetą.” -

Bet audėjai laikosi kovos 
fronte. Jokios pastangos 
sulaužyti tą frontą bosams, 
valdžiai ir Amerikos Darbo 
Federacijos unijų vadams 
nesiseka. Lapkričio 4 d. 
net 10,000 audėjų pikietavo 
ties Arlington dirbtuvėmis. 
Skebus, kurie išėjo iš dirb
tuvės, darbininkai pasitiko 

baubimais. Tuo-

nai miestelio' rinkimai paro
dė labai didelę komunistų 
(taką. Už komunistų kan
didatą į miesto majorus pa
duota net 626 balsai. Majo
ru išrinktas tūlas Carlson 
su 4,851 balsu. Visoj eilėj 
skyrių už komunistus pa
duota vienas penktadalis vi
sų balsų.

rašė straipsnį su nukrypimais/ 
Tokių nukrypimų pastebima 
pas kitus draugus. Toks raštas 
reikia talpinti ir jo nukrypiu 
mus reikia sukritikuoti. Tai! 
bus pamoka ir autoriui ir vi
siems, kurie buvo panašios 
.nuomonės. tuo klausimu. r~"' 
tai tas autorius neturėtų pykti. 
Jis turėtų kritiką priimti, kai
po pamoką, šio nusistatymo, 
mano supratimu, turėtų prisi
laikyti mūsų dienraščių redak/ 
cijos. > ’

btninkų- Stumdė ir mušė 
pikietninkus. Net šimtas 
darbininkų tapo suareštuo
ta. Bet kovotojų ūpas pa
kilęs. Kova eina pirmyn. 
Areštais valdžia ir bosai 
nenugasdins Lawrence au
dėjų.

vo. O iš Tokyo, Japonijos 
sostinės, žinios skelbia j kad 
valdžia nutarė tuoj aus pa
siųsti Mandžurijon dar 
4,500 kareivių. Japonijos 
karo vadai pareiškė, kad jie 
griebsis griežčiausiųprie
monių numalšinimui pasi
priešinimo Mandžurijoje. r

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
motinų atsiduria desperaci
joj delei viešpataujančio 
bado Amerikoje. O badau
ja ne tik bedarbių šeimy
nos, bet taip pat šeimynos 
biednų farmerių. Štai pra
nešama iš Delaware, Ohio, 
kad ten lapkričio 4 d. far- 
merio James A- Horner

ir apielinkės darbininkų de
monstracija už revoliucinę 
dailę- Didysis suvienytas 
Aido-Lyros Choras uoliai 
ruošiasi puikiai pasirodyti. 
Rusų-Ukrainų Darbininkų 
Choras savo griausmingo-

PASITRAUKĖ LIBERA
LŲ LYDERIS

LONDON.—Liberalų par
tijos vadas Lloyd George 
rezignavo, o jo vieton par
tijai vadovauti išrinktas 
Herbert Samuel, kuris eina 
iš vieno su MacDonaldu.

VARŠAVA.— Delei susi
kirtimų tarpe lenkų fašistų 
pogromščikų ir žydų stu
dentų tapo uždarytas Var
šuvos universitetas. Bijo
ma kraujo praliejimo.

žmona pasiėmus šautuvą 
nušovė savo dukterį 9 metų 
amžiaus, kitą savo kūdikį, 
mergaitę, mirtinai sužeidė 
ir paskui pati nusišovė. O 
priežastis tos baisios žmog
žudystės ir saužudystės bu-

Soviety Spauda Apie 
Japonijos Manevrus

MASKVA.— Sovietų val
džios organas “Izviestija” 
kaltina Japonijos militaris- 
tus leidime gandų, kad So
vietų Sąjunga mobilizuo
janti armiją delei užpuoli
mo ant Mandžurijos. Tie 
bjaurūs gandai leidžiami su 
tuo tikslu, idant įrodyti An
glijai, Francijai ir Ameri
kai, jog Japonija apsaugo 
Chiniją nuo Sovietų Sąjun
gos. Štai kodėl Tautų Ly
ga nedaro, jokių žygių prieš 
Japoniją Mandžurijoje.

vi skeletonai, daugiau nie
kas- .Ir jeigu šitie kūdikiai ly 
neišmirs badu, tai jie užau- O 
gę negales dirbti jokio dar
bo, nes bus amžini Įigoniai- 
paliegėliai. Tai taip dedasi • .
toje šalyje, kurioj yra viso- 
kio maisto, apsivilkimo ir 
apsiavimo ^perdaug, o išti- . 
sos šeimynos badauja. Da
bar dedamos pastangos SU1- 
orgahizuoti visus bedarbius 
Glendale, ir Carnegie, neš 
šitie yra didesni miestukąi, - 
ir čia yra daugiau bedar- ..

. Nereikia manyti, kad tik 
buržuazinė policija “suran
da” visokius 
“suokalbius.” 
trijos

Sovietų Sąjungos gyni
mas nuo imperialistų virto 
dienos klausimu prieš Ame
rikos proletariatą- Daugiau, 
negu aišku šiandien, kad 
imperialistai per Tautų Ly
gą ir per Ameriką rengiąsi 
karui prieš Sovietų Sąjun- 

!gą. Japonija eina tų impe- 
. rialistų agento pareigas, 
i Kapitalistinis pasaulis pla
nuoja nuversti Sovietų val
džią, idant neleidus praves
ti gyveniman Penkių Metų 
■ Planą ir subudavoti socia
listinę tvarką ant vieno šeš
tadalio pasaulio.
. Sumobilizavimui plačiųjų 
masių delei gynimo Sovietų 
Sąjungos Amerikos Ko
munistų Partija rengia ma
sinius susirinkimus lapkri- 

I čio 7 d. laike keturiolikos 
metų sukaktuvių ryųo di
džiosios rusų revoliucijos ir yo skurdas šeimynoje.—J&4J* 

ištisi mėnesiai, kaip šeimy
na neturi nei pinigų, tiei 
maisto, nei kuro. Motinos 
širdis plyšo iš gailesčio, 
kuomet reikėjo žiūrėti į ba
daujančius kūdikius. Todėl, 
ji nusprendė padaryti ' tani 
viskam galą.

Pats Horneris ir jo žmb-‘ 
nos tėvas gulėjo kambaryje 
ant antrų lubų< Išgirdę šū- 
vius jie greitai skubinosi 
žemyn. Bet kuomet jie ati
darė kambario duris, Hor- 
nerienė paleido šūvį sau į 
galvą ir krito negyva. .

MIRĖ IŠGELBĖTAS NUO 
MIRTIES

Brooklynietis Tūchyner, 
kuris su savo pusbroliu iš
buvo ant vandens Atlantike 
devynias dienas ir tapo iš
gelbėtas, mirė ligoninėj.

NUSKENDO DIDŽIULĖ 
SALA

TOKYO.— Toks buvo

Komunistų Partijos Lietuvi^ 
Frakcijos Centro Biuro pozici
ja yra tokia: Prieškomunisti- 
nės Opozicijos vadai sąmonin
gai pasirinko tą kelią ir nacha- 
liškai juo eina. Jie žino, kac| 
tarnauja buržuazijai, bet jai 
tarnauja vis tiek. Jie žino, kad 
jie veda kovą prieš Komunistų 
Partiją, bet veda ją vis tiek. Jų 
nepertikrinsi. Jų nepataisyti. 
Mūsų pareiga jų darbus iškelti 
j^ikštėn ir parodyti darbinin
kams. O pamatę tuos darbus, 
kaip pasirodė visur, darbinin
kai juos atmeta ir pasmerkia.

PASITIKIMAS LENKŲ 
GENEROLUI ,

’ ‘ Nėw Yorko' miešto’ Valdžia 
iškilmingai pasitiko [ir demon
stratyviai priėmė prie City 
Hali lenkų generolą V. Kowals- 
kį, ketvirtadienį po piet. Kow
alskis, sūprantama, atvyko pa
sikalbėt su Amerikos imperia
listais apie karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Ar jau visi pasirengę 
ateinantį sekmadienį daly
vauti Aido-Lyros Choro 

komunistinio 
revoliuci- 
štai ką 
koncerto 

pavyko I mis dainomis stebins darbi 
Jean

LONDON.— Žymus Ang
lijos bažnyčios vadas Inge 
nusiminusiai pranašauja 
greitą galą Britanijos im
perijai. Jau karo laiku pra
dėję tos imperijos sienos 
braškėti.

milžiniškas komunistų fa- 
Tik-^ brikas falšyvų pasportų da

rymui.” Tai jau bus pačios 
^policijos provokacija, idant 
inkriminuoti visą eilę veik
lių Austrijos Komunistų 
Partijos vadų.

Z I / ___ . X

Lapkričio 7 D. Sueina Keturiolika Metų nuo Didžios Rusų Revoliucijos; Komunistų Partija Visur Rengia Masinius Susirinkim is Šių Sukaktuvių Pa 
minėjimui; New York Sukaktuvių Paminėjimas, įvyks Bronx Coliseum Svetainėj; Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės, Ruoškitės Dalyvauti! į|

Darbininkai Vitų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimčsite 
Pasaulį!

.; Snowhill, Md.— Lap- 
kričio 4 d. gaują baltvei-

. komunistų džių ku kluksų užpuolė įr 
Vienos, Aus- sumušė Bernard Adės, ad- 

socialdemokratinė vokatą, kuris gina negrą 
policija irgi garsiai paskel- darbininką Leę.> Gauja gru- 
bė> kad jai pavykę užtikti mojo nulinčiavimti abiem—

LAWRENCE," Mass. — 
Jau dabar aišku, kad užpa
kalyje taip vadinamo “Pi
liečių Komiteto” stovi val
džia ir Amerikos Darbo Fe
deracijos pardavikiški lyde
riai. Tas komitetas ruošia 
apgavingą balsavimą. O 
savo rezoliucijoj jis pareiš
kia, kad audėjai “jau nori 
grįžti į darbą nukapotomis 
algomis.” Nacionale Audė
jų Unija ir Bendro Fronto kerštu 
Streiko Komitetas šaukia met policija puolė ant dar- 
darbininkus nepasiduoti 
“Piliečių” apgavystei. Tuo- 
jaus bus išleistas lapelis 
tuo reikalu ir paskleistas 
tarpe streikuojančių audė
jų. Bosai randasi despera
cijoj, štai kodėl jie griebia
si visokių apgavysčių ir

šiuo klausimu reikia viduric 
kelio. Negalima dėti bile ko 
kius raštus, tas tiesa. Jeigu 
raštas tikrai ' kontr-revoliucio- 
niškas, jam “Laisvėj” nebuvt

kandidatą buvo paduota 
5,000 balsų, o šiemet 6,283. 
O tai nepaisant bjauriausio 
teroro, kurį vartojo Tam
many Hall demokratai 
prieš darbininkus. Daugely
je vietų gengsteriai išmetė 
komunistų pastatytus balsų 
skaitytojus ir šiaip terori
zavo darbininkus.

bruzdėjimas prieš, 
Laivyno depart-, 

mentas paskelbė, kad tapo: 
prašalinti 24 jurininkai, ku
rie, girdi, kurstė jurininkus 
dar ir po streiko. Beveik 
visi prašalinti jurininkai 
tarnavo ant karinio laivo 
Rodney. ' Jie tapo suareš
tuoti ir atgabenti į stotį. 
Ten jiems buvo perskaity-1 

.Mes į tas prašalinimo aktas, su- 
Ne- įsodinti į traukinį ir išga

benti namo.

Iš Mukdeno praneša, kad 
Japonijos kariuomene kru
vinuose susikirtimuose nu
galėjo Chinijos armiją ir 
užėmė eilę strategiškų

HEIDELBERG, Pa.—Čia 
apie savaitė laiko atgal 
pradėjome bedarbius orga
nizuoti, ir jau suregistravo
me apie 300 šeimynų, ir ne
mažai pavienių.’ Tarpe šių 
šeimynų radome kelias de
šimtis, kurios neturi jokio 
maisto, nei 'drapanų bei če- 
verykų.. Taipgi užėjome 
šeimynų, kuriose yra 8 vai
kai, o motina su tėvu juos 
valgydino pietus. Jų valgis 
susidėjo iš sadjos “oister” 
krekių, trijų plonų riekučių 
duonos, juodos be ęųkraus 
kavos. Kitoje vietoje užė
jome šeimyną, kuri suside
da iš 5 vaikų ir tėvų, viso 
7 ypatos. Šita šeimyna ne
turėjo kitokio maisto, kaip 
tik grybų, kuriuos po porą 
slaistukų pasidalinę valgė 
trečią valandą po pietų.

Anglijos Valdžia Pra
šalino 24 Nepaklus

nius Jūrininkus

rengiamam 
judėjimo naudai 
niam koncerte? 
mums pranėšė 
rengėjai: Jiems 
gauti dainininką 
Schramm, lyrišką tenorą, 
didžiai pagarsėjusį savo 
profesijoje. Pirmu sykiu 
mūsų publika svetimtautį 
garsų dainininką išgirs dai
nuojant negrų liaudies dai
nas ir lietuviškas darbinin
kiškas meliodijas.

šis koncertas, kuris įvyks 
lapkričio 8 d. Labor Lyce
um svetainėj, bus Brooklyn

Ne visur mūsų draugai šitą 
teisingą Biuro liniją praveda.,1 
Negalima abejoti apie jų gėrusi! 
norus ir troškimus. Jie pilnai i 
atsidavę Komunistų Partijai. 
Bet jie greitai išsikarščiuoja ir j 
tuojaus pasako: “Tu esi sklo- 
kininkas.” Tikslas lieka neat
siektas. Suvedžiotas, svyruo
jantis darbininkas įsižeidžia ir 

/vieton ateiti arčiau prie Ko-, 
munistų Partijos, nueina nuo] 
jos toliau. \
' z Todėl, draugai, daugiau kan
trybės. Nesiskubinkite su pa
aukojimu “Opozicijai” darbi
ninkų, kurie dar tebesvarsto, 
ką daryti. Jie turi skundų. 
Jie turi nepasitenkinimų. Jie 
daro užmetimus mums. Išklau
sykite tuos jų skundus. Aiš- , 
kinkite, kaip dalykai yra. 
nesame liuosi nuo klaidų 
reikia tas klaidas užginčyti, 
jeigu jas pamatome. Taisyki
me tas klaidas. Nebijokime 
aštrios savikritikos. Tegut 
kiekvienas darbininkas mato, 
kad komunistai ir jų simpati/ 
kai nuoširdžiai riša kiekvieną 
mūsų judėjime klausimą.

Dar kitoj vietoj užėjome 
šeimyną, kuri visiškai netu
rėjo jokio maisto. Šita šei
myna susidėjo iš 6 vaikų ir 
tėvų. Vaikai ant tiek su
nykę, kad tik kaulai ir sku-

Plūdimosi darbą palikime 
Pruseikai. Jis kalba dvi valan
das ir pamiršta darbininkų kla
sę ir jos vargus. Delei jo nė
ra AmeHkoj bedarbės. Delei 
jo negrumoja naujo karo pavo
jus. Jis nemato algų kapoji
mo darbininkams. Jis turi bač
ką juodų pamazgų ir visur ver* 

4 čia jas ant komunistų galvos. 
Komunistai jam “gizeliai,” 
“gbnčai,” “džentelmonai.”

Mes gi kalbėkime apie prole
tariato kovas ir Komunįįtų 
Partijos rolę jose. Mes aiškin-, 
kime, kad mūsų judėjimas turi; punktų. Mūšiuose daug žu 
dalyvauti tose kovose. O opor
tunistai bijo tų kovų. Jie ban
do išmušti mūsų judėjimą iš 
leninistinės linijos. Mes laiky
kimės tvirtai toje linijoje. Ne
sitraukime nė colio nuo jos. 
Svarbu išlaikyti ir apginti 
principą. Štai kas mums svar-

munistų Partijos vienetai, 
bei komunistams simpati
zuojančios organizacijos. 
Partija skelbia, kad šiemet 
lapkričio 7 d. rengiama net 
350 masinių susirinkimų.

Didžiausia darbininkų de-

350 MASINIŲ SUSIRINKIMU PAMINĖ
JIMUI DIDŽIOSIOS PROLETARINES

RUSIJOJE REVOLIUCIJOS

Pirmai Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Bet yra ščyrų suklaidintų 
darbininkų,—tiesa, nedaug, bet 
yra. Jų užtiksi beveik visur. 
Jie abejoja. Jie dar nemato ’ismarkus žemės drebėjimas 
tikro veido Prieškomunistinės '/ties Kamaishi uostu, jog 
Qpozicijos. Su jais reikia kan
triai ir pasiryžusiai diskusuoti. 
Reikia juos pertikrinti. Tam 
nereikia gailėtis nei laiko, nei 
energijos. i

ir ąėra vietos. Arba jęigu eilė^ Jm-j (JraŽailS Darbo 
visai žioplos, visai neturi nei 
poezijos, nei “common sense,’ 
jas nereikia talpinti. Bet, da

ninkišką publiką. Jaunų 
merginų sekstetas jau kas
dien daro repeticijas delei 
šio koncerto. Pagaliaus lo
šimas “Badaujanti Mainie- 
riai,” kuri mums perstatys 
New Y'orko darbininkiški 
artistai.

Tuojaus įsigykite tikietus 
į šį koncertą. Galite gauti 
“Laisvės” raštinėj bei pas 
mūšų choriečius.

Bronxo Colise- 
St. Kalbės dd.
Amteris. Su- 

spėkomis visų

nuo įkūrimo Sovietų val
džios. ' Susirinkimai įvyks 
visur, kur tik randasi Ko-

NEW YORK.—New Yor- 
ko miesto dalyj Bronxe šie
met rinkimuose komunistų 

monstracija už Sovietų Są- balsai pakilo ant 1,283. Per
junką įvyks_ New Yorke j nai už Komunistų Partijos 
milžiniškam ~ 
ūme, E. 177 
Browder ir 
vienytomis 
tautų didžiojo New Yorko 
chorai dainuos revoliucines 
dainas. Lietuviai darbinin
kai ir darbininkės, šešta
dienio vakare važiuokite į 
Bronx Coliseumą ir daly
vaukite toj denonstracijoj 
už (proletaria.to tėvynę. . j

BADAUJANTI FARMERIO ŽMONA NU
ŠOVĖ DUKRELĘ ir PATI NUSIŠOVĖ
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DAR VIENAS ĮRODYMAS

ĮSSĮĮĮLA1!-1-”1.. , 1 11 1 - i hh>hmiį**APŽVALGA
Kas Bus Atėjus Seimui?

Vienas tautiškas lapelis 
stato klausimą:

“Ar gali užtikrinti, kad at
ėjus SLA. seimui Pittsbur.ghe 
sandarįečiai nekels triukšmo 
ir nekąs į rankas policmo- 
nams ?’
Rankų kandžiojimas vei-1

ija Deki Kovos prieš Alkį ir prieš Bedarbę, Priimta

Penktadien., Lapkr.

Grand Rapids Riko Re- Organizuokime Bedarbius Letuvius 
j vofiucijos Minėjimas

GRAND RAPIDS, MICH.
Lapkričio 7-ta d. tai Rusi-

nes tarp savųjų. Tiek žino
me, kad “Saųdata” galą su; 
galu ir taip vargiai suveda, jos proletariato pergalės die- 
o bylos juk lėšuoja.

Rezoliuci
i ■ w a c, f

Dviejose Masinėse Konferencijose Lietuvių Darbininkų
Organizacijų—Shenandoah, Pa, Spalių 25 dieną ir Wil-

■ • - - - . na1; ZSiTK Harre, Pa, Lapkričio 1 Dieną
Taigi, dar viena beda, lyg tui brangiausia diena.

na;

jų nebūtų ir be to. Kartu

Kas Gi Davė Pavyzdžius?
V i e n as socialfašistas 

000 darbininkių ir darbininkų randasi kovos lauke. Jaulkiausia bus perprasta. Kak-!“Naujienose” klausia,’ar jie 
“ ' pasidžiovė kailį, ir sako: t ■. ; - j

„ “Kodėl taip daroma? Atro-

Lawrence eina milžiniškas audėju streikas. Apie 30,-i
-Y — ^2 1 —1! - _ * - _ —1   2 —. 1 -- - zlr\ n * 1 1 1 Trv n '

ir taip buvo jų vargingas gyvenimas, sunkios darbo są-pą kąsti, kaip Vitaitienė 
lygošAr neišpasakytai mažas atlyginimas, o čia išnaudo-' Jurgeliutei, daugiau efek- 
tojai Vėl nukapojo algas ant 10 nuošimčių. Darbininkai! tyyiau.
mete: darbą ir paskelbė kovą. . v " į Dar kur seimas, o jau fa-

Išrtaudotojai pasinaudodami bedarbe pasiryžo streiką Cistai ir socialfašistai ren- 
sulaužyti. Atidarė dirbtuves ir paskelbė, kad kas nori,; -asį prįe “žygiu” ' 
tai gali eiti į darbą. Streiklaužių apsaugojimui pasi-jfc ^4- „ ^kflnhni o-omi 
kvietė ne tiktai vietinę policiją, bet ir iš apielinkės mies-! , vL sekantis S L
tų. Vienok darbininkai po vadovyste revoliucinės’Na- lc . ’ u J i ‘- - — - - - - ■ ~ — •• J ‘ ~ 'A. seimas turėtų būti arti

'ligoninės, tai nebūtų sunku
mo* įkąstiems ir kitaip 
koneveiktiems.

ėionalės Audėjų Darbininkų Unijos ir Komunistų Par- 
tijos^stovi tvirtai kovos lauke.

Išnaudotojai ir visa kapitalistinė spauda sukėlė kurs
tymo ir teroro kampaniją. Šaukia mušeikas ir darbo 
žmonių neprietelius žudyti komunistus! Prie spaudos 
prisidėjo Massachusetts gubernatorius Ely su apkalti
nimais, “kad komunistai nori sunaikinti Lawrence mies
tą, nųbankrutuoti jį.” Visi jie šaukia, kad reikia “apva
lyti*! Lawrence miestą nuo komunistų, nuo raudonųjų!

Kame gi dalykas, juk audėjai paskelbė kovą prieš ne
pakeliamas darbo sąlygas ir algų kapojimą? Juk į Law- 
rencę atvyko ir United Textile Workers unijos vadai, 
kuri5^ra susirišus su pardavikiška Amerikos Darbo Fe
deracija. Juk tie elementai' ne tik nėra persekiojami, 
bet jie naudojasi pilniausia laisve, jiems pavestas mies
to sodnas susirinkimamas laikyti ir atdaros visos sve
taines. Juk ir jie siūlosi į vadus Lawrence audėjams. 
.. Kqdel pakelta žmogžudinga teroro , kampanija prieš

SU-

su-

t

Teismu Vieni Kitiems 
Grasiną

Ir taip jau gyvenimo 
varginta, sukoneveikta, tau
tininku “Sandara” skund
žiasi dar viena bėda. Vie
nas aspirantų į SLA. pre
zidentus, p. Bačiunas, grą- 
siną jai teismu už jo paže* 
minima.

____  - ____  ___ v____________ Nežinome kaip tAs viskas 
komunistus? Kodėl jiems nevalia susirinkti miesto so d-1 baigsis, neigi mū| daug 
ne ir uždrausta svetainių savininkams randavoti sve
taines del revoliucinės Nacionalės Audėjų Darbo Unijos?

Dąlykas aiškus. Kur tiktai Amerikos Darbo Fede
racija atsistojo priešakin ‘streikuojančių darbininkų, jos 
vadą! visur pardavė darbininkus. Tą labai gerai žino 
Bostono, Allentowno, Readingo ir Philadelphijos audi
mo ir mezgimo pramonės 
PatefBono šilko audėjai.

Amerikos Darbo Federacijos konferencijoje, kuri įvy
ko Vancouverio mieste, darbininkų streikai buvo pas- 
mertyiįi, kaipo “barbariški žingsniai.’* Na, tai ko pribu
vo he vadui ą . Lawrence; i jeigu jų supratimu darbininkų 
kovošj prieš algų kapojimus ir nepakeliamas darbo sąly
gas yra “barbariški žingsniai”? Ką, gal jie pribuvo plės- i • i at i .vi v.. • -vT.i _ _ v i t •

-dingo ir rnnaaeipnijc 
darbininkai. Tų gerai žino ir

tas interesuoja—tai pešty-

Tą pergales dieną viso pa:lbinink 
SHU11O ciicji nvutn H o Y’hi m Ir a i ■ c
apvaikščios su didžiausiorA iš-1 
kilmėm. Daugelis darbininkų, 
kurie iki šiol dar vis abejojo 
apie Sovietų Sąjungos pasise
kimus, dabar jau aiškiai ma-1 
to, kad nėra kito išėjimo dar
bininkam, 1 
Sąjungą, 
tis iš šios supuvusios kapitali- 

do, jog Susivienijime povai!still£s sistemos; vienintelė išei- 
tis iš bado, skurdo ir didžiau
sio paniekinimo, kokį dabar 
kenčia darbininkai visose ka
pitalistinėse šalyse.

Todėl ir mes, Grand Rapids 
darbininkai apvaikščiosim lap-^Darbas heatidėliojamas. 
kričio 7-tą tikrai iškilmingai.' 
Paminėjimas įvyks šeštadienį, . 
lapkr. 7 d.,' 
Liet. Sūnų ir Dukterų Drg.

įsigali tokie veikėjai, arba se-.; 
nieji veikėjai taip ^pasikeičia, 
kad del džiabelio, ar bet ku- 
riąis kitais sumetimais gata
vi 
ant tvoros.
kramto tą, kuo “mandresnie- 
ji’f juos maitina.

Pedlioi’iu taktika. Dar ne-

padžiauti savo įsitikinimus 
Tūli kiti vėl su-

su milionais kitų dar- organizacijas be jokio atidėlio- 
tūkstančiai ir tūkstan-; j i m o pradėti ' tą darbą 

i.savo kolonijose. Visur reikia 
eilėse ir kenčia alkį, tuojau kurti bedarbių tarybas

. , • Tam tikslui reikia 
■’ nebuvo įsitraukęs įįtuojaus suregistruoti visus mū- 
bedarbių reikalus. Lie- sų organizacijų narius ir .kiek- 

arbininkų organizacijos viena organizacija turi su- 
susidomėję tuo ■ gyyeni- daryti komitetą darbui tarpe 

nors1 bedarbių. • Visur bedarbių or- 
Jidelė dalis jų narių jau senai'ganizavimą reikia vesti tamp- 
randasi dešperatiškoj vargo pa
dėtyje, : ši konferencija priva
lo būti, ,kuri išbudins į darbą 
visas lietuvių darbininkų orga
nizuotas spėkas plačioj' Senan- 
d oah-Minersville ;

susipratę darbininkai į. petuvjų proletarų randasi i 
nos su didžiausiom is-i, . , . . ibedarbiu

Mes turime pripažinti, kad iki ir traukti visus lietuvius bedar- 
šiol lietuvių darbininkų judėji- bius į jas. 
mas da 
kovą už

kaip sekt Sovietų 61
Tai vienintelė išei- bebuvo _ 

rno ir mirties klausimu,

riausiame kontakte .su kitų tau
tų darbininkais ir po revoliu
cine vadovybe Darbo Unijų Ly
gos.

4. Mes karščiausia užgiriame 
apielinkėje. į bedarbių tarybų ruošiamą alka- 

. Orga- nųjų eiseną į Washingtoną :ir 
■ ' nizavima's, švietimas ir vedimas pasižadame sumobilizuoti visas 

4 kovą bedarbių turi tapti svar- lietuvių darbininkų organizaci- 
ls prisirengimui prie alkanų-7:30 vai. vakare,. įjausiu dienos klausimu prieš ja:

reunvriu labina, uc- . i visus lietuvius darbininkus ir jų eisenos,
galima sakyti, kad buvusieji svetainėj, 1057 Hamilton Avė., ijy organizacijaSt r
laisvos minties skelbėjai būtų 
padžiovę savo kailį, bet gali-Į 
ma sakyti, kad jau skalauja 
ji-”
Nei

žiovė,
skalauna, nei pasid- 

o parsidavė savo kai- 
pavyzdžius tam, kaip 

kailį parduoti, mainyti antį 
dolerių, geriausius davė pats 
socialfašistų tėvas Grigai
tis. Juk jis . už-dolerį ir de
mokratus ir 
garsina, ir viską daro.

republikonus sekimą.

BOSTONO APIELINKĖ PIRMOJE VIETOJE

jų organizacijas.
Mes karštai šaukiame visus 

Grieš gera ; į kovą prieš alkį. Mes pareiš-

Jie dirba vardu A.L.D.L.D. 7-to Apskričio. Darbuoja
si draugai Ig. Kubiliūnas, K. Bai’čienė, I. Katilius, J. 
Grybas, J. Vąlątka, J. ICvetkas, Niukafp J. Šimaitis ir 
kiti* Jie parsibloškė Philadelphiją, bet ar ilgaiit? Phila- 
dęlphijoš vaidą gina draugai GaĮcckienė, Rąmonauskie. ■ Par£ijA 
ne, Potas, Gegznas, Potiene, Puodis ir kiti. Jie visi ener-■ 10c 0 bedarbiam veltui.

’Pi^philadelphiečių pažymėti vardą d. Pa- į “‘"°
is įdirba, ūsus braukydamas į abi pusi. Subatoj, lapkričio 14

N. W. Programa bus labai | 
gera. Bus suvaidintas Revo-! 
liucijos Vaizdas.
orkestrą, dainuos Liet. Dailės ’kiame ir nutariame:
•Choras, bus rusiški šokiai, o j
kas svarbiausia, tai turėsime j tai naujos revoliucinės unijos 
gerą moterį kalbėtoją drg. Ro- ir Darbo Unijų Vienybės Lyga 
gers, kuri, ką tik sugrįžusi iš ir Amerikos Komunistų Partija 
Sovietų Sąjungos, papasakos rimtai stengiasi suorganizuoti 

į mums apie Penkių Metų Pla- ■ bedarbius kovai už šelpimą be- 
ną ir kitus Sovietų laimėjimus. > darbių ir už bedarbių apdrau-

i (jaKapitalistai siunta iš piktu- j
mo ir dreba iš baimės, maty-' 2. Mes užgiriame kovą už i 
darni Penkių Metų Plano pasi- Į bedarbių apdraudą ir pasižada- 

j todėl jie rengiasi me visais būdais joje dalyvau- 
pult Sovietų Sąjungą ir su- j ti ir sumobilizuoti visas mūsų 
troškint jos visus laimėjimus, i organizacijas šios apielinkės 

Visų susipratusių darbiųin-Jtąln pačiam tikslui.
kų pareiga yra ateiti į šį pa- ! ,8. Mes užgiriame organiza- 
rengimą kuo skaitlingiausia ir I vjmą bedarbių tarybų ir ragi- 
parodyt kapitalistam, kad mes name visas lietuvių’darbininkų 
esame pasiryžę gint darbinin- e 
kų tėvynę nuo jų žvėriško'už- 
puolirho. » Kada jie matys di
delę ddrbininkų simpatiją ir 
vienybę, jie nedrįs ptilti So- 

! A , . i .i _ •

ninku pašfpfiesinimd.'
Šį ‘paminėjimą rengia

Įžanga

vįetų Sąjupgą, jn.es bijos darbi- i

Ko- i 
tik

1. Mes pripažįstame, kad tik-

5. Konferencija šaukia visus 
lietuvius bedarbius ir šiaip dar
bininkus ir’darbininkes ir jų or
ganizacijas aktyvai dalyvauti •' 
ruošiamuose bedarbių matavi
muose ant miestų bei pavietų 
valdžių, bedarbių demonstraci
jose ir visuose bedarbių protes
tuose prieš alkį.

6. Konferencija ragina, kad 
po šios konferencijos visuose 
miestuose tuoj aus būtų įkurti 
bendri mūsų visų organizacijų 
komitetai organizavimui bedar
bių, kad būtų tuoj aus Šau
kiami bedarbių susirinkimai ir 
be jokio atidėliojimo organi
zuojamos bedarbių lokalės ta
rybos, jas tuojau surišant su 
gyvuojančiomis bei tveriamo- , 
mis abelnomis visų tautų be
darbių tarybomis.

Cleveland© Apvaikščiojimas Rusijos 
Revoliucijos Sukaktuviy .

ti tuos “barbariškus žingsnius”? Nieko panašaus! Jie I gingi ir, pasispaudę, Bostoną gali pralenkti. O, beje, dar; 
yra darbdavių žandarų roleje. Guzikuota ir revolveriais | pamjr§ome įar- xj )

, ginkluota policija laužo kovingų darbininkų streiką, o peliučkos kuris?
AmdHkos Darbo Federacijos vadai apgavingomis kalbo- 1 ’
mis ir sutartimis demoralizuoja proletarų eiles. Kad i y 
jie tarnauja darbdaviams, tą ^aliūdi' 
atsinešimas iš darbdavių ir gubernatoriaus Ely pusės.
* Kftekia pozicija išnaudotojų ir kapitalistinių įstaigų 
ir spaudos linkui komunistų ir kovingos Nacionalės Au
dėju-Darbininkų Unijos vadų. Prieš juos sukelta teroro 
kampanija. Jie areštuojami ir grūdami į kalėjimus ir 
tampomi į deportacijos skyrių. Komunistai kaltinami 
įstatymų laužyme ir betvarkės kėlime. Jeigu desėtkai 
tūkstančių kovingų darbininkų pikietuoja dirbtuves, kur 
dirba keletas šimtų streiklaužių, tai jau “betvarkės kė-;s- Petkienė, Great Neck .. 
limas.” Komunistai šaukia darbininkus laikytis tvirtai ALDLD. 5 kp., Newark .. 
ir solidariai iki tol, pakol išnaudotojai neatitrauks savo ALDLD. 9 Apskr., Shenan-

_____ • doah, Pa.........................
ijwrence audėjų streikas dar kartą patvirtina, kad e. Dovidonienė Worcester fir Y _ _ _ • i • i. i. • • i ii — i .n. •

d
Trečioje vietoje- stovi draugė Petkiene is Great Neck, įvyks maskarado balius virš- 

“Laisvės** renorteriui teko sužinoti, kad ii iaū minėtoj svetainėj. Bus laime-“Laisves” reporteriui teko sužinoti, kad ji jau
ija prielankus prie jų ] talkos ir žada pradžioje sekančios savaites vėl būti ijimai bei dovanos.

pirmoje vietoje.; ?
Bendras Kontesto 

šas yra sekantis:
sura- j

(gerai pažįstant draugus Ja-
• . Inušonį, Žukauską ir Dobi-i 
a al ■ nį, reikia stebėtis, kad jie • 

ALDLD.. 7 Apskr., Boston U2^ngra pirmoje vietoje.
91 I
42

Philadelphia, Pa.

t 7 V t ’ Xnagūs nuo darbininkų algų.
^/?Lawrence audėjų streiką _ _________ ___ _

tiktai komunistai yra darbininkų klasės kovose vadai, M pĮtkūnienė^Shrewsbury
kad tik jų vedamos kovos yra pavojingos išnaudotojų 
klasei, kad tik komunistų vadovybė veda darbininkiją 
prie laimėjimų.

Lawrence darbininkai privalo tvirtai laikytis po vado-i . v. .
vyste Nacionalės Audimo Darbininku Unijos. Privalo J* Cabuzis, Binghamton

ALlDLD. 57 kp., Cleveland
P. Bokas, Waterbury........
P. Poškus, Elizabeth ....

Kitas svarbus įvykis mūsų 
mieste, tai lapkričio 15 d., sek
madienį, 2-rą vai. po pietų, toj 
pačioj svetainėj kalbės drg. F. 
Abekas, “Laisvės” redaktorius, 
iš Brooklyno, N.Y. Drg. Abe
kas yra labai geras kalbėto-

vystę- Nacionalės Audimo Darbininkų Unijos, 
sustiprinti apsigynimo ir savo vadų apsaugojimo eiles. 
Proletariato vienybė atrems buržuazijos terorą!

" . ................. -r. ■ —

NortraoįMass, Apvai-įSSJ
< i* ; ’ Įžangos kaip ir nebus, bus ^OISeVlKy KCVOr tik guzikučiai, kuriuos parda- 

locijos Sukaktuves h Lietuviai darbininkai ir dar-
E sv *

34
22
18
15
12
12
12
12V. Stančikas, Easton........

Penkauskas-čulada, Law
rence, Mass. . . ......

A. Venckevičius,'Stoughtoii
S. Peleckas, Brooklyn ....
K. Danuševičįus, Waterbury
J. Dambfaii^kąįj PoH iCa^bdnjJD.
F. Gjrybas, Hudson, Mass. 9 

, x.,< t ‘ J. Mitchell/ Lbs Angeles-' i.j.’jt bimnkės, ne tik pątys atšilau- , y h :■ f ‘ O'Lyiri^o w L Vilna K. Bęnenas, Brooklyn^
A ’.!'- ' . . i į šį parengimą, kaipo už savo Pietaris, Wilkes-Mrye( •• 9a
Komuną. Partua ir Jau-]klasgs Teikalus; paaarykim jj'

°miU-n\Stlvi yiKa Vle '* ’ skaitlingu ir karingu, nės kuopeles) išleido mimeo- į 
grafųbtus lapelius, kuriuose ’ 
Šaukia Norwoodo darbininkus j 
organizuotis prieš algų kapo- i 
jlm^Aiž bedarbiam ^0V!
prieš Icara, už Sovietų gynima *ieifvieno sąmoningo aarnimn Liaipsniskai kyla ALDLD. 
ir t.t.y Atsišaukime kvočia, . .. . kJ ... tai|9-tas Apskritys Shenando-

kykime, bet ir kitus kvieskime

Visi Sovietų Sąjungos prie- 
St.' šai yra susivieniję, pradedant 

7:30 vai. vakare; Wallstrycio valdžia Washingto- 
dąinuos ne ir baigiant nusususiais so- 

i cialistais su Amerikos Darbo 
I Federacija, jie visi yra susivie
niję prieš Sovietų Sąjungą.

Clevelando lietuviai darbinin
kai! Ginkime Chinijos darbi
ninkus. Ginkime darbininkų 
tėvynę'Sovietų Sąjungą! Buda- 
vokime revoliucines unijas, va
dovystėje T.U.U.L. Organizuo- 
kimės į Bedarbių Tarybas, ša
lin socialistų partija—stokime 
Komunistų Partijon! Už darb. 
ir

Subatoj, 7 d. lapkričio, Slo-į 
venų ’ Auditorijoj, 6417 I 
Clair Ave 
kalbės Tom Johnson; 
iš 300 balsų chorai.

Nedėlioj, 8 d. lapkričio, Lie
tuvių Darbininkų Svetainėje 
920 E. 79th, Street, 5 vai. vaka
re; bus geri kalbėtojai, vaka
rienė ir šokiai.

Kovokime prieš bosų rengia
mąjį karą puolimui Sovietų 
Sąjungos!

Hooveris su Laval’u, pasis
lėpę už “taikos” frazių, šiomis I 
dienomis baigė planą -suokalbį 
prieš Sovietų Sąjungą. Darbi
ninkai ! neapsigaukit Hooverių 
-Lavalų “taikos” kalba.

Bosai visado's susivienija, 
kada jiems gręsia pavojus iš 
darbininkų pusės. Kuomet Ja
ponijos imperialistai pasiglem
žia Mandžuriją, tuom syk chi- 
nų generolai apsiputoję sku
biausiai žudo darbininkus ir 
valstiečius, kurie spėjo vienoje 
dalyje įsteigti 
vietai chinų eksploatatoriam 
reiškia galą, 
prisirengimas imperialistų yra tuvių” ■ I ‘ '
atkreiptas pulti Sovietų Sąjun- (7 ;30 ’ ' Programa
gą.

14 metų sukanka, kaip Sovie-'ag Choras, Vadovaujant drau- 
tų Rusijos darbininkai ir vals-;2-ei Zdaniūtei; taipgi šoks

Clevelandas stojo į darbą Jas į niekada dar nėra kalbė- 
—drmiP-ai Graibus' ir Mn jęs Grand RaPlds- Tode1’ V1' v js| lietuviai ir lietuvės darbinin-
zeika. Tikimės, kad jie ne- ]<aĮ turi atsilankyt ir išgirst 
norės žemai surašė laikyti i drg. 
savo miestą.

Wilkesbarrieciai ir water- . . . . . . o
burieciai dar prastai laiko-; Kviečiami visi, nepaisant 
si, ale yra vilties, kad ir jie i pažiūrų, atsilankyt. Rengia 
subrus. -A.L.D.L.D* 66 kp.

Prisiuntė skaitytojų šie Darbininke,
draugai: J. D. Sliekas,. ---------- :—

M. Selo- „ •• n .j j

kas, Hartford, Conn.; F. Ispaniją Pasiduodą 
Kvedaras, Bloomfield, N.,'[apju lygai ■ 

j j. ; F. Alexander, Philadel
phia, Pa., K. Rušinskienė, 
Minersville, Pa,; C. Kąspąiį, 
Wilkes-Barre, Pa.; Li Raų- 
duvė, Pittston, Pa.; A. Glo
sčius, WilkesJBarre,' Pa.; 
į. Walailt', Philadelphia^ 
Ba.; J. Grybas, Norwood, 
Mass.; K Puidokas,, Rum
ford, Maine; A. Žemaitis, 
Shenandoah, Pa.; S. Rei- 
kauskas, Shenandoah, Pa.; 
J. Bakšys,' Worcester, Mass. 
L Katilis,/,* Bridgewater, 
Mass,; J. Daugirdas, Low
ell, Mass. K. Barčienė, So. 
Boston, Mass.; F.cGrybas, 
Hudson, Mašs.J; K. Kubilius, 
Scranton, Pa.; .(j., Kvetkas, 
S. Boston, Mass.:,

Abeką, nes kita tokia 
proga greit nepasitaikys.

Drg. Abekas turi labai daug

Darbininkė.

Sovietus. So

valstiečių valdžią!
Lietuvių Komfrakcija
L.D.S.A. 24 Kp. Komisija.

WilkesBarre, Pa., Minė
jimas Rusų Revoliucijos

Pittsburgh, Pa.;
12
10
io i

’ C X A—r Į ,
j klasės reikalus; padarykim jį S. Puidokas, R ti m ford,..-Me.

a « • '* * i •* U

Stokim į Komunistų Parti
ją, kuri nesvyruojančiai orga- _
< nizuoja darbininkus ir gina vi-; vidonienę ir Petkūnienė
: sos darbininkų klasės reikalus, perilgai stovi ant vietos.

Laipsniškai kyla ALDLD
'stoti į savo klasės partiją, tai 
yra į Komunistų Partiją.

Darbininkas.
darbininkus gausingai daly
vauti/Rusijos proletarinės re- į 
voliucljos paminėjime, kuris i

-Įvyks.7-tą d. lapkričio (Nov.), 
Lietuvių svetainėje; pradžia APSIVOGĖ ARMIJOS 
7:80 vai. vakare.

BuU geri kalbėtojai: Harry j 
Cantor, T.D.A. org. ir Jaunųjų

OF1CIERIUS

stai kodėl visas j

Sykiu ir Puiki Koncertinė 
Programa

Bus apvaikščiojimas 14 me- 
!tų Rusijos revoliucijos sukak- , 

. lapkričio 7-tą dieną,

j susidės iš dainų. Dainuos Ai-

!. 9
i • - r r . .

Apgailestauj a m e, k a d 
drauges worcesterietes Do-

’ MADRID.—Ispariijos sei
mas nutarė, kad ateityj ė Is
panija atsiduos .Tautų Ly
gos nuosprendžiui karo rei
kalais. Taip įrašyta į Is
panijos naują konstituciją. 
Taip pat ’ šeimas nutarė, 
kad į respublikos' preziden
tus negali būt išrinktas jo- 
kis kunigas. ; , .,

ti nors po vieną naują skai
tytoją savo dienraščiui.' Iki

Forto Totten, Staten Island, 
Komifijistų Lygos kalbėtojas. | vyresnysis armijos oficietius 
Muzikalę bėi dailės programą Ed. A. Djolph nuvogė $10,000 
pdCy^FinU Benas, L.L.R. Cho- valdžios pinigų. Tapo areš- 
ras, Jaunieji Pionieriai ir pa- tuotas., d , \

ah apielinkės. To apskričio 
Vardu darbuojasi draugai 
Reikaųskas,", Žemaitis ir 
Rušinskiene* > Mums rūpi 
žinoti, kodėl d. Arminas ir 
kiti tos apielinkės veikėjai 
nepasirodo šiuose vajuose?

ALDLD. 5 kuopa New
ark, N. J, stovi neblogai, 
ketvirtoje 'vietoje? ■ Taeiaus,

rr -v n • ’ m-i x v* . KUCl paKeitl Li
i.,Ve kl? , ? T kuliaeiją net ir
flWBvSs” Skaitytojų? laik«. ____ .

k Visų dierii&ščįo skaitytoj- naujų prenumeratų iš visų 
jų Įprpfthę [skiltytogų ' • U ‘

draugės KimeniutČš ir dainuos 
juodveidė operos dainininkė.

Bus ir muzikos ir kitokių 
pamarginimų. * Geriausi kal
bėtojai sakys prakalbas. Tai
gi, draugai darbininkai, atei
kite į šitą paminėjimą. Girdė
site geriausius kalbėtojus ir 
turėsite labai gražią progra
mą. . Įžanga tiktai 25 centai. 
Vieta, Workmens Circle Hall,

tieČiai nuvertė bosus ir įstei
gė savo valdžią. Visas'kapita* 
lisfinis pasaulis randasi čĮid- 
žiausiame krizyje, bedarbėje; 
jame siaučia badas. Sovietų Są
jungoje nėra bedarbės ir sėk
mingai ’baigiama Penkių Me
tų Planas.

Amerikoje arti 12 milionų 
darbininkų randasi be darbo, 
duonoj ir tūkstančiai miršta, 
nup bado. Su 1 d. spalių plie-169 Hancock St., Wilkes Barre, 
no darbininkams nukapota ai-į Fa. ,

‘ ■ ! Širdingai užkviečia.
leidžiama iŠ darbo; Sovietų Są- I, Komitetas
jungoj su ta pačia diena plie-1  ,
no ir kasyklų darbininkams nuo
lo iki 30 nuoš. algos pakelta NUSKENDO IR PRIGĖRĖ . 
ir atidaryta daug naujų kasyk
lų ir dirbtuvių.

‘ Bosams daugiausiai baimės 
įvaro šitas: i Sovietų . Sąjunga 
pata'mpa Švituriu-keĮrodžiu vi
so pasaulio prispaustųjų masių su ja nuskendo šeši 
pąsiliuosąvimui. $ finai kareiviai.

šiol dar visai maža dalelė i
draugų paklausė mūsų pra
šymo. Draugai skaitytojai, 
-rūpinkitės palaikymu savo 
dienraščio! Darbuokitės, 
kad pakelti “Laisvės” cir- 

ir Šiuo baisiu 
____________ ; Laukiame 
**_____________ 1____________________________________________ / , *1

ŠEŠI KAREIVIAI

finai kareiviai

HELSINGFORS.— >Čio- 
nai sudužo karine valtis it 

jauni



BINGHAMTON. N. Y
PITTSBURGH© ir APIEL1NKES ŽINIOS

IŠPARDAVIMAS

WASHINGTON

NUO LIETAUS KOTAI—RAIN COATS

P. Puodis

WORCESTER, MASS

PHILADELPHIA, PA

GRUODŽIO MENESIO

Biznieriai, Garsinkites

išrinkti

LIETUVIS FOTOGRAFASti bent penkis delegatu

pra-

Susirinko nema
Visais Reikalais Kreipkitės

8.00

Malonūs Rūkyti!

PRIEKALAS
Virvė Naujokų Cigarų

5.00
3.00

nurodinėjo, kaip
šalys skubotai

50 f,
50 f

Rasų Revoliucijos 14-kos 
Mėty Sukaktuvių 
Apvaikščiojimas

75 k.
25 k. 
$1.00 

50c.

Kiek Pinigų Išleido 
Karo laivynui?

partija 
marš ir marš!

Dalyvaukite Svarbiose
Prakalbose

d ne klausyti, kada 
komanduoja

scenoje, 
‘Silvija,” 
Kova už

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

praėjo 
atro- 

bloga

yra žemos 
dydžio

O’kur dar armija, oro laivynas 
ir kiti karo prisirengimai?

Parduota nemažai darbininkiš 
kos literatūros.

jinai nėra
Nupiginame todėl, kad gatavų drabužių sandelį 
likviduojame, kad ir su nuostoliais turime išpar

duoti iki augščiau minėtam laikui. •
jaus patapti nariais:
[Draugai ;Žadėjo 1 j

Juos galite laiškais užsisakyti, kurie gyvenate toliau;
Aiit jūsų pareikalayimo prisiusime šmočiukų audimo, 
išsirinkimui spalvų. Jūs pasirašykite, kokia jūsų.
ra ,per krūtinę arba kokios mieros nešiojate viršutinių^ 
drabužius, ir mes žinosime, kokios mieros jums reikia.

12 Paveikslu, dydžio
X 6 ' ‘ -

Atvirutes

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

Kainos po 
10c ir 15c

Komuništų Partija. 
Strazdų išgyrė, kad jis' yra 
geras laikraštininkas, bet par-

Prakalbos ir 
Kili Dalykai Gerą nuošimtį duodame agentam ant gatavų kotų ir 

aprūpiname sampeliais rinkimui užsakymų. Energingas 
žmogus, vyras ar moteris, gali pasidaryti puikų sau 
gyvenimą dirbdamas šiai firmai.

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

$3.50
$2.50
$2.00
$3.00

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyiie, taip Ir 
kituose * miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi- 
sur- reikalaukite I.

JONO (ARBA 
PETRO

taipgi nemaža
priklauso ir' kotarpiu 

giau publikos į prakalbas. Gal 
ne gana išgarsinta, o gal dalis 

? nesidomi pra
kalbomis, nė savo .klasės reika
lais?

Lėšų padengimui ir Kom. 
Partijos agitacijos fondui su
rinkta $17.30.

Kiekvienas klasiniai susipratęs darbininkas įr darbo valstietis pri 
vajo skaityti vienintelį Įeitu viii kalba literatūros, politikos ir visuo

C, menės mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą

tu lietuvių trijetas, kuris pui
kiai sudainuos.

Viskas bus tiktai už 50 cen
tų. Pigiau jau nebegalima. 
Svečiai galės gerai prisivalgy
ti, išgirsti gerą programą ir 
tiktai už 50 centų. O jeigu 
kiek pelno liktų, bus panau
dota darbininkų organizavi
mui, kovai prieš bedarbę, prieš 
algų kapojimą ir*~t. t.

Rėpi

NEW EAGLE, Pa.— Lap
kričio 1 d. čia įvyko prakalbos. 

; Kalbėjo d. J. Gasiunas. Jisai 
daugiausia kalbėjo apie dabar
tinį krizį ir gręsiantį >aujo ka
ro pavojų. Ragino visus remti 
Komunistų Partiją ir kitas re- 

: voliucines organizacijas. Kvie
tė taipgi stoti į APLA.

Prieš prakalbas buvo keli su- 
! sirinkimai. Pirmiausia A.L.D.

Marš, gio pavyko gerai; žmonių tu
rėjo pusėtinai daug; ant pro- j

-priešingas. Reiškia
į nuo senai priešingas Komunis- 
i tu Partijos vadovybei darbi- 
j ninku judėjimu. Jis ; gyrėsi, 
kad stoja už savo'principus ir 

Į taktiką. Bet koki' tie princr- 
' pai ir taktika—^nepasakė? > J !

Po to, išniekino . draugus : 
I Arigarjetį, Bimbą, Buivydą, 
i Buknį, Abeką, Bovina, Miza- 
, rą ir kitus. Gyrėsi, kad Chi- 
' cagoje yra 20 biznierių, kurie 

i. Jis sakė, kad

Reinkotai 
vyram, moterim ir 

vaikam

nė, iš Pittsburgh©, 
lygiai 2 vai. po pietų

Visi kviečiami šiose prakal 
bose dalyvauti 
susipažinti sU dabartine visa-' Sako, 1 kad apie baltąjį šovi 
pasauline padėtimi. Kalbėto- ’ nizmą Chicagos miesto daly ..... ....... ____
jai aiškins apie bedarbę, naują Je Bridgeporte lermą sukėlė ■ traukoj sugriebė solo, kas 
karą, apie/ Sovietų Sąjungos Bimba 
darbininkų laimėjimus ir tt. 

Tad visi dalyvaukime. .
sidė.kime priė bendro darbinin-’ tija išmetus ‘‘tą gerą žmogų

WASHINGTON.— Jungtinės 
Valstijos Amerikos 1930 me
tais išleido vien tik jūrinio ka
ro laivyno reikalams $399,864,- 
000. Anglija tam-tikslui $273,- 
000,000. Vokietija $46,748,000. 
Francija $142,396,000. Italija 
$78,798,000 ir Japonija $131,-

> . Atsk. egz.
Amerikoj; metams 

6 Men. 
Atsk. ,egz.

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

.Lietuvoj: • atsk. egz

Į Meklerio Pruseikos Manevrai 
Iš šio miesto mažai kas ma

itosi spaudoje. Telpa .tiktai 
įvairūs garsinimai, tartum čia 
jau taip viskas ramu. O ir 
čia yra įvykių, kuriuos reikia kaip nekurie 

i aprašyti plačiau.
| Spalių 25 d. rčia buvo atsi- 
: baladojęs ponaą Pruseika ir

Y. Pirmoje kal- 
įbos dalyje jis gerindamasis 
i prie darbininkų kalbėjo apie 
į bedarbę. Jis sakė, kad bedar- 
• biais niekas nesirūpina. Tai 
i bandymas paslėpt Komunistų 
I Partijos ir Bedarbių Tarybų 
[veikimas. Minėjo ir Sovietų 
i Sąjungą, bet jam viskas atbu- 
; lai išeina.
i Pasilsėjo, . padūsavo ir pra
dėjo antrą ,ęlalį savo kalbos.
Jis sakė, kad dabar Komunis- j kas( ?—Red.)

■ tų Partiją valdo tiktai trys 
žmonės. Jis sakė, kada armi
joje vienas generolas negeras, 
tai jį pavaro ir pamaino kitu, 
o girdi, to partijoje nėra 
būti jis turi labai 'trumpą at
mintį, jog jis patsai dar nese
nai buvo “generolas,” o ka
da pradėjo eiti nuo partijos li
nijos tai gavo išspirti laukan.

Paskui pradėjo paprastą 
savo tiradą, kad d. Bimba 
jam ir Rutenbergui norėjęs 
nusukti sprandus. Toliaus jis 
sakė, kad jau laike skilimo 
Socialistų Partijos d. Bimba 
stojo už pavedimą mūsų judė
jimo susikūrusiai Komunistų 
Į Partijai ir pavedimo A.L.D.L.
D. vadovystei partijos. Prūsei- nurodymas rašytojams, kaip 
ka pasigyrė, kad jis buvo tam-pagamint tinkamesnių darbi-.

jau I ninkiškai scenai veikalu.— ' 
Red.) ? /

Dabar apie patį' lošimą.! 
Ąktorial ,'saVo roles atliko ge-1 
f ai, nors, žinoma, kaip vikuo-’ 
iriet, taip ir. dabay i trukumų 1 
būyp; bet daugiausia tai, ,truk-j, 
Šmas už scenęrijų; tiesiog buvo 
nepakenčiamas dalykas. Aš 
prašyČiaii choristų', kad kitą 
sykį būtų .nors 'kiek ramesni! 
del savo gero. ' ■ i. " ;

• Mokytoja. Meškienė stengės., i 
kad būtų viskas kup geriausia,, 
ir už tai draugei Meškienei ? 
choras ištaria širdingą ačiū, j

Paskui turėjome dar vieną, į 
tai mūsų jauną choristą, gyve
nantį net Framinhame, Mass., 
Walterj Gurskį,, kuris griežė

Fotografuo
jame vestu
vių ir kito
kį a s gru- 
p e s. , At- 
nau jinam 
senus ir 
k r a j evus. 
M <yk e sčių 
neimam, ko
lei neparna- 
t o t e savo 
s a m p alus

nesimatė. Tautininkai nuoki
tos landžiodavo ir tokia pade- kyt 
timi naudodavosi. Dabar visai' skerdynę-'karą 
kas kita. ALDLD. kuopelė ne 
maža ir veikime nėra atsilikus 
labai nuo didesnių kolonijų. A

■ P.L.A. kuopa
'Keletas lietuvių
prie Komunistų Partijos

I Labai svarbu žymėti 
kad lietuviai įtraukti tarptau-' darbininkų dar 
tinin veikimai!. Jie visados' 
pirmon vieton stato tarptautinį

įveikimą. Darbuojasi Tarpt. 
! Darb. Apsigynime, bedarbių 
: organizavime ir kituose dar
buose.

j Turėjome prakalbas. Nema-Į 
žai buvo susirinkusių draugų į 
ir draugių. Tačiaus vietiniai 
draugai nepasitenkinę buvo to 
,kiu skaičium. Jie sako: “Tu

partijoje' yra' gramų taipgi surinkom gerai. : 469,000. Ir tai čia neįeina iš. 
’Nors dar tikrai pelno nežinau, 'laidos del jūrinių karo orlaivių 
bet virš šimtinės tai tikrai bus. 

Gerbiami choristai ir choris- 
tęs, nepamirškite visi ateiti 8 
d. lapkričio, 8 vai. vakare, Bus 
paminėjimas Rusijos revoliuci
jos 14-kos metų sukaktuvių. 
Mūsų choras apsiėmė dalyvau
ti toj iškilmėj; todėl visų pa
reiga dalyvauti ir gražiai su
dainuoti. Tas apvaikščiojimas 
bus Lietuvių svetainėje, 29 
“ ” ~Bus gerų kalbė
tojų, amerikonų ir lietuvių.

Choro pamokos įvyksta kiek 
vieną pirmadienį vakare. Drau 
gair kurie mylite dailę, ar jau
nas ar sena^,.nedaro skirtumo, 

j ateikite ir prisirašykite prie 
• Aido Choro, o tuomet mes ga- 
I lėsime išvengti visokių ‘ truku- 
I mų mūsų Chore, 
j i Aido Choro Koresp.. 
j J. J. B. . >

jau 
niu, man 

taip
žmonės įsivaiz

dino; bet iš darbininkiško at
žvilgio jinai' nėra nei darbi-: 
ninkiškai binei: c pįrięšdarbihin-i 
kiška.’. J Tai tam,,f‘tikrai čigo-i 
iiiška sensacija, ątba, jų,■■ 
venimas, supintas su meile., 
Mes tokių operečių esame per-< 
statę, daug, ir nebuvo juk į jas 
taip skeptiškai žiūrima iš ne
kuriu draugų pusės. Aš galiu 
įvardyti nekurias operetes, ku
rios figūruoja mūsų 
kaip tai, “Pepita,” 
“Grigutis,” arba net 
Idėjas;” lošimas ir dabininkiš- 

dainos nieko 
neturi su veikalu; tiesiog tie 
žodžiai atmenhmi, kuriuos Lie
tuvoj, bandas ganydami, dai
nuodavome; o jau galima su- 

fur prasti, kiek Lietuvos piemenė
lis turėjo darbininkiško supra
timo . x

Geriausia, draugai, pirma 
pagaminkite mūsų chorams 
darbininkiškas operetes, o kai 
atmesime jūsų darbininkišką 
darbą, tuomet kritikuokite, bet 
ne dabar. Mes tą lošiame, ką 
turime.

(Kada netinkamai veikalai 
kritikuojami iš darbininkiško 
atžvilgio, kritika pagelbsti su
prasti, ko trūksta ir ko reikia, 
ir tuo būdu tarnauja, kaipo 
nurodymas

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA: 

Redakcijos adresu: 
MOSKVA, Nikolskaja 10 ' 

Centroizdat, Periodoektor, 
Red. “PRIEKALAS” 

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

SSRS. “Priekalą” galima iš
sirašyti ir visose pašto įstai
gose.

$5.00 vertės moteriški dabar už
$4.00 vertės mergaičių dabar už 

(su gražiomis kepuraitėmis)
$5.00’ vertės berniukų dabar už

blikai labai patiko. Tas mū-1 
sų choristas turi didelių gabų*1 
mų ir nebūtų stebėtina, kad! 
labai augštai pakiltų , toj šfi-’ 

kiško veikimo. Kovokime prieš Jis sakė, kad partijoj turi būti /tyje. 1 ' . . u/ |
algų kapojimus. Ginkime So- kritika 
vietų Sąjungą.

Partijietis

Aido Choras Dalyvaus Pami 
nėjime Rusijos Revoliucijos: 
Vaidinimas “Čigonų Klajūnų’ 
Gana Gerai Pavyko.

Aido Choro operetė “Čigo 
nai -Klajūnai 
Dailės žvilgs

HBSH9B lietuvių
IfiDIRBYStftS

Bimbos Prakalba

spalių įvyko A.L.D.L.D 
prakalbos. Kalbėjo A
Jis aiškiai išdėstė ka-

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

Telefonas; 5723

NEW KENSINTGTON, ,Pa.— 
Sekmadienį, lapkričio 8, A.P.L.
A. 9 kp. svetainėje, 1126 3rd remia Pruseiką. 5‘ 
St., bus prakalbos. Kalbės cį# Angarietis išvadino

. . .. I... .

Prasidės. viską niekino ir plūdo, kas tik 
lyra komunistiriib. ' 
i Gyrė “Naujienas,” kad joms 

Svarbu mums dabar, sekasi ii’ jos stiprėja.

30 d 
20. kp. 
Bimba, 
pitalistų pasimojimą labiau ir 
labiau mažinti darbininkų al
gas, o į .savo kišenius krauti 
daugiau pelno. Jis nurodė dau
gelį kompanijų, kurios < pelno 
dividendais išsidalino dešimti
mis milionų dolerių. Taipgi 'jis 

lio 25 d. teko plačiai susipažin-' nurodė tas žymias priežastis, 
ti.su darbininkų veikimu šia-.kurių delei kapitalistų valdo
me mieste. Pasirodo, kad Čia ' mos šalys ruošiasi į naują ka- 
padaryta geroko progreso. ';rą. 
Ypatingai tarp lietuvių. I

Kiek pirmiaus tarp lietuvių I pojimui, kad prašalinti tas 
darbininkų veik jokio veikimo, priežastis, kurios verčia darbi-

nin.kus mirti badu.. kad sulai- nesiskirst0. Tada-šimanskas 
ruošiamą darbininkams | a-0 svetaines užveizdos, kad

darbininkai j užgesintų šviesas, Užveiz- 
privalo organizuotis, sake kai- į (]a atsisako ta pada/yti. p.ru- 
Lėtojaą. . jseika net sukaito, gyrėsi, kadKlausovų skaitlius buvo vi-' jais vigur didžiuma> 0 da.
dutims. Kaip tokiu krizio lai- bal, bijosj ,............................

tai buvo tikėtasi dau-, bjjosj |ejsįj Kom. Partijos na- 
riui atsakyti, nes žino, kad 
tas draugas būtų nu mask avęs 
tą apšimaskavusį darbininkų 
priešą.

Vyriški Viršutiniai Kotai—Top Coats
$20.00 vert& d.abar parsiduoda už $15.00
$1’2.00 vertės dabar parsiduoda už $9.50

“PRIEKALAS”—teikia eilių, apysakų, vaizdelių ir aprašymų, 
.vaizduojančių SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
’kovą, ir, aįsiekimus socialistinės statybos fronte ir iš Lietuvos ir 
kitų kąpitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos. “PRIEKALAS” rašo visais aktualiais proletarinės lite
ratūros klausimais. . >

“PRIEKALAS”—turi nuolatinį skyrių “Socialistine 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 revoliucinjo judėjimo istorijos”, “Biblijografija ir kritika”, 
“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, I ‘
išplatins ne mažiau 10 egz.—10% 
giau egz.—15% pelno. '

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

ue— r.auiagnemažiz

F. KLASTON’S STUDIO
4D9 Grand St., 

BROOKLYN. N. Y.

Drg. V. Andrulio Prakalbos

Spalių 20 A.L.D.L.D. 4 Ap 
skričio Komitetas buvo suren 
gęs prakalbas Soho daly. Kai 
bėjo d. V. Andrulis, “Vilnies’ 
redaktorius, 
žai publikos.

Kalbėtojas 
kapitalistinės 
rengiasi prie naujo karo prieš 
^Sovietų Sąjungą, ir kad mums 
visiems reikia stoti kovon prieš 
kapitalizmą. Taipgi dėstė L.D-. kuopos, paskui sekė A.P. 
apie bedarbės besivystymą ir L.A. ir S.L.A. kuopų. Visos 
nurodė reikalingumą visiems kuopos išrinko delegatus į 
darbininkams, bedarbiams ir Pittsburgh© konferenciją 1 ap
dirbantiems, bėndrai prteš tai ^ričio 22. Taipgi svarstė ki- 
kovoti. ,tus darbininkų reikalus.

Buvo keletas klausimų, ku-' Spauda ir organizacijų vajus 
riuos kalbėtojas gerai atsakė. • čia ant vietos stovi. Mainie-/ 
~ i-.i--- -*..i -v rįaj išbuvę ilgą laiką streiko

lauke, dabar visai be darbo (
. .. dauguma iš jų, yra sunkioj pa-1

Lietuvių Masine Konferencija ' dįįty Užrašyti jiems laikraš-i
Visiems jau žinorha, jogei ’ čius todėl labai sunku. Visgi 

> lietuvių ęlarbihinkų masinė draugai ketino daugiau pasi 
^onferencija- įvyks lapkričio darbuoti.
a22 d., L.M.D. svetainėj, 142 
Ofrr St. Daugelis organizaci
ją jau renka delegatus. Kaip

• girdėt, McKęes Rocksas pri- 
^siųs mažiausia 10 delegatų. 
. New Eagle apielinkė tačiaus

neapsileis. Jinąi jau turi iš
rinkusi 8 delegatus ir dar kelis 

. išrinks.
Nesigirdi, ką daro kitos ko-

- Jonijos. Visur turime darbuo
tis, kad ši kdnferencija būtų oi., dus prannious. xvsuues |C(# Angarietis išvadino prazi 
skaitlingiausia. Y p a t i n g ai draugai J, Gasiunas ir Slįekie-; tais- tuos, kurie turį namelius 

r Pittsburghas neturi miegoti — 
turi pasiųsti kuo daugiausia 

_ delegatų, ■p.
Vakarienė ir Koncertas

Tuojaus po konferencijos 
turėsime didelę vakarienę ir 
koncertą. Gaspadinės jau da
bar darbuojasi, kad prirengus 
gerų valgių ir visokių gėrimų. 
Visi svečiai bus ja patenkinti.

^Koncertas taipgi, bendrai su 
vakariene, bus geras. Turėsi
me gerų solistų. Ypatingai 
bus smagu išgirsti pirmu kar-

Maskaradinis Balius '
23 d. spalių A.L.D.L.D. ir L. 

D.S.A. kuopos turėjo suruošę 
maskaradinį balių. Už apsire- 
dymą duota trys dovanos. Do
vanas gavo: Kniževičiutė, če- 
plėnienė ir Klimas. Leistą lai
mėjimui paduškaitę laimėjo 
Dzidulionis. Balius davė kelio
lika- dolerių pelno.

f Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačiOr 
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik | Artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Pnsiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai. ./
P. J. Naujoku Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

Suprantama, 
savikritika, bet jai yra ir lai
kas. O kada Pruseika užsi
manė viską kritikuoti .ir nieko 
nedirbti, ir nenorėjo pasiduo
ti-didžiumai, tai jam ir paro
dė duris—“marš iš partijos.” 
Ot, dabar ir bernauja darbi
ninkų priešams.

Pasibaigus jo tom išvadom, 
patentuotas pirmininkas A. Ši
manskis, praneša, kad galite 
duoti klausimus. Ątsistoja 
vienas draugas, partijos narys Endicott St 
ir reikalauja, kad būtų leista 
kalbėti ir atsakyti jį’ Prųęeikos 
neteisingus išvedžiojimus. Bet 
pirmininkas neleidžia. Iš pu
blikos duotas įnešimas, kad 
leisti nubalsuoti publikai, ar 
leisti atsakyti ar ne. Bet pir
mininkas bijosi darbininkų :mi- 
ųiu ir, neleidžia balsavimo. 
Susirinkę darbininkai1 reikalau
ja, kad būtų suteiktas balsas 
Komunistų Partijos nariui at
sakyti, bet pirmininkas nelėi-, .
džia. Paskui pareiškia, kad :tatUCKy 1713111161’181 
prakalbos pasibaigė ir nuš?“ i Rengias’Prfe Stfeįko 

TZ , v. _ .. v , .kęs nuo pagrindų pribėga prie, ’Kad užbėgti uz akių algų ka-1d km.is reikalav0, ------ --
kad prašalinti tas ba]go aUakyti> grumoja jar£. i HARLAN.— Šios

Susirinkę darbininkai vis dar|linkes Nacionale Mainerių 
Unija turėjo konferenciją. 
Dalyvavo 50 delegatų. Jie 
raportavo, kad 75 nuoš. 
mainierių Kentucky valsti
joj stoja už tai, kad tuojaus 

leisti balsavimui ir įūtų paskelbtas streikas 
prieš įvestą bado sistemą.

inos Kaip Matote
12 Paveikslu,

5 X 10 ' $12.00
12 Paveikslų, ■ dydžio

K šeštadieny, lapkričio 7, Py
thian Temple svetainėj, 2011 
Center Ave., įvyks apvaikš- 
čiojimas keturiolikos metų su
kaktuvių Rusijos Revoliucijos 
ir įkūrimo Sovietų Valdžios. 
Prasidės 8 vai. vakare.
. Pittsburgh© darbininkai ga

na skaitlingai jame pasirodys. 
Sovietų Sąjunga, darbinin
kams yra geriausiu kelrodžiu. 
Didelės masės veidus savo 
kreipia į Darbininkų Respub
liką. Kuomet kitose kapitalis- 

’tinėse šalyse bedarbė didėja, 
krizis gilėja, darbininkų padė
tis sunkėja, Sovietų Sąjungoj, 
kaip tik priešingai, bedarbė 
visai pranykusi, darbininkų 
padėtis kas kart gerėja.

Dalyvaudami šiame apvaikš- 
čiojime, dar daugiau susipa
žinsime su Darbininkų Res
publikos darbais.^ Be to, ka
pitalistinis pasaulis stengiasi 
išprovokuoti naują karą su
naikinti Sovietų Sąjungą. Da
lyvaudami šiame minėjime, 
mes prisidėsime prie gynimo 
Sovietų Sąjungos. Taipgi mes 
pasmerksime imperialistų be- 
siruošimą prie naujo karo. 
Pareikalausime, kad kapitalis
tai atitrauktų savo rankas nuo 
Sovietų Sąjungos ir Chinijos. 
Chinijoj sovietinė teritorija 
nuolatos didėja. Mūsų parei
ga pagelbėti ir ten darbinin
kams lajmėti pergalę.

Lietuviai darbininkai tad 
negali atsilikti nuo kitų tautų 
darbininkų. Skaitlingai šiame 
apvaikščiojime dalyvaukime. 
Apart prakalbų, bus taipgi ge-!rėjo būti kita tiek, turėjo visi 
ra programa. Bus gerų daini-' iki vienam lietuviai dalyvau- 
ninkų ir kitokių pamarginimų. j ti.” Parduota už pustrečio do- 
Rodosi ir iš lietuvių kas nors i lerio literatūros ir trejetas dar- 
progamoj dalyvaus. ‘ 'bininkų pasiėmė’aplikacijas A.

Įžanga tiktai 25 centai. Tie,; P.L.A. ir ALDLD. Ketina tuo- 
kurie dar dirba, visgi gali nu 
sipirkti įžangos tikietą^,CL£fe _ 
kurie be darbo, bus veltui įlei- lapkr. 22 konferencijon atsiųs-' laikė prakalbas 
džiami.

Kom. Partijos 5 Dist 
Liet. Biuras.
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Puslapis Ketvirtas Fenktadien., Lapkr. 6, 1931

PRAEITĮ PRISIMENANT
A. P. Smirnov. Vertė D. M. šolomskas.

.. B TORONTO BANGOS CHORO VEIKIMO

Rusų kontr-revoliucionieriai susitelkė: Bet ta apgavystė, kurios pagelba men- 
pietų Rusijoje, ir su nekantrumu laukė pa-1 ševikai bandė klaidinti darbininkus, grei- 
galbos iš užsienio imperialistų. Kontr-re-' tai neteko vertės. Darbininkai geriau su- 
voliucionieriai pirmiausia matė pagalbą ir prato imperialistų įsikišimo, tikslus, ^kaip 
savo išgelbėtojus francūzų buržuazijoje, i smulkiai-buržuaziniai vadai. Darbininkai 
kurie sugrąžinsią jiems viešpatavimą, ga-! puikiai suprato, del ko ateina į jų šalį gin- 
lią, fabrikus, dirbtuves ir žemes. Rusai kon-. kluoti ir neprašyti “svečiai,”—atstovai 
tr-revoliucionieriai visą^ viltį turėjo užsie-Į Francijos imperialistų. Jie žinojo, kad 
nio imperialistuose, kurie jau kiek anks-' francūzus darbininkus po prievarta vaVo į 
čiau Jasų mieste- nutarė organizuoti puo- Rusiją, kad paversti juos budeliais rusų 
limą ant Sovietų Respublikos.

... Rusų buržuazijos maldavimai
ausis francūzų buržuazijos. Užsienio im-

Todėl pabėgėlių grupė ir 
verkia, kad, girdi, bolševi
kams visi padeda, o mums— 
niekas.

Čia, Toronte, yra nemažas

darbininkus po prievarta vaVo į 
d paversti juos budeliais rusų 

proletarinės revoliucijos. Ir tas greitai 
pasiekė Pasitvirtino.

Kaipo protestas prieš imperialistų įsi- 
perialistai nusprendė pradėti pasiutusią veržimą į Sovietų šalį, buvo, suorganizuo- 
kovą del sunaikinimo rusų proletarinės tas ir paskelbtas dviejų savaičių Odesos 
revoliucijos. Jie puikiai žinojo, kad pro- proletariato streikas, kuriam vadovavo 
letarinė revoliucija Rusijoje turės bendro klasinės organizacijos ir Sovietas.. Darbi- 
ir su visapasauline proletarine revoliucija. ’ ninkai buvo pasirengę duoti mūšį ir pašau-__ _____ __________
Galingas išsisiubavimas rusų proletarinės i lipei buržuazijai, bandančiai sulaikyti be-[žinoma, užgirdę, kad Bangos 
revoliucijos, be abejo, atves prie susiprati- • siplėtimą proletarinės revoliucijos. Ęet'Choras rengia didelį perstaty
mo viso pasaulio proletariatą. Jie žinojo,! ponai menševikai sudemoralizavo tą strei-|mą, tai jje irgi tą dieną suren-

Europą. Ir tas pasitvirtino lapkrityje I ketai del proletariato, paskelbia, kad poli-į <us nuo usų PUD11R^- 
1918 metais, kada iškilo revoliucija Vokie-Įtinis streikas jau baigtas.
tijoje. Francijos proletarai ir kareiviai •

kovą del sunaikinimo rusų

TORONTO^ Ont., Canada. 
Spalių 17 d. buvo perstatyta 
scenoj operetė “Nebaigta Ko
va. ” Šis parengimas įvyko 
gana sėkmingai. Publikos at-- v>x<*, avxvxxv^, numanąs 
silankė skaitlingai, galima pa-1 skaičius lietuvių, taip pat ir 
sakyti, tai vienas iš didžiau- jaunimo yra.
šių parengimų buvo Toronto tų visiems susiprasti šiame kri- 
lietuvių tarpe.

... j stoti į progresyves organiza- Bangos Choras ilgą laiką į 4 
ruošėsi prie šio veikalo. Ir, ži- į 
noma, perstatymas išėjo pusė
tinai gerai, nes artistai tinka
mai atliko savo roles. Publi
ka turėjo daug juoko, kartais 
iš atsiminimų ir liūdesio.

Bet, kaip girdisi iš publikos, 
tai visi buvo patenkinti, nes dėsnis bus mūs skaičius, dau- 
tankiai atsišaukė garsai rankų j giau galėsime nuveikti, dau-

I giau turėsime, energijos, šian
die yra moriiėntas organizuo
tis ir lavintis meno ir klasių 
kovos.

Proletarinis menas, tai nėra 
buržuazinis. Buržuazinės dai
nos menas yra pritaikytas, 
kad užmigdinti darbininkus 
migdoluose. Mes taip miegoti

plojimo. '•
Čia, Toronte, yra ir pabėgė

lių grupė, kurie nesiskaito su 
darbininkais ir visuomet sto
ja priešai darbininkus, kaipo 
kapitalistų klapčiukai. Tai,

Reikalinga bū-

zyje, kuriam nematyti galo,

•! ei jas ir dirbti kartu del atei
ties.

Kas myli dainas, merginos 
ir vaikinai, kviečiame atsilan
kyti į Bangos Choro susirinki
mą ar pamokhs ir stokite į 
darbininkų eiles. Visi kovosi
me kartu už geresnį būvį. Di

$2. Gi R. Karsonienė duos 
kambarį nakvojimui tiems 2 
streikieriams. Yra kviečiami ir 
kiti draugai prisidėti pinigiš- 
kai palaikymui tų dviejų strei
ko darbuotojų, nes visuomet 
aukoti tiems patiems draugam 
yra persunku.

Šitame klausime draugai pa
rodė ne tik gerą ūpą, bet ir 
gerą supratingumą klasinės 
kovos reikale. Kas gi kitas 
gelbės kovojantiems darbinin
kams prieš kapitalistus, jeigu 
ne patys darbininkai paduos 
jiems ranką?

Be to, kuopa nutarė suren
gti šią žiemą kokį nors teat- 
ralį vakarą. Išrinkta komisi
ja, kuri turės darbuotis suren
gimui tokio vakaro. Bet kvie
čiami‘ir visi draugai ir drau
gės gelbėti rengimo komisijai, 
kaip tai, pardavinėjime iš ank
sto tikietų ir šiaip prielankia 
agitacija ir garsinimu.

Džei-Em-Kei.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 

Amerikoje 35 kuopos susirinkimas 
bus ketvirtadieni, 12 lapkričio, Jau
nų Vyrų svetainėj, 407 Lafayette St., 
7:30 vai. vakare. Visos narės ateikit 
yra svarbių reikalų apkalbėti. Turė-, 
sime išrinkti delegatę į lietuvių ap
skričio konferencijų, kuri įvyks 15 
lapkričio, Waterbury, Conn.

Org. A. Mureikienė
(263-264)

WORCESTER, MASS.
L.D.S.A. 2 kuopa * rengia šokius 

šeštadienį, 7 lapkričio, Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott St. Pradžia 7 
vai. vakare. Bus šauni muzika, ga
lėsit smagiai laiką praleisti. Įžanga 
vyrams 35c., moterims 25c. Kviečia
me visus atsilankyti.

Rengėjos.
(262-263)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

5 kuopos susirinkimas bus pirmadie
ni, 9 lapkričio, po No. 995 N. 5th 
St., 8 vai. vakare. Yra svarbių rei
kalų apkalbėti ,tat visi nariai ateikit 
ir naujų kandidatų atsiveskit.

' Sekr. S. Leščius.
(262-263)

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 8 lapkričio, Winkel- 
stain svetainėj, 110 W. Market St., 
2 vai. po pietų. Visi nariai ateikit 
yra svarbių reikalų apkalbėti. Ypač 
vajininkai pasirodykit su savo nu
veiktais darbais.

Sekr. K. Kubilius. s
(262-263)

kad komunizmo šmėkla jau vaikščioja polką. 27 d. lapkričio 1918 m. jie, višai neti-j“maskajadą,” kad atitrau- negalime. _ -
I Bet niekad jiems neišdega griausmingos, įduoda darbi- 
taip, kaip jie planuoja. į ninkui drąsą žengti pirmyn į 

Bangos Choras neskiria ra-1 kovą už būvį. Mes žjnom, 
' kad ateis ta diena, kada grius 

supuvę ( kapitalizmo pamatai. 
Tad turime visi ruoštis prie at
eities. Tad aš kviečiu visus 
Toronto lietuvius ir lietuvaites, 
mylinčius dainuoti, stokite Į 
Bangos Chorą.

Bangos Choro 
Korespondentas.

O tuom kartu jau ne tiktai dienos, betV VI A A * AKVVA v VI J VV VI. A A V/AA»V<*VA A V A A X/ y *

taipgi pradėjo skelbti streikus ir karinius valandos francūzų kareivių išsodinimo bu- 8 « ?e' ta!ltų,’. vel.kii? be"d,ra! 
suKHimus. , vo suskaithuotos. Bijodamiesi Odesos dar-, parengimą atsilankg visokių

Dar 1917 metais, tuojaus po pirmų žinių Į bininkų politinio streiko, kuris, be abejo, tautų darbininkų, o prie tam, 
apie revoliuciją Rusijoje, tarpe francūzų * būtų suvaidinęs svarbią rolę ir paveikęs į visi choro nariai gana energin- 
kareivių vakaru fronte prasidėjo sukili- ■ atvežamus Francijos kareiyius ir jūrei- gai darbavosi—platino išanks- 
mai Nnvpre-p ir krauiuosp išmaudvti ka-Irius, Odesos miesto galva Bogdanovič at- ™ tikietus. lact apie 200 ti-.V, K1va^.°?e s tayti a sekamu atsišaukimu i o-vvento- kietų lsauksto Parsidavė, todėl!reiviai “balsavo uz baigimą karo ir pa- siKieipc su senamu aisisauKimu į gyvento . DUbiikos buvo nilnai Kain

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, 8 d. lapkričio, Lietuvių 

Komfrakcija ir L.JD.S.A. 24 kuopa 
rengia paminėjimą pasekmingų 14 
metų Sovietų Sąjungos Bujojimo. 
Pradžia 6 vai. vak., Lietuvių Darbi
ninkų Svetainėje, 920 E. 79th St.

Po prakalbų ir programo bus va
karienė ir šokiai prie geros muzikos.

Komfrakcija ir L.D.S.A. 24 kp.

mai.
reiviai “balsavo” už baigimą karo ir pa 
leidimą jų namo. Bet “demokratinės” 
Francijos valdžia bengalo žiauriai nuslo-

.ir publikos buvo pilnai. Kaip 
«JUS‘ i girdėjosi, tai fašistėlių “mas-

--------..............  — ------ ( “Dienose, kada į Odesą atvyksta karei- parade” su ^visom “poniutėm” 
pino tuos kareivių protestus prieš karą irlViai ir laivynas musu talkininkų, būtinai,.........
jų sukilimus. Karo ministeris “demokra-Į reikia galutinai baigti piliečių karas.” Ir!
tinęs” Francijos, vadas kairiojo buržuazi-1 ten tas darbininkų priešas rašė, kiek pavo-‘__,____________  ___ _
jos bloko Paul Pamleve su visu “civilizaci-1 jingas buržuazijai politinis darbininkų na kokių tai dykaduonių nau
jos” pasiutimu nuslopino kareivių sukili- • streikas.
mus, nuteisiant mirties bausme 23 karei-! T . .v.
viUs ir pasiunčiant į sunkiųjų darbu ka- , Lapkričio 26. ir 27 d. buvo pas e_, os
Įėjimus daugiau kaip 100 kareivių ir jū-! ^rzuazijai .kaipo dideles šventes.

. ~ reivių. i
Bet francūzai kareiviai ir jūreiviai jau -

pradėjo suprasti reikšmę rusų proletarinės' v .7 —. - v— - - j • u
__ revoliucijos. O dar geriau jos pavojų su- čiojimais,”—rašo d. AnuloyLj “Į prieplauką:, 

prato Francijos darbininkų išnaudotojai, pribuvo atstovai visų buržuazinių valdžių,
• Ir todėl jie ruošėsi užsmaugti rusų prole- ^Kurios tiktai-gyvavo tada Ukrainoje. Kiek- 
tarinę revoliuciją, kuomet jos liepsna ap- vienai iš jų norėjosi išreikšti savo p^ger- 

. ėmė vieną šeštą dalį viso pasaulio sausže- i'bimas ir pasveikinimas imperialistų spė- 
mio. " * koms. Tapo sužinota, kad Anglijos ir

Ilgai laukti Francijos buržuazijos gink-Trancij°s_^ariniai laivai pribuvo taipgi į 
luoto įsimaišymo į rusu vidujinius reika- ’Novorossijską ir Sevastopolį.
lūs nepnsiėjo. Jie kartu su kitais impe
rialistais padarė puolimą.

Rusų buržuazija, dvarponija ir visi iš , ,v - . - .AAAAA ,
naudotojai suorganizavo pasitikimą ilgai ? ias<rims Odesoje 100,000 kareivių. . 
lauktiem savo Masiniams gelbėtojams. j. 0 gruodžio 1 d. iš Taraspolio į Odesą 

' Jau rugsėjo mėnesį, 1918 metais, kadetų I /’> Pr*by° P' ”as traukinys serbų karei-
(konstitucinhj demokratų) ir liberalės bur- vl^> ® gruodžio lenkų legionieriai. Bet, 
žuazijos laikraščiai pietų Rusijoje prade-

- jo garsiai šaukti “Ura!” pagerbimui pri
buvusių jų gelbėtoju. “Odesos Žinios”.

• dis Svečiams” rašė: “Ant mūsų krašto iš
lipo svečiai-seni prieteliai ir neseni karo1 
t a 1 kininkai. Širdingiausia sveikiname! 
Francijos atstovus, taipgi ir Anglijos, Ita-

' Ii jos ir Amerikos.”
Kadetų laikraštis “Odesos Lapelis”, ant 

pirmo puslapių, didelėmis raidėmis išspau
sdino—“Sveikiname svečius.”

Garsiai kalbėta apie talkininkų inten-
vencijos- spėkas po to, kada Odesoje atsi-1

buvo apie 25 žmones.
Darbininkai žino, kad jie ei

na į darbininkiškus parengi- 
. mus, nes čia jų centai nenuei-

LOWELL, MASS.

! dai, bet darbininkų reikalams, 
darbininkų apšvietai.

šiandien darbininkai kaip 
,_____________ x. _ _____  . ____ Tose tik patys per save gali lavin-
: dienose. talkininkų laivynas atplaukė į Ode-! tis, kad eiti prie geresnės at-

• cities. Tai tų pačių darbinin-

44-ta kuopa laikę savo mėne
sinį susirinkimą. Šis susirinki
mas skirtingas buvo nuo kitų 
tuomi, kad į jį mažiausia na
rių atsilankė. Kiek visų orga
nizacijų bendras susirinkimas 

įbuvo skaitlingesnis ir entuzias
tiškas, tiek šitas susirinkimas

EASTON, PA.
A.L.D.L.D. 13 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 8 lapkričio, Easton 
Baking Co. svetaftiėj, 36 N. 7th St., 
3 vai. po pietų. Visi nariai ateikit, 
yra daug reikalų aptarti. Bus rin
kimas Centro Komiteto. Gausit nau
ja knygą “Religiją.”

Sekr. B. E. S.
(262-263)

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 8 lapkričio, Lietu
vių Kliube, 339 E. 4th St., 10 vai. ry
te. Visi nariai ateikit ir naujų na
rių atsiveskit. Turime svarbių reika
lų aptarti.

Sekr. P. Kašaranskas
(262-263)

Tarptautinis 14-kos metų paminė
jimas Rusijos revoliucijos subatoje, 
7 d. lapkričio, Slovanų Auditoriuje, 
6417 -St. Clair Ave., 7:30 valandą va
kare. Programą išpildys darbininkų 
metų paminėjimas Rusijos revoliuci
jos. Programą išpildys darbininkų 
chorai susidedanti iš virš 300 balsų. 
Tai pirThu kartu CIevelande chorai 
išpildys bendrai dainų programą. 
Kalbės drg. Tom Johnson, narys Ko
munistu Partijos Centralinio Komi
teto. Lietuviai darbininkai-kės mi
nėkime pergale Rusijos darbininkų ir 
valstiečių, kurie 14 metų atgal nusi
kratė išnaudotojų ir įsteigė savo 
raidžią, kad šiandieną yra panaikin
ta bedarbė ir išnaudojimas darbinin
ko. Ateikite išgirsti ,kaip sėkmingai 
pravedama gyveniman Penkių Metų 
Planas. įžanga tik 25c., bedarbiams 
su Bedarbių Kortomis dykai.

Konfrakcijos Biuras.

“Vilnies” ir “Laisvės” Karininkų 
Susirinkimas

Nedėlios ryte )8 d. lapkričio) 9:30 
valandą, 920 East 79th St. bus va
lininkų tsųsirinkimas prieš iš važiuo
siant darban. Visi, kurie buvo kvies
ti pereitą nedeldienį, o nepribuvo, 
stengkitės būti ir paskirtu laiku. Juk 
mes jokiu būdu negalime Coreleto 
draugams pasiduoti, mūsų toki didelė 
kolonija ir pati arnĮija nesulyginamai 
didesnė. Wake up Cleveland!

• Vajininkas.

EASTON, PA.
14 metų Rusijos revoliucijos pami

nėjimas bus sekmadienį, 8 lapkričio, 
Easton Baking Co. svetainėje, 36 N. 
7th St. Pradžia 7 vai. vakare. Bus 
šauni programa ir geri kalbėtojai. 
Įžanga veltui. Visi lietuviai darbi
ninkai dalyvaukit.

Rengėjai.
x (262-263)

WATERBURY, CONN.
A.L.D.L.1). 28 Kuopos Nariams
Visi A.L.D.L.D. 28 kuopos nariai 

ateikit į susirinkimą pirmadienį, 9 
lapkričio, po No. 774 Bank St., 8 
vai. vakare. Yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. Bus rinkimas Cen
tro- Komiteto, tat visi nariai privalo 
dalyvauti ir išrinkti tinkamus drau
gus. Taipgi bus rinkimas delega
tų į 3 Apskričio konferenciją. Pasi- 
stengkite ir naujų narių atsivesti.

Organizatorius.
(262-263)

' sa. cities. Tai tų pačių darbiniu-
j t sunkiai uždirbtais centais-buvo mažas ir be ūpo. Nesu-

“Talkininkų laivyną pasitiko su apvaikš- i vienas kitam draugiškai pagel- prantu, kodėl toks nepastovu- 
bėdami galime lavintis. mas apsireiškia pas
<' Tad susipratusiems darbi- Į draugus. Sprendžiu, jeigu rie- 
ninkams visuomet yra parei- i klystu, todėl, kad keliems 
ga lankyti darbininkiškus pa-[draugams dalyvaujant susirin- 
'rengimus, paremti keliais cen- kimo sunku išsilaikyti kiltame 
tais organizaciją, kad jinai ga- ūpe, 
lėtų žengti pirmyn.

Bangos Choras nors da tik į me apsvaigsta džiaugsmu, 
keli mėnesiai, kaip susitvėrė, nepasisekime paskęsta nusimi- 
bet jau pusėtinai gerai yra iš-]nime, nupuola dvasioje. Drau-. 
lavintas ir jau daug ką nuvei-igams patartina išsimokinti vi- 
kęs. Jame vis daųgiaus ran-isuose atsitikimuose išsilaikyti

i energijos, 1^'ad dirbus lygsvaroj. Mes privalome nie- 
naūdingą darbą dėl darbiniu- kaf] nepamiršti, kad mūsų vil
kų labo. / tis geram veikime ir laimėji-

Bangos Choraą jau daug mas organizuotoje kovoje, 
kartų yra dalyvavęs ukrainie-; Mes, draugai, privalom išmok- 
čių parengimuose', dapildyda-; ti pažadinti patys save, kad 
mas jų programą. Tad daug'iir besijaučiant kaip kada pras- 
lietuvių lanko ukrainiečių pa- ■ tesniam ūpe, paskatinti save 
rengimus. Visi jaučiamės su-; prje veikimo. ‘
ėję darbininkų svetainėje, kaip nįu ūpu pradedi dirbti, veikti,, 

svetainė ; tjet besidarbuojant atsiranda 
________ _ ....„j prie širdingo 

statyta ir visi turi teisę naudo- j darbo ir tuomet nyksta tas ne- 
narnnVnmok, ' lemtas nepaslankumas ir vis-

spalių ukrainiečių kas einasi sklandžiai.i ----- -
- X . " -------------------------------<-> —   ----------------------- X 

prasiaejimo ( peikimas tiems draugams, ku- 
je sve-.rje nepaiso kuopos susirinki- 

tainėje . Parengime buvo ga-. tą laiką praleidžia vi-
na daug žmonių, kad vienu sy- šokiems niekams; arba kiti pri- 
kiu netilpo į tą svetainę, tai būna, tik ant pabaigos susirin- 
buvo dvi programos -viena kjmo. Tai negražu, draugai, 
dieną, kita vakare. Taip pat jas įįk pagalvokite, kas būtų 
buvo ir Bangos Choras užkvie-, su mūsų organizacijom, jeigu 

dainuoti programose vjsį nariai taip darytų. Argi

Kartu su pribuvimu talkininkų karo lai
vyno į Odesos prieplauką, po miestą pra
dėjo vaikščioti paskalai,, kačT talkininkai

prieš besiplečiančią proletarinę revoliuci
ją. Rusų buržuazija laukė galingų spėkų, 

kuri19 d. lapkričio editori^le, po antrašte “Žo^ tai >7’ 100’°?0 armijos’

Dar pirm pribuvimo Francijos kareivių, 
! konsulas’ Enno paskelbė 11 d. gruodžio se
kamo turinio pranešimą:

“NUO FRANCŪZŲ KONSULO.
“Dabar Odesoje yra lenkų būrys, tai są

jungininkų armijos avangardas; jis yra po 
francūzų komanda. Beųt kokis pasikėsi
nimas ant šio būrio, jo 
atstovų, o kartu ir visų

rado Francijos konsulas Emil Enno su spe-! bęJa, bus skaitoma kaip 
cialiads įgaliojimais. 23 d. lapkričio, pasi-,n11^/ va stybių.
kalbėjime šu “Odesos Žinių” koresponden- . ^anefizų imperialist^ 
tu, tas konsulas pareiškė:" . ; snjst.savo kareivas į pie

“Talkininkų kareiviai čia pribus .greitu sPr8n^e panaudoti visas 
laiku. Tikslas jų aiškus: įsteigimas tvar-,. .kos šalyje. Visi elementai, kurie veiks ^Ui.^s l\,PaS1? em^ 

' prieš Jvėdimą tvarkos, sutiks ginkluotą pa
sipriešinimą iš talkininkų pusės.”

Rusams proletarams buvo aišku, 
tuose francūzų konsulo žodžiuose, “ 
gimė tvarkos”, reikia aiškiai suprasti puo
limą -ant naujos darbininkų ir valstiečių

> Sovietų valdžios.
POsio pareiškimo “demokratinės” Fran-

• . cijos atstovo, rusų buržuazija su džiaugs
mu rufcšė pasitikimą savo gelbėtojams. •

Prie buržuazijos prisijungė ir smulkiai
• buržuaziniu partijų vadai. Menševikai 

F Stengėsi įtikinti darbininkus, darydami iš-
< . vadas iš konsulo Enno, būk talkininkų ka-

mas apsireiškia pas vietinius

ypatingai tokiems drau
gams, kurie gerame pasiseki- 

. o

kęs.
, dasi energijos, 

kų labo.

Kad ir dirbti-

savo namuose. Ta
yra visų darbininkų jėga pa-' natūralia ūpas

tis jos parankamais.
25 d. ;

svetainėje buvo keturių metų
sukaktuvės nuo ] 
darbininkų veikimo toj

Reikalinga duoti didelis pa-

komandierių ir jo 
tų/ kurie jam gel- 
o įžeidimas talki-

, besiruošdami pautas ... . .x .----------- ——o-
įų Rusiją, jau nu- lietuvių damos* gana gerai iš-;įaį reikalas tik kelių draugų?
esamas po rankai 

spėkas, kad tiktai apsidrūtinti pietų Rusį-
i tuosi plotus. ' •/ i 

I Pagaliaus, 15 d. gruodžio “Odesos- Žinįo- 
| se” tilpo sekamas pranešimas: “Francūzų 

kad!Iriausia komanda rytiniame fronte pra- 
neša, kad kariuomenė/ paskirta išsodini
mui Odesoje, .pribus 17 d. gruodžio.”

Tas galutinai suramino rusų buržuaziją. 
Paryžiaus buržuazija įkalbėjo savo karei
viams ir juos nusprendė mesti į karą prieš 
proletarinę Sovietų valdžią. Apie tai, kad 
francūzams generolams 
“pasidarbuoti,” pirm ne^u jie galėjo fran 
cūzus kareivius pasiųsti 
gą, paliudija šis dokumelntas. Reakcionie
riui Klemanso, kuris visais būdais orga? 
nizavo intervenciją prieš Sovietus, atsakė

MINERSVILLE, PA.
Rusijos revoliucijos 14 metų pami

nėjimas bus šeštadienį, 7 lapkričio, 
Darbininkų svetainėje, 7 vai. vakare. 
Sėkmingas Penkių Metų Plano vyk
dymas, nuolatinis būvio .gerinimas 
visiems dirbantiems gyventojams 
Sovietų Rusijbj-ąpie tai aiškins d. L. 
Platt, 3 meus gyvenęs Sovietų Są
jungoj. Jauni pionieriai pildys žin- 
geidų programą. Vėliau dus šokiai, 
įžanga 15c. ypatai. Visi lietuviai 
larbininkai dalyvaukite. Rengia Ko
munistų Partija. Draugas L Platt 
kalbės ta pačia tema lapkričio 8, 
1 vai. popietų, Shenandoah, Pa.; lap
kričio 8, 7 vai. vak., Kulpmont, Pa.; 
lapkričio 9, 7 vai. vakare, Treverton, 
Pa.; lapkričio 10, 7 vai. vakare, Port 
Carbon, Pa. Visur rengia Komunistų 
Partija

Arminas.
---------------—|--------

WILKES BARRE, PA.
A.L.D.L.D. 43 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 8 lapkričio, B. Po- 
;eliuno svetainėje, 53 Bank St., 9:30 
vai. ryte. Visi nariai ir vajininkai 
būtinai ateikit, yra labai svarbių rei
kalų aptarti. Delegatai dalyyavę 
konferencijoj 1 lapkričio, išduos ra
portą. Bus balsavimas Centro Ko
miteto. Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. J. Stankevičius.

WORCESTER, MASS.
K.P. Pirmo Distrikto Vietinė Sek

cija rengia paminėjimą 14 metų Ru
sijos revoliucijos sekmadienį, 8 lap
kričio, Lietuvių svetainėje, 29 Endi
cott St. Pradžia 7 vai. vakare. Bus 
graži programa, dalyvaus didysis 
Aido Choras, kalbės geri kalbėtojai. 
Įžanga veltui. Visi lietuviai darbi
ninkai dalyvaukit.

Reh gėjai.
, (262-263)

BRIDGEPORT, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 49 kuojos susirinkimas bus pir
madienį, 9 lapkričio, Workers Cen
ter, 117 Middle St., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite ateiti, yra 
svarbių reikalų apsvarstyti. Bus ren
kama delegatai į lietuvių konferenci
ją, kuri įvyks 15 lapkričio, Waterbu
ry, Conn. Atsiveskit ir naujų narių.

A. Mureika.
(262-263)

DETROIT, MICH.
. A.P.L.A. 47 kuopuffc susirinkimas 

Ihis sekmadienį, 8 lapkričio, Draugi
jų svetainėje, 3302 Junction Ave., 10 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, dabar 
vajaus mėnuo, yra svarbių reika
lų apkalbėti. Atsiveskit ir naujų na-l 
rių. Sekr. V. A. Norkus.

(261-263)

prisiejo nemažai

į Sovietų Sąjun-

C reiviai į Odesą atvyksta tiktai su tikslu n!zav? ^rervenciją prieš sovietus, atsake 
išnaikinti Vokietijos-Austrijos įtaką, ku. vienoje telegramoje generolas Franse de 
ri yra Ukrainoje. Menševikai sužiniai sig.lEsper, kuris buvo vyriąsias vadas ryti- 
pė imperialistines Francijos tikslą-—pasi- niame karo Wfwe* 
grobti Rusijos teritorijų. - _ ' (Bus Daugiau)- grobti Rusijos teritorijų. ugiau) -

ėjo jir ukrainiečiai darbininkai 
visi i sveikino Bangos Chorą, 
kaipė jauną organizaciją?

Kiek matėsi iš darbininkų, 
tail visi remia paskutiniais 
centais darbininkų namą. Au- 
kiL per tą dieną surinkta 
$13.00. Lietuvių Literatūros 
162-ra kp. paaukojo $5. Ke-, 
Ii draugai asmeniniai aukojo 
po dolerį.

‘Tad Bangos Chorui davė 
ukrainiečiai svetainę del per
statymo operetės su gerom iš
lygom. Per pusę pelnas, jei
gu mes būtum gavę $10.00 
pelno, tai po $5 būtume pasi
dalinę. Bet,gavom daugiaus 
—daugiau ir.pasidalinom. Bet 
mes, lietusiai darbininkai, ži
nom, kad mūsų centai nuėjo 
darbininkų naudai. Iš vienus 
pusės parėmėme ukrainiečius, 
o. iš kitos—-Bangos Chorą, ku
ris galės Žengti prie darbo ir 
prisirengti vėl . ką naudingo 
lietuviams perstatyti.

Reikalas yra lygus visų narių 
rūpintis palaikyki darbininkiš
kas organizacijas geram sto- 
vyj. Ištižimas niekam garbės 
neduoda ir iš jo niekam nau
dos nėra.

Apart blogųjų pusių, turi
me ir gerus darbus atliktus 
pereitam susirinkime. Būtent, 
.priimtas laiškas nuo Tarptauti
nės Darbininkų Pagelbos 1-mo 
distrikto sekretoriaus drg. J. 
Krantz. Laiškas ragina imtis 
darbo z gelbėjimui Lawrence 
streiko. Tam darbui žada pri
siųsti porą streikierių rinkimui 
pinigų ir maisto. Bet mums 
reikės užlaikyti tuos du strei- 
kierius tūlą laiką. Vienbalsiai 
patarta kooperuoti su streikie- 
riais ir jiems gelbėti visokiais 
būdais. Tuoj aus ant vietos 
sumesta $10 pradžiai, užlaiky- 
*mųi jų per dvi savaites. Drau
gai aukojo sekančiai: F. Gres- 
ka $4, J. Gicevičius $2, S. 
Paulenka $2 ir V. Mikalopas

HILLSIDE, N. J. __
A.L.D.L.D. 200 kuopa rengia šau

nią vakarienę sekmadienį, 8 lapkri
čio, Ungarų svetainėje, 9 White St. 
St. Prasidės 6 vai. vakare. Po va
karienei šokiai prie geros muzikos. 
Kalbės Dr. J. (J. ■ Kaškiaučius. Kvie
čiame vietos ir apielinkės draugus ir 
drauges atsilankyti.

Rengėjai.
: (263-264)

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 9 -lapkričio, po No. 
29 Lawrence St., 7:30 vai. vakare. 
Bus balsuojama A.L.D.L.D. Centro 
Komitetas ir svarstoma kiti svar
būs reikalai. Visi nariai ateikit ir 
užsimokėkit mokesčius. Gausit nau
ją knygą “Religija.” Atsiveskit ir 
naujų narių,

K Sekr. J. RudŽinskas.
. (263-264)

HARTFORD, CONN-
Paminėjimas 14 metų Rusijos revo

liucijos bus šeštadienį, 7 lapkričio, 
Unity Hali; 64 Pratt St. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi lietuviai darbi
ninkai dalyvaukite. '

< Kąmitetas. į

EASTON, PA. ‘
L.D.S.A. 14 kuopos susirinkimas 

bus trečiadienį, 11 lapkričio, Easton 
Baking Co. svetainėje, 7:30 vai. va
kare. Visos narės ateikit; yra svar
bių reikalų, aptarti. Bus rinkimas 
Centro Komiteto.

Valdyba.
(263-264)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus demonstratyvis susirinki

mas paminėjimui 14 metų sukaktu
vių Rusijos revoliucijos bus šešta
dienį, 7 lapkričio, Broadway Ai^na, 
Broad ir Christian Sts. Pradžia 8 
vai. vakare.k Bus gera programa, 
kalbės W. Foster. Visi lietuviai dar
bininkai dalyvaukit. Rengia K. P. 3 
Distriktas. (261-263)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 7 lapkričio, 2 vai. po 

pietų įvyks pirmos vaikučių pamo
kos, Lietuvių Pašalpiniame Kliube, 
928 E. Mayamensing Avė. Bus moki
nama lietuvių kalboj skaityt ir rašyt 
ir dainuoti. Tėvai, kurie norite, kad 
jūsų vaikučiai pramoktų lietuvių kal
bos, tai dabar geriausia proga leisti 
vaikučius į mokyklėlę. Turėsime ir 
susirinkimą apkalbėjimui įvairiu da
lykų .tat meldžiame tėvus ateiti ir 
vaikučius atsivesti. Komisija.

(261-263)

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. IMT. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirškinimais



PASAULINES ŽINIOSBandė Apgauti Revoliucinį Judėjimą LIETUVIS GRABOR1US

riausio

! Bell Phone, Poplar 754b

KONCERTAS

JUOZAS- KAVALIAUSKAS

taipgi buvo

LU A VliYAS

NEW YORK CITYAvenue

nebus paimti į nelais

VISŲ ATYDAI 
Įsitėmykite kad 

Gruodžio 13-to

Turbūt 
daryti 
kitaip 

daryti, 
, ar ji,

Išradėjus 
F. LASECK 
(Lasevičins)

• <

Iš Norwood®, Mass,, LL.R 
Ctero Veikimo

Siunčiu ir 
-dedu. ■ f______  , .
speęiali£kumą, kaip užrakinama atdari langai

Sietyno Choro 
iš Newark, N. J. 
Opcretiškas Aktas

Ateinančią nedėlią, t 
kričio 8 d., kaip 2-rą

n avim o 

žemą

Artistai. iŠ 
Sovietų Sąjungos

ŠĮ SEKMADIENI BROOK 
ILNE'BUS GRAŽUS

“LAISVĖS” 
KONCERTAS

tats pH*

Bu pareikalavimais

žinoma, tam' turi 
'si kiti choristai ir

THE LIBERATOR
50 E. 13th Street 

Nev/.York City

bą dviejose temose 
abel-

Aitas” Choriste

Mano nauju išradimu užrakintą atdarę lan»ą

Žymiu Dainininkų 
Kvartetas 

iš Boston, Mass.

JUOZAS MICKUNAS* ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Lacks, po vieną setą ir po daugiau 

“'aina 40c už setą; Brooklynė pats pH* 
rJbflti į_ jūsų namus ir parodyti visą

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

Greitoje ateityje atski 
ruošė straipsniuose tilps ap 
rašymai programos dalyvių 
grupių ir atskirų artistų.

SKAITYKIT IR PLATIN 
K IT “LAISVĘ”

alyvaus Grupė Raudonųjų 
šokikių

m as 
ninku 
šolomskas

Ijas; turėtų 
• ir tankiau 
žmones dau 
surinkta t 
aukojusiems 
ačiū. ’ Aukojo po 50c 
Krapas, H. Stankus, 

į donis, J. Daugėla 
j Rota smulkiais.
A.L.D.L.D

VARŠAVA.— Iš miesto 
Grodzisk,' Poznanians pro-

1023 M t. Vernon Street 
• Philadelphia, Pa.

jo parašas padėtas, 
.su revoliuciniu ju

dėjimu, yra be Vertės. Vien 
tik atsisakymas išbėluoti drg. 
Weber į rodo, kad jam revoliu- 

kas man1 cinis judėjimas yra svetimas, 
tam randavo

L u t v in’s Hali yra 
plačiai v žinoma ne 
tik Eližabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardayimui 
namų ir ž e m i lį, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

’'teismą.
,. G. Stanionis turi savo namą. 

Paprašiau, kad jis pagelbėtų 
šiame atsitikime. Bet Stanio- 
nis griežtai atsisakė. Būtent, 
pažymėdamas, kad jo namas 
dar neišmokėtas. Bet ne tame 
dalykas. Dalykas tame, kad 
Stanionis griežtai nusistatęs 
prieš Komunistų Partiją ir re
voliucines unijas. Jis užuojau
tą duoda sklokininkams. Pir
moj vietoj jis padarė išmetinė
jimą, kad TDA turi pinigų, nes 

, Visados kolektuoja, tai tegul 
ir išbėluoja. Kam ta organiza
cija esanti? Toliauskalbėjo, 
kad nieko iš to nebus, “jūs čia 
nieko negalėsite nuveikti, jūs

va-

lės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Tas koncertas 
lapkričio (Nov.) 

Opera Iloujie 
L.L.R. Chor 
rence’o stre 
niame pare 
22 d. lupki

niekas negali atida
ryti nei iš lanko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroję.

tik duokles kolektuojate ir ofi
są užlaikote ir nieko nevei- 
k i a t e, sėdite ten susė
dę.” Ir daugybę visokių išme
tinėjimų. Pažiūrėjus į jo ar
gumentus, tai ir mažas vaikas 
pasakys, kad tas žmogus iškri
tęs iš trečio augšto ir nežino, 
ką kalba.

Pirmoj vietoj kaltina už ne
veikimą. Antroj, pyksta, kad 
buvo surengtos prakalbos, kad 
čia dabar atvažiavo kalbėti ir 
organizuoti mainierius, o ypa
tingai nutraukti J. Lewiso mas- 
ką ir parodyti mainicriams, .kas 
jis ir klapčiukai Maloney, Boy
lan ir tt.

Toliauš kalba, -kad bereika
lingai yra eikvojama pinigai. 
Ant to reikia pasakyti ve kas: ! 
Tokius išmetinėjimus daro J. i 
Lewisas, Boylanas, Maloney ir 
visi kapitalistinės sistemos pa
laikytojai. Jie • bjauriausius ; 
purvus drabsto ant Komunistų 
Partijos ir revoliucinių unijų. 
Su tų išdavikų pagėlba buvo 
areštuotas ir Weberis, kad tik 
pakenkus NMU augimui. Tiks
liai ar netiksliai prisideda ir 
Stanionis prie to žalingo dar-

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

Telefonai! Bell — Oregon 6186
Keystone — Main 1417

pranešimai apie pogromščikams 
Mandžurijoje. Ties žmonės gynėsi.

e įvyko aštrus ir kad susikirtime
mušis tarpe Japo-,162 žmonės

Chinijos- kariuome-
Daūg kareivių, žuvę. Ja- 

smarkiąi drutina
pėkas visoj Mandžu- 
Japonijos kariuome-

,dalis iš tūkstąnties vy.ru getuose

šalyj. Drg. 
eras kalbėto- 

kolonijas 
Kadangi 
tai aukų 
Visiems 
širdingą 
šie 

J. Dovi 
kitos suau

Man garbingai, su pagyrimu, pasisek? 
Wushingtone užpatentuotą išradimu, kuriuomi 
užrakinami atdari langai.’ Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

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

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didele. Ne tik kad ap- 

z saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš-

> kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti, pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir • daugiau, vieniems 
namams. . Galima daug parduoti po namus

> (nešiojant arba demonstruojant, kur 'viešoje 
i ■dietoje) kur daug publikos i pereina, i ' Reikia'

atminti, kad šimtai/ir tūkstančiai vagysčių,' 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau-

\ giausia jpdr langus; tat kas'nenorės apsaugoti 
saVo namus, jeigu tdsi viskas atsieis v*isa| už; 
mažai pinigų? O jau pavasaris ,čją pat, rei-' 
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų pia? : 

lomi, jeigu būtų saugu' laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti. ........................
yra, saugu,. <' 
nėjimui,,. 1 
r ' . ■ 
ir parodome jų mažą paveiksliuką

Agentus mes apsaugojam, i.„ Į 
sipirkti mažiau 
siafn agentui, 
tuzįnas ir per.sipntirpa mes apmokam

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

Telephone, Mitchell 2-2554

liardym**, •uteUymat, 
lr plprią autpuiobllio; 
Mokytojai* yra žymūz, 
LeięŲrną (Lteenw) ir 
ldt«kvten*n> prie uitkimo I 
Iki 0-t*i *.T«rtanda| vzknro.COM ________
I2& E. KthBlRKET Near let Avenue NEW YORK CITY 

’ • • Telephone, Algonquin 4-4049

i Spalių 20 ir 21 d. pas mus 
'lankėsi drg. D. M. šolomskas, 
i ALDLD. Centro sekretorius. 
Į 20 d. vakare įvyko pasikalbėji- 
' mas, kur drg. šolomskas pla- 
j čiai aiškino reikšmę Komunistų 
Partijos ir kodėl darbininkai 

i turi į ją stoti Nebuvo pamirš- 
i ta ir vajaus laikas, kur grupė 
'draugių ir draugų pasisakė, 
(kad Mass, kitų kolonijų vaji- 
j ninkai bus supliekti, ir laivas 
į priklausys Worcesteriui, kuris 
plauks j,Sovietų Sąjungą su vi- 

(sos Amerikos vajaus karžy
giais ir savo ultimatume pa
reiškė, kad mūsų pozicija yra 
tvirta, o sustiprinimui tvirto
vės drg. T. Krapas* nusipirko 

!du “Laisvės? šėrus, ir paliau
bų nebus, kol kitų kolonijų- va- 
jininkai

GEORGE NOBILETTI, 
Pianistas įr< Mokytojas

Mokytojauja nuo 1921 metų. 
Autorjz.uotas ir paliudytas 
New York Universiteto moky
ti piano. Lekcijas duoda stu
dijoje arba mokinių namuose.

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538
981 BROADAWAY 

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

1763 CROPSEY AVENUE
Tel.: Bensonhuist 6-6631 

BROOKLYN, N. Y.

Nesenai tilpo “Laisvėje” 
straipsnelis su parašais neku
riu ALDLD. 12-to Apskr. ir 
LDSA. Rajono narių reikale 
buvusio “Laisvės” piktoko, kad, 
būtent, nebuvo ten sklokos ir 
kad ten sukėlę visą suirutę 
Plymouth© ALDLD. kuopos na
riai ir narės. Po tuo straips
neliu pasirašė G. Stanionis, A. 
Kasparienė ir dar keli, užgin
čydami, kad jie nerėmę ir ne
reiksią sklokos, ardytojų revo
liucinio judėjimo. Tas pareiš
kimas daugelį darbininkų džiu
gino, bet tai buvo beviltis 
džiaugsmas. Tie draugai dar
bais skirtingai rodo, 
jie mano, kad galima 
pareiškimą vienokį, o 
elgtis. Kas taip bando 
tąi lai nemano, kad jis 
įgalės apgaudinėti kitus 
voliucines organizacijas. Jis 
pats skaudžiai apsigaus.

Spalio 11 dy buvo surengtos 
prakalbos NMU (Nacionalės 
Mainierių Unijos), Scranton, 
Pa?, Silver Moon Hall, St. Anas 
St. Kalbėti nuvažiavo drg. 
Weber, NMU organizatorius- 
sekretorius. žmonių buvo apie 
tūkstantis. Policijos irgi ga
na daug buvo. Policija įsako i Vadinasi, 
savininkui neleisti į svetainę kad jis eina 
publikos. Savininkas atkerta 
kad aš turiu mokėti taksus ii 
jei neužmokėsiu, tai jūs par
duosite mano namą 
anoka pinigus 
nu. Bet vis tik tiek policija 
Uždaro svetainę. Drg. J. We-

19 .Union 
1 St., kaip ir paprastai, įvyks 
1 svarbus mėnesinis susirinki
mas virš minėtos draugystės.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė tankiai' pasižymi ge- 

■ rats darbais, paremdama dar- 
i bininkų kovas prieš išnaudoto- 
(jus. Jeigu ne iš -iždo skiria, 
, tai karts nuo karto padaro ko- 
lėktą savo narių susirinkime 
iri sumeta po keletą dolerių 
streikibriams .paramos. Perei
tame susirinkime' išrinko' komi
siją iš' ‘dviejų narių' rinkimui 
aukų ' Lawrence <stleik’ierfąms. 
Komisija veiks bendrai su kitų 
organizacijų paskirtais atstok 
vais. Lig šiol dar nedaryta 
rinkliavos, nes netutėjome tam 
reikalui blankų. Bet dabar 
blankūs jau apturėtos ir darbas 
jau pradėtas.

Dalyvaukite, “ draugai, kuo 
skaitlingiausiai ateinančiame 
susirinkime, ateinančią nedėlią. 
čia bus plačiai raportuota iš 
streiko rėmimo darbo. Bus nau
jas klausimas pakeltas, kuris 
lies mūsų draugystę.

Štai nebe toli 
draugystės balius 
lapkričio 28 d., i 
nėj po num. 361 
Prie jo reikia k 
prisidengti 
Visas baliaus gerumo sąstatas 
bus apdirbtas. Todėl. dalyvau
kite. Kurie šiame suširihkimė

A. LUTVINAS 
Užliko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Norintieji ge- 
patar- 

ir už 
kainą,

A. F. STANKUS
GRABORHJS-UNbERTAKERf ‘ 

l£bal**Maoj& Ir InMoja namiruvlua ant 
rlaokių kapiulŲ. Norintieji sūresnio pa- 
tarnavimo ir u? kalną oull&diaao
valandoje iaukitėa pa a mane. Paa Mana 
ralite ('•uit lotu* ant visokių kapinių.koo 
rerlavainie vietoae ir <if __

paduos norą įstoti į šią drau
gystę, tie kitame susirinkime 
bus priimami už nupigintą įs
tojimą. Taipgi metiniam ba
liuje bus priimami ant pusiau 
nupigintos įstojimo kainos.

ivincijos, pranešame, kad 
lapkričio 3 d. tenai buvo su
ruošti krūvini pogromai 

■prieš žydus. Apie du šim-

Ekskiusiją į Sovietų Sąjun
gą Dykai

vietinės kuopos mėnesi- • 
k imas irgi Įvyks at- j 

Į nedėlią, lapkričio 8 d., 
vakare, Tarp. Pro- 
Darbininkų Kliubo 
38 Central St. Da- 

visi nariai, ir po nau- 
atsiveskite, prirašyti 

prie Susivienijimo.
J. M. Karsonds.

ir metinis 
jis įvyks 

m., svetai- 
Bridge t$t. 

> geriausia 
Šiame susirinkime

Del sutarties ar pasimaty
mo su mokytoju NOBILETTI 
rašykite arba telefonuokite į 
artimiausią studiją, kurių ant
rašai ąugščiau paduoti.

LLR. Chpro kostiuminiai sO 
kiaj, kurie 
litį,! gerai pavyko; buvo daug 
gražaus jaunimo 
daug įvairiais kostiumais pasi
rėdžiusių, bet tik merginų, o 
vaikinų veik visai nebuvo kos
tiumuotų, kas parodo vaikinų 
apsileidimą. Linkėtina, kitą 

vaikinam būti gyves-
LIETUVIŠKAI AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA

Įsteigta jau 25-Metai
Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferių

Išsimokinkite naujausios rūšies mo- 
deroiškoj įreingtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; apeini pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir ii- 
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarijos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Asižvelgiant j bedarbę, mes no mušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui 
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po pietų.

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

priešingi 
Sakoma, 
sužeista 

Nieko nekal
bama pranešime apie žuvi
mą. '"Tūip pat pogrominiai 
pa'sikesinimai buvo padary
ta1 aii’t žydų studentų Kra- 
kovo ir Varšavos universi-

Ivairių karštų- gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos -į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
ne, tinkamą bai
liams, ’ teatrams, vė- 
stuvėnąs., sporto pa
rengimams ir t, t;, 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer-

O priklauso per daugelį me|ų 
ALDLD. ir skaito save susipra
tusiu darbininku. Kame susi-1 

her, atvykęs, ėjo prie svetainės • pratęs? Sėdėti ir nei piršto ne- nal,iai įr 
savininko pasiteirauti, kodėl judinti revoliucinio Judėjimo 
uždarė svetainę. Gavęs infor- • tvirtinimui. Bet gelbsti vir 
macijas, ėjo laukan. Prie durų sienTs demoralizatoriams, at
stovėjo policijos vežimas. Ne-|dytojams griauti tą judėjimą, 
spėjus jam išeiti laukan, arės 
tuoja jį. Kaltinimo jokio nesu 
daro. Vėliau sudaro kaltinimą \ kios sklokos jie nerėmė 
“betvarkėj kėlime.” Pirmadie
nį n) 
arb;

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
ptie manęs sekančiu antrašu: 
1439 j SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA; PA.

; Ir yra plačiai skleidžiamos pa- 
i skalos, kad viskas čia yra giau- 
nama, ardoma, kad sklokininkų jlK|ėjimii 
vado Vilkelio neturėjome iš-‘padėti ir A 
mesti iš Aido Chord. Reikia ---- 1 , i i , cnoiišveš, ■pasa.kyti, kad abi Kaspanutes 

į. Tiesa, 
streiką sulaužė ’ kad negalima kaltinti motinos, 

rė. Bet 
žinant, kaip mergaitės mirmiau 
veikė ir dabar, tai jam negali
ma pateisinti.

Drg. Kasparienė turi supras
ti tą, kad skleidimas nesąmonių 
prieš K. P. ar jos organizaci- j Sy]q 
jas, silpnina jos veikimą ir kar- i nįems 
tu patarnauja ’ išnaudotojams. 
Kuomet jūs pasirašėte po steit- 
mentu, kad neremsite sklokos, 
būsite rėmėja K.P. ir jos dąr- 
bų, tai ar jūsų teisinimas Vil
kelio, kuomet jis organizuoja 
būdamas chore tą klampynę 
rėmė komunistų judėjimą? 
tik nerėmė, bet prisidėjote prie 
demoralizacijos. Tad ar ne
veidmainingai pasielgėte, pasi
rašydamos po steitmentu, kad 
jūs remsite Komunistų Parti-, 
ją? Man yra primetama/kad i 4’ ūalų svetainėj 
aš ypatiškai susipykau su Vil
keliu ir todėl sudariau opozi
ciją. Tai netiesa! Jei Vilke
lis eitų komunistiniu keliu, tai 
prieš jį nieko nebūtų galima tu
rėti. Bet kad Vilkelis eina 
prieš K.P., tai jis yra mano 
griežčiausias priešas ir priešas 
visos darbininkų klasės. , Taip 
ir su visais sklokos vadais.

' M. Ž.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystes Gerieji Darbai 
Parodo, kad prie Jos Verta 

Priklausyti Darbininkui

jaunuoliai prisi- 
L.R. Choro: Užda- 
asauskaitė it’ Kra- 
Nau j a organiza torė 

Choro išrinkta rimta 
IV Marijona Kasteckai- 

r.-inkėiina Marytei gero 
L.L.R. Chorą tinka- 

aihpriau

Lietuvių Darbininkų Susivie- i 
nijimo vietinės kuopos mėnesi- i 
uis susiri 
einanči 
kaip 7 ival 
gresyvių. 
svetainėj, 
lyvau.ldte 
ja na i i

niai kiekvienoj 
ir su didžie 
tis dainas.

Drg. A. Kasparienė n- pasi- • L
rašė po tuo steitttitentu, kad jo- 

o . .. , , sauskutisrems. Bet kelis kartus pareis- - 
tbaudžia užsimokėti $100 j kė, kad A. Bimba, tai yra vie-: iauuuolė 
atsėdėti 30 dienų kalėji-'uas iš ardytojų, griovikų, ir ’ 
Būtent už tai, kad Weber kaip toks, turi būti pašalintas. pasisekim0 

^-^areiškė korte, kuomet jis bu-!L* yra plačiai skleidžiamos pa-1 maj įgaukUti ir'dar 
vo klausinėjamas, kode! minė- j skalos, kad viskas ėia yra giau-1 surį^ti' su darbininkų klasiniu 
tas mitingas buvo surengtas. 
Atsakęs, kad mitingas buvo su

drengtas tikslu nurodyti mainię- 
riams, |<ad J. liewis yra vienas 
iš žymiausių streiklaužių' ir kad balsavo prieš išmetimą 
jis dabartinį ’streiką i_ _
Bien Alden kompanijos darbi- ’ jp’ dukterys taip, darė 
ninku. Kadangi aiškus polici
jos norėjimas pasipinigauti, 
aprubavoti darbininkus, tai ir 
baudžia be jokio prasikaltimo.

Su kitais draugais nuvykau 
į Scrantoną įgauti belą ir pada
ryti apeliaciją į grand jury

Y * Trumpu taiku išmokiname
viską kas link A UTOMO- 
dilių mechanizmo. 
Praktika ant rtetds.

euntitynia*. laprait elektriką ir Magnetizmą, |r vatiavimą. 
mpkinhm dienom!* ir vakarai* lietuvių ir anglų kalboM. 

pertal-L. TICHNIAVIOIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti, 
lomą pvftrantuojame už mažąf užmokeztj. tfea padedam 
.tiro. Užairažymas ] mokyklą kiekvieną dieną nno 0 ryta

21 d. spalių drg. šolomskąs 
sakė praka 
Pirmoj tenlioj kalbėjo 
nų darbininkų kovų; antroj te 
moj aiškin 
Penkių Mei

Drg, 
stems patikt 
kino apie r ; 
tų Sąjungoj 

naujas gyvenimas darbi 
valdomoj 

yra . 
Į jis mūsų 
atlankyti, 
g nedirba 
:ik $7.15. 

lame

Oficiaiis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tam 

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

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE
Kainos: $1.00 už metus, 60ci 

už 6 menesius, 30c. už 3 me
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialūs kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko- 

Ipijų. ' ’ ■

) Sovietų Sąjungos 
ų Planą.

Šolęmskd prakalba vi- 
d, ypač kuomet aiš- 
aują kūrybą Sovie- 

yra tveria-

VIENINT£L£ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
125 E. 14th STREET, Near 1st

Japonija Pasiuntė Karino
menę Ties Sovietų Gelž- jįaį ginkluotų p'ogromščikų 

heliu i užpuolė miestelį ir pradėjo
GENEVA.— Čionai gauti i teroro darbą. Žydai ir šiaip 

sekami 
įvykius 
Nonni- up 
kruvinas 
nijo 

T. nes.
ponija 
savo s 
rijoj, 
nes 
pasiųsta ir užėmė tas sritis,; 
per kurias eina Sovietų— 
Chinų Rytinis geležinkelis. 
Neužilgo gali kilti naujas 

'L.L.R. Choras prisimygusiai J karas, 
mokinasi naujas dainas, kurias ■ 
turės dainuoti darbininkų pa 
rengimuose 
revoliucijos 
lapkričio, 
ir revoliuc 
rį rengia

kaip kad Rusijos 
paminėjime 7-tą 

Lietuvių svetainėje 
iriam koncerte, ku- 

Lietuvių Komunistų 
Frakcijos Pirmo Distrikto Biu
ras. Tas koncertas Įvyks 15* 

Dudley 
Boston, Mass, 

as dainuos ir Law- 
iko paramai masi- 
ngime, kuris Įvyks 
ličio (Nov.) Lietu

vių svetainėje.
visi L. L. R. Choro 

rėš turime nuolati- 
pamokoj būti 

usia atyda mokin-

kitue mieštus, 
Reikalaujant, gaįii

prislųskite Ir pinigus.
Raly kite: 58 Teri ' fit.. Brooklyn, N

Window Lock 
kad niekas per jį 

i. ' Atdarei, kiek patinka, Užrakinai, ir eik,- kūr nori; 
yra , saugu,, dargi vejas nebaladoja, galima ramiau miegoti. Sumi- 
nėjimui,,. kiek naudos turSšitė prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galirria knygą parašyti, čia tik primename1 apie juos

.1 ‘ h nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa- 
kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau- 
Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniai^ $3

JWHWWI

Ml Ml IN 1M

i uno
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Penktadien., Lapkr. 6, 1931 ; |Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
Šalin Japonų Nagus nuo Sovietų Sąjungos! Lapkričio 3 d. Darbininkų

atstovai ir

Būtindi, visi dai

ri ams,

SUSIRINKIMAIGeresites Revoliucinio Koncerto Programa

vai turi du elementus; vienas 
elementas reikalingas kraujui 
ir abelnai žmogaus sveikatai, 
kitas tarnauja palaikymui ly
ties normalumo.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

susirinkimas bus penktadienį, 6 lap
kričio, kliubo name, 80 Union Avė., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit, 
yra svarbių reikalų apkalbėti.

Sekr. A. Deikus.

Daktarai S. W. Britton ir 
jog virš-

NAU.JAS BIZNIS
Liberty Restorane gaminami ska

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

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

Brooklyn, N. Y.
(261-266)

MEDICINOS DAKTARAS
; B. BAGDASAROV

200 Sęcoiul Avc.
Tarpe 12 ir 12 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIG'S

Valandos, paprast urnos dienomis nuo 
ry-to iki 1 po pietų. Vakarais nito 5 
S vai. Sekmadieniais, nuo ,11 ryto 
2 vai. po pietų. '

Tclcf. ALGANtjUIN 4-8294

JONAS STOKES
, ' Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numerių 
512 Marion St- 
kamp. Broad: 

.way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

BROOKLYN, N. Y.
Pranešu vietos lietuviams, ka<) at- 

; idarau kendžių storą ,po No. 28 
Ten Eyck St. Atidarymas bus šeš
tadienį, 7 lapkričio. Kviečiu atsilan
kyti. Savininkas.

.(263-264)

Darbininkai negali ramiai- demonstraciją, lapkričio 7 d., 
sėdėti ir tylėti, kuomet Japo- šeštadienio vakare, laike ap- 
nijos imperialistai daro kariš- , * ...........................
kus žingsnius, aiškiausiai, at
kreiptus prieš Sovietų Sąjun
gą. O japonai jau stačiai ei
na ant gelžkelio Mandžurijoj, 
kuris bendrai priklauso Sovie
tams ir Chinams. Japonų im
perialistai nori pereiti per tą 
gelžkelį ir maršuoti į Sovietinę 1 
žemę.

vaikščiojimo 14-metinių sukak
tuvių Sovietų Sąjungos gyva
vimo Bronx Coliseume, New 
Yorke.

Išgirskite ten draugo Earl 
Browderio ir kitų prakalbas 
apie Amerikos ir kitų imperia
listų karinius planus ir apie 

Juos slapta remia į<i- Sovietų. Sąjungos darbus. Ma
tų šalių kapitalistai. jJieško- tykite ir girdėkitei revoliucinę 
ma tik bile priekabio, kad programą. Būtinai, visi dar- 
jpradėti karą - pries Sovie-' bininkai, dalyvaukite' demons- 
tų-Respubliką, suardyti josios j traciniame SovietQ sukaktuvių 
Penkių Metų Planą ir Lšgriaut minėjime ir masiniame protes- 
clArbininkų valdžią toje šalyje, te prieš imperialistinius gal- 
- Darbininkai teikitės apgint važudžius, kurie galanda kar- 

’Spvietų Sąjungą! Masiniai dą ant Sovietų Respublikos 
ruoškitės į milžinišką protesto galvos!

Iš Darb. Chorų Federacijos 
Praktikos Prisirengimui Prie 
Lapkričio 7-tos Dienos

Bedarbiu Mitingai Tardymui į^^°S’ KRAUJASIR 
Buržujinės Labdarybės

Visose Didžiojo New Yorko H gilvette atrado, 
dalyse yra rengiama vieši nag-

__r__ _ ................ rinėjimai, kuriuose buvo, yra inkštimų (adrenal) liaukų sy 
Chorų Federacijos įvyko Man-1 įr bus iškeltas bedarbių badas 
hattan Lyceum, New Yorke, 
generalė praktika prisirengi
mui prie lapkr. 7 dienos, kur. 
bus paminėjimas' Rusų revo
liucijos, Sovietų įsisteigimo. 
Pamoka buvo gana įspūdinga. 
Choristų susirinko pilna apa
tinė Manhattan Lyceum sve
tainė, su virš penki šimtąi na
rių, taipgi ir dūdų orkestrą. 
Kartu griežė orkestrą. < Pra
deda orkestrą pirmiaus, cho
ras įeina paskiaųš, taip dailiai 
dainuoja ' su į orkestrą visi su-’ 
tartinai, kad; negalima nei at-, 
sidžiaugtf.

,*Šie chorai bendrai dainuos 
lapkričio 7 d. Brpnx Colise?

benamystė ir kiti vargai. Į 
tuos n a g r inėjimus-tardymus, 
apart bedarbių ir. dirbančių 
darbininkų, yra kviečiami ir 
miesto valdžios 
įvairių buržujinių labdarybių 
Vedėjai. Tegul tie ponai iš 
pąčių bedarbių .išgirsta, kaip 
jie badu ir šalčiu marina nete
kusius darbo rankpelnius.

Tokie bedarbių teismai prieš 
alkanąją labdarybę įvyks:

Harleme, lapkričio 11 d. 
vakare, įLafayettę . Hali, 165 
W. 131st St. ■

New Yorke; lapkričio T6 d., 
Church Auditorium, 336 W. 
36th St. .

Brownsville], Brooklyne, 14 
d. lapkričio, Workers Centre, 
Christopher ir Pitkin Avenues.

Tuose mitinguose reikalau
jama tinkamos tuojautinės pa
šalpos visiems bedarbiams ir 

j renkama delegatai į viso 
I miesto bedarbių konferenciją, 
J kuri įvyks lapkričio 22 d. ir 
i iš kurios bus renkami bedar-

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.

ūme Internacionalą, The Com-! 
intern, The Preacher and the 
Slave, Th£ Barricades ir On 
the Picket Linę.

.Kame priežastis, kad lietu
vių visai mažai buvo, vien tik 
Aido ir tai nei pusės nebuvo? 
O kitų chorų, kaip tai, Pir
myn, Bangos ir Sietyno visai 
nebuvo. Sietynas, žinoma, da
lyvaus ir turėjo pamokas ben-jbiai į alkanųjų maršavimą ant 
drai Newarke, bet kur buvo | Washingtono.
kiti? Negražu, draugai, kad ------------------
mes negalime du arba tris sy- SUGRĄŽINKITE^ NEPAR- 
kius suvažiuoti į tokias svar
bias pamokas. Tad bent visi 
būtinai būkite lapkričio 7 d.
Bronx Coliseum

u 
iki 
iki

Visi draugai ir draugės, ku-

Telephone, Stagg 2-4401
ristams įžanga veltui.

Jaunuoliai, Temykite!

Lietuvių Darbininkų Susivie- L.D.S. 14 Kuopos mėnesinis
UCj JUfc JUjUU l/lt?, n UI lt: Udiutr ucn t •111 /XT
si revoliucioniškumo mūsiškė-! privertė bosus pripažinti dar-: rinkimas įvyks lapkričio (No- rų

i-------ta.,

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

DR. H. MENDL0WH7.

be
<♦>

<♦>

<♦><I>

<♦>
<♦>V

<t>
d>

<♦>
<♦>
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DUOTUS KONCERTO 
TIKIETUS ŠI VAKARĄ

libalrarouoja ir laidoja numirusiu* 
ant TiRokiij kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
tcrikitynome ir pasivažinėjimams.

K*-

231 Bedford A venų® 
BROOKLYN, N. Y. -

I I

VIENĄ JAUNUOLI NUŠOVĖ, 
KITĄ SUŽEIDĖ

St., 
kit,

Detektyvas vieną j 
l nušovė, o kitą rimtai sužeidė. į

Visi nariai būtinai dalyvau
kite 8 \alaųdą vakare.

Sekr. . .

facturing Kompanijos darbi
ninkai metalistai laimėjo ko
vą. Bosai buvo numušę jiems 
uždarbį. Streikieriai laimėjo

Siuomi primenu savo draugams, jog aš vis (|ar 

.praktikuoju savo profesiją.
• Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 

Dabar mano antrašas;

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVŲ.”

Palengvina Skausmu
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir- 
, kite bonką linimento
PAIN-EXPELLER

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

2220 Avenue J, Bruoklyn. N.
TBL., MIDWOOD

Du jaunuoliai, John Ganzė- 
, ir Sal- i

U&UCU kJUl ę;il\ 1V1 1CX1 ICŲllllCJVJ I c L . . - . • f 141*l

ne tik senąjį uždarbį, bet dar rijimo Jaunuolių kuopos susi- susirinkimas įvyks penktadie-.
’ ............................ kričių.(No- rų, 6 dieną .lapkričio (Nov.), : .

ivember) 9 d., t ■ pirmadienį, 1931 po numeriu 70-42 Linki
“Laisvės

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ D1RKKTORIUU

MATTHEW P/ BALLAS 

 

(BIELIĄUSKAS) 

GRABORIUS 
i (UNDERTAKER)

S. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 149 kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 8 lapkričio Ha
nover Kliube, 738 5th Avė., 10 vai. 
ryte. Visi nariai ateikit, turime svar 
bių reikalų apsvarstyti.

Komitetas.
(262-263)

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

S .BROOKLYN, N. Y .
L.D.S. 50’ kuopos susirinkimas bus 

penktadienį, 6 lapkričio, Hanover 
Kliube, 738 5th Ave., kampas 24th

8 vai. vakare. Visi nariai atei- 
yra svarbių ' reikalų aptarti.

Sekr. A. Bružas.
(262-263)

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave„ Brooklyn

Greenpoint V-7831 '
Geriausia Studija liroohlune. Ateikit Persitikrinti

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA vienas arba du 

i kambariai, gražioj vietoj, prie par- 
6 dieną .lapkričio (Novjjko. Kambariai puikūs, yra visi nau- 

' ' L '■ ■ < — • - - . , i įr,« madds įtaisymai, ‘netoli elevei-
terio stoties. A. Belsk, 224 Sunny
side Ave., Brooklyn, N. Y.

, (262-267)

Brooklyn© ir apielinkės lie- kės, 
tuviai darbininkai turės kon- fronto konferenciją. 

» kertinę naujienybę sekmadie-
JONAS STOKES

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Dickens 2-1182

kaipo delegatai į bendro 
Nes 4tą 

dieną, pirm koncerto, įvyks 
Tiį, lapkričio 8 d., Labor Ly.ce-; “Laisvės” svetainėje masinė 
>um svetainėje, 949 Willough-, konferencija delegatų nuo įvai
by Ave., Brooklyne. Tai bus ' rių darbininkiškų organizacijų 
Tęvoliucinis koncertas, kurį j iš visos plačios New Yorko- 
rengia Ąido-Lyros Choras nau-' New Jersey apielinkės.
.dai Lietuvių Komunistų Centro 1 Tikintai iš anksto gaunami 
ęiuro finansavimui kovingo “Laisvės” raštinėje.
.hetuvių darbininkų judėjimo* i —7---------------
.. ,Neabejotinas ir neužginčija- Metalistai per Dvi Dienas 
mas yra dalykas, kad Brookly-Įi • -•
Jię dar nėra iki šiol buvę pa-'hdllUCjl) OuClKU 
našaus koncerto su, galima sa-' .---------
•jcyt, ištisai revoliucine progra- BROOKLYN. Per dviejų 
ma. Pirmiaus kažin kodėl bi-1 dienų streiką, Krischer Manu- 
jotasi, kad mūsų publikai ne
patiks darbininkiška, klasinė 
programa. Bet kai kurie ban
dymai paskutiniu laiku paro
dė, jog klydo tie, kurie baidė-

8ė pramogose. Kai del šio' bininkų šapos komitetą ir su 
koncerto progrąmos patikimo juomi skaitytis. Streikui va- 
publikai, todėl, yra užtikrini- dovavo kairioji Metalą Dar
ius, kad ji darbininkaniš KlUti bininkų Industrinė Lyga, į, ku- 
sovams - žiūronams tikrai pa- rią įstojo 54 streikavusieji

Y ' darbininkai,
y Draugai,, kurie skaitote pra- j 

nesimuš bei skelbimus to kon
certo, nepasilaikykite jų vien 
po savo kepure; tą “sekretą”! 
praneškite visiems, su kuom 
tik sueinate ,ir paraginkite at
silankyti.
’ Įvairūs programos dalyviai 
jau huo pirmiaus garsinami ir 
juos galite matyti skelbimuose. 
Šį sykį kreipsime domę į nau- 
jį, lietuviams darbininkams 
dar negirdėtą komunistą dai
nininką, lyrišką tenorą Jean 
Schrammą, kuris dainuos mū- 
siškiame koncerte ir kuris jau 
senai yra pagarsėjęs tarp ki
tataučių darbininkų.

.■Drg. E. Retikevičiutė su sa
vo vadovaujamu Aido-Lyros 
Choru darbuojasi, kad jo dai
nos taipgi revoliuciniai nus
kambėtų šiame naujoviškai- 
darbininkiškame koncerte.

Kalbant apie koncertus, pa
prastai yra minima ir kokių ! 
svečių tikimasi turėti. Well, I 
šį kartą turėsime apie porą i 
įimtų, jei ne daugiau, revoliu- 
cipių svečių, kurie suvažiuos iš 
tojęsnės bei artesnės apielin-

svetainėje, j
New Yorke, kaip 5:30 vai. va-'rie turite pasiėmę pardavinėti 
Kare, kur dar turėsime bend- tikietų revoliucinio koncerto, 
ras pamokas su orkestrą. Cho- kurį rengia Aido-Lyros Cho
ristams įžanga veltui. Prie ras ateinantį sekmadienį, lap- 
durų turite matyti savo orga-1 kričio 8 d 
nizatorių. - --

J, Saulčnas.

1., malonėkite visus 
i neišparduotus tikietus sugrą- 
I žinti penktadienio vakare, lap
kričio 6 d., per Aido Choro 
I pamokas. Komisija.
| MASPETH? N. Y.

svetainėje,. 7 :30 va- Court, Maspeth. 
landą -vakarę.’ > Vi$i atsilanky
kite, nes turėsime praktikuoti 
pantomime '“Surplus Value”. 
Taipgi' turėsime ir daugiau 
Svarbių dalykų apsvarstyti.

A. Kairiūtė.VARYSIĄ PER ŠERENGĄ
MAJORĄ WALKERI

Republikonų kontroliuojama j UŽPULTAS DETEKTYVAS 
valstijinė Seabury’o komisija' 
žada tyrinėti majorą Walke- 
rį, apie jo ryšius su gembleriu 
■Sherwoodu. Sherwoodas buvo 
ameniškas Walkerio finansinis ! 11a, 17 metų amžiaus, ir Sal-1 

j agentas; jiedu turėjo sykiu ir i vator Dabada, 18 metų, su re-į
vieną pasisamdę banke dėžu-1 veiveriais užpuolė detektyvą i 
tę. Sherwoodas yra pabėgęs, i M. Dunwoodie, betaisantį savo 1 
Jeigu į paskirtą laiką jis nesu- automobilį palei Woodlawn ■ 
grįš, tai bus nubaustas $100, kapines, Bronxe, norėdami jį; 
000, kurie bus paimti iš jo apiplėšt, 
nuosavybės.

31-mas METINIS BALIUS 
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas, Ine. 

Šeštadienį, Lapkričio (November) 7 d., 1931 m.
GRAND ASSEMBLY SALĖJE

Grand and Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Paramouth Orch. grieš lietuviškus ir angliškus šokius 

Salė atsidarys 6 vai. Muzika 7:30 vai. vakare 
Maloniai kviečia visus Atsilankyti

Lietuvių Atletų Kliubas.

(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 kuog**- 

' ri n u si ai
• i •

6G0 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

KONCERTAS IR ŠOKIAI
’ i ; . - j < . .

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

Nedėlioję, 8 d. Lapkričio-Nov., 1931
; PRADŽIA 4:30 V AL. PO PIETŲ

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

PROGRAMOS DALYVIAI: Rusų-Ukrainų Parbininkų1 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 ii: Barbara Har- 
ding šoks revoliucinius šokius; Aido-LyrOs Choro merginų sekstetas^ Jean Schrtmm, lyric tenor.

Retai pasitaiko mūsų publikai tokis įyairus koncertas. Jame dalyvaus gabiausi žmonės iš dramos, mu
zikos ir šokių sričių. Pitiųą syk turėsime progų matyt proletariškų koncertų, kuriame revoliucinio meno 
jėgos sutrauktos. Bus tikrai įspūdinga, tat{ visi atsilankykite. ‘ • 1 ’ 1;: r *' ; -

’ šOklABfS GRIEŠ WM. NORRĮS ORKESTRĄ. ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c. \

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SP1NDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

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

tik susitarus. 
. w | UI I... i

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Petro Znaiduko, paeina 

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

(261-263)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau .ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų litras kraujo ir odos.' 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos .Priėmimo:

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

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

MEDICINA DAKTARAS

S. J CERNOV .1*
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 16, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins- Square 6-7697

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint 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 vaistinė. 
Mes specialistai* sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTTEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017b2360-3514

* likirpkit tį skelbimą ir prisėskit kartu su užsakymu.




