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KRISLAI
Kodėl Streikuoja.
Į Komunistų Eiles.
Prieš Oportunistus.
Mūsų Skirtumai—Kodėl?

Rašo J. Kraucevičius

Išsikalbėjus su Lawrence 
streikuojančiom audėjom pasi
rodo, kad jų uždarbis iki strei
kui buvo $17 savaitėj, o “jeigu 
kompanijoms pasisektų pri
verst darbininkus grįžt darban 
ant nukapotų algų, tuomet mū
sų algos būtų tiktai $15 savai
tėj”—sako viena jų. “Tai 
bjaurus kompanijų užsimoji
mas ant darbininkų gyvybės“— 
pridūrė kita. :

Reikia žinot, kad Lawrence 
pragyvenimo kainos labai aukš
tos. Drabužių kainos, ypatin
gai moteriškų, čia beveik dvi
gubai aukštesnės,
Yorko mieste, nežiūrint, 
čia randasi drabužių 
centras. Taip pat ir 
mieruojama aukštomis 
mis, nežiūrint, kad 
Lawrence farmeriai 
maistą ir neturi 
Mat, marketai (turgus) kon- ; 
troliuojama kompanijų, todėl ir j 
kainos ant gyvenimui reikalin- j 
gų reikmenų priklauso nuo tų . 
kompanijų malonės.

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien* Apart 
Nedėldienių
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Darbininkai 
Vienykite*! 
Nepralaimėsite 
Retežius, o 
Pasaulį!

ŠIANDIEN 14KŪS METŲ SUKAUTUM
negu New

kad 
audimo 
maistas { 

kaino- j 
aplinkui j

kur jo dėt. Milžiniškas Progresas Visose Gyvenimo Srityse; Statybos 
Darbas Visur Virte Verda, Kuomet Kapitalistinėse Šalyse 
Eina Trūnėjimas ir Puvimas

KAIP APVAIKŠČIOTA 14 METŲ RE
VOLIUCIJOS SUKAKTUVES SSSR

17-tas, 80,000 tonųOficialis Komunistų Par- No.
Pasikalbėjime su jaunom au- Į tijos organas “Pravda” “Diktatūra Darbo” 400,000 

dejom patyriau, kad daug jų praneša. “Eydokievka” 1,----- , ----------& kad Sovietų Są- ^ų ir .
yra įstoję į Jaunųjų Komunis- jungoje bus iškilmingiau- j 000>000 Frle Maskvos 
tų Lygą Sako jos: “Pirmiau iai apvaikščiojama 14-kos anglies i laukuose — 
(pirm streiko) mes nieko neži-. L.kaktnvps nroletari- i septynias galingas nojome; neturėjome jokio su-|nĮet1 SUKaKtUVtS pi Olėtai i kacvklas
pratimo apie organizacijas, bet nes revoliucijos laimėjimo. » •
dabar, bėgyje trijų savaičių,' Bus dvi dienos švenčiamos, i Leningrade atidarė 88 
mes labai daug išmokome. Nje- • būtent 7 ir 8 lapkričio. Mi- i kultūrines įstaigas. 30 vai
kui- neišeidavome iš namų; s ]jonaį darb’ininkų ir valstie- |kams sodnų, 10 priežiūros 
dirbtuvė ir namai, tai viskas, ... ...
ką mes žinojome.“ Klausiu: Į 
“O kaip jums patinka Jaunųjų j 
Komunistų Lyga?“ “It’s won-i 
derfull“—atsako jos man. “Mes 1 šimtai fabrikų, dirbtuvių ir 
niekuomet neapleisime komuni-1 kitokių įmonių, 
stų organizacijos—organizaci
jos, kuri rodo darbininkams ke
lią prie pasiliuosavimo,“ suti- kai pasiryžo išpildyti 
ko visos vienbaląiai. Tai tokį lOO nuošimčių anglies paga- 
įspūdį gauni nuo amerikoniško " • — -
kovojančio jaunimo.

atidarė 
naujas

IŠ LAWRfiNCE AUDĖJŲ STREIKO BĖGIO PASAULINIS REVOLIUCIJOS ŠTA-
Taip Vadinamas “Piliečių Komitetas” Išsiuntinėjo Streikie- 

riams Laiškus ir Balotus Delei Slaptų Balsavimų; Deda
mos Pastangos Audėjus Apgauti

RAS ŠAUKIA VISU ŠALIŲ DARBI- “ 
NINKUS GINTI SOVIETU SĄJUNGĄ

Laike tų keturių streiko

Antradienio ryte, (lapkričio 
3d.) pikietninkų eilėj -būrys 
lietuvių moterų šnekučiuojasi 
tarpusavyj apie streiko bėgį. 
Staiga viena jų pamačius ant
roj pusėj gatvės porą lietuvių 
vyrų, sako: “Tai Lawrence’o 
progresyviai bijo vaikščiot pi- 
kieto eilėj pagal dirbtuves, o 
vietoj to, slankioja pagal Sto
rus. O pasikalbėk su jais, tai 
dideliais gynėjais Rusijos sta
tosi.” Matomai, moterys, nie
ko nežinančios apie Sovietų 
Sąjungą, sųklaiddntos įvairių 
darbininkiškos Rusijos purvin
toji), vis dar nepajėgia persi
tikrini ir suprast, jog vien So
vietų Sąjungoj darbininkų pa
dėtis kiekviena diena gerėja, 
kuomet visose kapitalistinėse 
šalyse darbininkų padėtis nesu
laikomai eina blogyn.

Bet nepateisinamas ir smerk
tinas pasielgimas taip vadina
mų progresyvių žmonių, kurie 
tiktai liežuviu pritaria Sovietų 
Sąjungai. Liežuviu kalbėjimas

čių paroduos miestų aikštė-1 namų, ir tiek pat valgyklų, 
Ise ir gėrėsis savo laimėj'i-H4 mechanizuotų skalbyklų 
mais. Bus paleista darban I ir 25 kitokias įstaigas.

I Maskvoje atidarė 11 nauA 
jų duonos kepyklų, kurios 
teiks į dieną 200 tonų duo
nos. Ufoje, Penzoje ir Ker- 
čiuj'e naujos kepyklos su
teiks po 60 tonų duonos į 
dieną. Tūloje, Leningrade, 
Pskove^ Rydere ir Berezni- 
kuose kepyklos duos nuo 30 
iki 66 tonų duonos.

Visoje 'Sovietų Sąjungo
je, kiekviename mieste ati
daryta' nauji gamybos ir 
kultūros centrai, teatrai, 
mokyklos ir muzėjai. Šim-' 
tai ir tūkstančiai naujų 
įmonių.

Prie Caro režimo mokino
si 7 milionai vaikų, o dabar 
Sovietų Sąjungoj lankančių 
pradines mokyklas skaičius 
pasiekė 19,322,500. O pri
rengiamąsias mokyklas lan
ko 4,843,500 vaikų. Iš su
augusių dabar lanko 25,- 

j 060,600 mokyklas, kad išsi- 
! mokyti rašyti ir skaityti.

, . ~ r» u z • i Lvujiuvuicod mokyklose
darban naujas asfalto (mi-|yra j,206,000 mokinių.

1931 metais Sovietų Są
jungoje pagaminta 3,750,-

Kuzbaso anglies darbinin- 
ant

minimo ‘ planą. Į penkias 
dienas spalių mėnesio, Kuz- 
basas davė 66,200 tonų ang
lies. Jau spalių mėnesį Ka- 
merovo kasyklos pasiekė 
ant 103 nuoš. Penkių Metų 
Planą ir darbininkai pasi
ryžo iki 14-kos metų sukak
tuvių pravesti ant 115 nuo
šimčių užbrėžtą planą.

Donbaso anglies kasyklos 
duoda jau dabar į dieną 
135,000 tonų anglies. Baku 
mieste paleidžiama darban 
du nauji aliejaus-benzino 
perdirbimo fabrikai. Jie 
išbudavoti iš SSSR medžia
gos ir ten pastatyta savo 
darbo mašinos. Jų pajėga 
po 350 tonų aliejaus į die
ną.

Baku mieste paleidžiama i Technikinėse 
d _ '
nerališkos smalos) fabri
kas, kuris suteiks 60,000 to- 
nų.asfalto. Sulyg plano tik l^ooo egzempljorių naujų 
1932 m. vasario menesį, ps'^ygų

Pirmiausia reikia pažy-
mėt, kad tas “Piliečių Ko- savaičių, audinyčių kompa- 
mitetas” susideda iš kompa- nijos, jų valdžia, jų lekajai 
nijų atstovų ir jų artimų.......
sėbrų—biznierių, advokatų, 
kapitalistų politikierių ar
ba kunigų. Tas komitetas 
susidomėjęs lyginai, kaip 
ir audinyčių kompanijos, 
sugrąžint darbininkus atgal 
į darbą nukapotomis algo
mis. Tam komitetui visai 
nerūpėjo, kad šimtai darbi
ninkų šeimynų badmiriavo, 
kuomet da dirbo — prieš 
streiką. Žinoma, tam pilie
čiu komitetui da mažiau 
apeina darbininkų reikalai 
datyar, kuomet 25,000 pasta
rųjų veda ištvermingą ko
vą prieš jų algų kapojimą. 
Dabar šimtai' streikierių vi
sai- neturi duonos kąsnio. 
Bet tie “garbingi” piliečiai

iš Amerikos Darbo Federa-

Milionai Pasaulio Darbininkų Siunčia Pasveikinimus Sovie
tų Valdžiai ir Sov. Sųj. Darbininkams ir Valstiečiams
Šiandien, lapkričio 7 d.,,ruoštų ginkluotą užpuolimą

c!'j?Sv?r v.jsi jų “garbingi” sueįna 14-ka metų nuo lai-'ant Sovietų Sąjungos. Štai 
piliečiai, išbandė įvairius | mėjimo Rusijos proletaria-1 kodėl mūsų pareiga mobili- 
planus.ir būdus^grąžimmui:to ir valstiečių, ...............................
darbininkų atgal į darbą, ^a metų atgal tapo įkurtą 
bet be pasekmių. Darbmm-; govietų valdžia ant vieno 
kai. negrįžta is streiko lau-1 šeštadalio pasaulio. Laimė- 
ko ir gana. Dabar gi ta vi- (j0 reVoliucija, laimėjo pa
ša, gengė darbininkų ne-1 sau|į0 darbinįnkija. Šian- 
prietehų s.u^ Piliečių Komi- I(jien milionai pasaulio, dar- 

pnesakyj . griebiasi bininkii siunčia savo sveiki- 
v- nimus ir linkėjimus perga-

Puryįno8 ^apgavystes.pjngaĮ sovįetų Respublikai.
Bet už tai darbininkų

priešai rengia kkrą prieš
Sovietų Sąjungą. * Jie daro 

i planus, kaip nuversti So
vietų valdžią ir--uždėti ant 

ir s valstiečių

y
■
•/

! i

Laikraščių cirku-sąjungai, niezuviu Kaioejimas, _ • i-• k-.. W1nu-apie Sovietų valdžios darbus, ĮPnvalej0 -^utl baigtas, bet liniją pasiekė 27,000,000 
nuveiktus ‘naudai darbininkų darbininkai atliko darbą kopijų į dieną.

'Kur nepažvelgsi, ten mil- 
žiniškas progresas ir pir- 

............ įmyneiga, Sekamame dien
raščio numeryje bus dau
giau paduota apie atidary
mą naujų fabrikų ir kitokių 
įstaigų./ \ .

klapės, dar nieko nereikš, jei-[ant 4 mėnesių greičiau, 
gu mes nfe stosime ^gint’ jos nuo! Stalingrade rn ‘ 
užpuolimų iš pusės Amerikos ’ naujas laivų budavojimo 
kapitalistų klasės,, ir jos valsty- j fabrikas. ' Stalino anglies
X'atidaryta 4 

gingai dalyvausime darbe mo
bilizavimo plačiųjų milioninių žvaigždė” teiks į metusiai- • 
masių darbininkų kovai delei | ko 500,000 tonų anglies, 
jų būvio pagerinimo.

Todėl ir nestebėtina, .kad dar
bininkai pajuokia tuos neva 
progresyvius ir nesimpatizuoja 
jiems, kurie šalinasi nuo akty
vaus dalyvavimo darbininkų 
aštrėjančiose kovose.

jos kasyklos. “Raudona

'Kur nepažvelgsi, ten mil

Camden, N. J.— Lapkri
čio 5 d. transportinis orlai
vis bandė nusileisti, bet su-

' Tą jau priparodė Lawrence 
audėjų streike dalyvaujanti lie
tuviai. Tą priparodys ir ki
tuose miestuose lietuviai darbi
ninkai, kurie bus priversti išeit
į kovą prieš algų kapojimus, už sikūlė ir užsidegė. Jame bu- 
bedarbių apdraudą, prieš im
perialistinį karą, už apgynimą 
teisių ateivių darbininkų.

Keturioli-! zuotis gynimui darbininkų 
respublikos.

Komunistų Internaciona- . 
las kartu šaukia darbinin- - 
kus remti Chinijos Komu
nistų Partiją ir įsikūrusius 
Sovietus kovoje prieš Chi
nijos militaristus, prieš Ja
ponijos imperialistus ir‘ 
prieš plėšikišką Tautų Ly
gą. Japonijos kruvini žy
giai Mandžurijoje turi būt 
atmušti. '

Manifestas baigiasi:
^Tegul gyvuoja

čio Revoliucija!
“Tegul gyvuoja Sovietų- 

Sąjungos proletariatas, 
avangardas pasaulio darbi-

laimėjo pa-

tetu” ]
da vienos gudriai sugalvo
tos, j 
Ant kortelių-balotų dvi 
propozicijos padėtos: “1. 
Aš noriu grįžt į darbą ant' 
naujos algų skalės.”—Reiš- į 
kia,i ant nukirstus. nuo- 
šimcių algos.' “2? Aš' [darbininku sakau diriit.’’- Reiškia, at- « and ^enuosius tironus 
sisakau visai nuo darbo toj r 

ir jų komitetai' juoveikiau- dirbtuvėj’ (taip galima su- 
sia susirūpino < darbininkų prast.) 
grąžinimu atgal į darbą. (Tąsa 5-tam pusi.)

Hartford, Conn.
Proletarinės Revoliucijos
Paminėjimui Parengimas

14-kos metų prolet. revo
liucijos Rusijoj sukaktuvių 
apvaikščiojimas įvyks lap
kričio 7 d., šią subatą, Uni
ty Hall, 64 Pratt St., Hart-| 
ford, Conn. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Programa su
sidės iš dainų ir prakalbų. 
, Visi lietuviai darbininkai 
būtinai privalo atsilankyti.

Šį metą tos sukaktuvės 
privalo būti didžiausiu pa
rengimu Hartfordo darbi
ninkų revoliucinio judėjimo 
istorijoj. Nei vienas šio 
miesto ir jo apielinkės dari 
bininkas-kė neprivalo pasi
likti neatsilankius.

“Laisvės” skaitytojai šio 
miesto privalo garsinti Air 
agituoti tarptautiniai, -visus 
darbininkus į šį parengimą.

J. žem.

Karo Pavojus Didėja;
Japonai Sumušė Chinus

—kapitalistus, carus ir ge
nerolus.

Komunistų Internaciona- ninkų klasės!
las, ’.pasaulinė . Komunistų ~ ? - •
Partija, vyriausias pasauli- partija. i ~~ *_ _2 _ ‘ ’ 
nis revoliucijos štabas, iš- iva(]ag Lapkričio Revoliuci-- 
leido manifestą į viso pa-. jos jr Sovietų Sąjungos Ko- 
saulio darbininkus. Komu- munistu Partija! 
nistų Internacionalas šau
kia mus mobilizuotis gyni- i riat^diktatūra! 
mui proletariato tėvynės Į 
nuo imperialistų. Šaukia 
mus suglausti savo eiles po 
vėliava Amerikos Komunis
tų Partijos ir aktyviai da
lyvauti jos vedamose kovo
se prieš Amerikos buržua

ziją.
Sovietų Sąjungos proleta

riatas ir valstiečiai sekmin-: vni_
gai budavoja socializmą. Roma.— Pjrmadienį kru- 
Penkių Metų Plano pasise- vinasis Mussolini turės pa- 

Ikimas užtikrintas, nebent sikalbėjimą su Popiežium

‘Tegul gyvuoja Lenino
, organizatorius ir

TOKYO, Japonija.— Čio
nai gautas pranešimas iš 
Mandžurijos, kad dideliuo
se kruvinuose susikirtimuo
se Japonijos armija laimėjo 
ir išskerdė labai daug chi- 
nų. Užimta eilė miestų ir 
strategiškų vietų.

Tautų Lyga šaukianti 
specialį tarybos posėdį lap
kričio 17 dieną Paryžiuje, 
idant apkalbėti Mandžuri
jos padėtį. Amerika vėl 
per savo t ambasadorių pa
reiškus Japonijai, kad ji pasaulio imperialistai su- Piju XI. 
taikytųsiišu Chinija. Bet 
tai visa tiktai imperialistų' 
manevrai. Chinija virsta 
imperialistų , nenugraužtu 
kaulu, t Jie visi nori ją su- 
mėsinėti - ir pasidalinti.

Tegul gyvuoja proleta-

“Tegul gyvuoja Komuniz
mas!”

Dublin, Airija.— Valdžia 
konfiskavo ir uždarė darbi
ninkų laikraštį “The Wor
kers Voice.” '' ■: &

LAWRENCE KRUVINOJI POLICIJA BUOŽĖMIS 
MUŠĖ ir TAŠKE STREIKUOJANČIUS AUDĖJUS 

f , ■ * * ... 4 s
—  —— . . .7 r i*

ban buožėmis mušti darbi
ninkus. Mušė be jokio pa
sigailėjimo. Kirto visiems, 
kas tik pakliuvo. Tai dar5 
pirmas toks žvėriškas Šia
me streike užpuolimas ant 
darbininkų. Tas parodo, 
kaip valdžia ir bosai yra

LAWRENCE,. Mass. — 
Lapkričio 5 d. bosai Mono- 
mac Spinning kompanijos 
atidarė dirbtuvę ir bandė 
skebais ją operuoti. Į pi- 
kietą suėjo apie 2,000 dar
bininkų ir darbininkių.

Bulgarijoj Užpuolimas ant 
Komunistų Partijos

SOFIA.-— Bulgarijos po
licija skelbia darius kratas 
ir sučiupus visus Komunis-1 Miesto* maršalas įBarry su 
tų Partijos planus “sukelti j penkiomis dešimtimis poli-j įpuolę į desperaciją, kad ne* 
revoliuciją.” Padaryta dąug. cistų saugojo dirbtuvę ir pajėgia sulaužyti darbinin- 
areštų. Komunistai turi su-;skebus. Susirinkus strei- kų frontą, 
organizavę savo branduo- kierių miniai, maršalas per- i -----------------
liūs dirbtuvėse ir kaimuo- skaitė sukilimo aktą ir pas- (Daugiau pasaulinių- žinių 
se.

Washington.— Ant kari
nio laivo “Colorado” įvyko 
eksplozija' ir keturi jūrinin
kai tapo užmušti. Valdžia 
neskelbia priežasties eks
plozijos.

Taigi tuos mūsų skirtumus, 
skirtumus tarpe Komunistų 
Partijos ir jos sekėjų iš vienos i 
pusės ir oportunistų iš kitos--------------- ;--------------------------- \ --------------- ‘--------------- ------------------------------1----------------7----------------------- j1

smerkt masės lietuvių darbi- l Rytoj, Lapkričio 8. d., Labor Lyceum Svetainėj, Brooklyne, Šaunus Revoliucinis Koncertas, Rengiamas Aido—Lyros Choro 
dar nepajėgia sugromuluot ne-> 
kurie buvę veiklūs lietuviška
me progresyviame judėjime ir 
dargi buvę nariais Komunistų 
Partijos.

vo penki žmonės ir visi žu
vo. kui policistai pasileido dar- 5-tam pusi.)

Pradžia 4:30 Vai. Po Pietų. Brooklyn© ir Visos Apielinkės Lietuviai Dalyvaukite. Bus Dainų, Muzikos, 
’• Mas^ • *

-.,A .... - ..



e>

SWWVb

Puslapis Antras n

k>ah, Pa., Lapkričio 1 Dieną

Anglijoje socialfašistiniai

Partijos i kai, gaminanti įvairias ma- rybos,. kad ją patraukus į
šmas.

torių.

TRUPINIAI
I

minkite, kad puolimas ant

“Kova”

deneajas, .Tokiu šlykščių bjau-

penkiu dienų savaitė. Visi

Kiekvienas naujas ./ fabri-! su jaunimu*

tokių pagerinimų.
ii

s

ir patys kelia protestus 
prieš Sovietų šalį. Imperia-

■■■■■■■|

, taipgi pasitiko ,,ę"SSliaS““ » 2<> i®"
> ia bendra yilldžia t adė R,> •"» * ir 10,000 tonų įvairių trak

torių dalių, del pakeitimo 
sugedusių. Visur J 
sas ir pasisekimas.

korespondentas, ar 
Vismjatyirtins, kad Pruseika 

, peralknaine, kaip kristus ant
"kalno Taboro.

fistored as aeeond elass matter March 11, 1>24, at the Post Office at 
. Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 187®

jungos. Jie remiami visų

Princeton, N. J. — Dr.
Van

mūs, bet dabar jis ir jo se
kėjai klampoja atgal pas 
Grigaitį. Tegul mato dar
bininkai, kad “neklaidinga
sis” L. Pruseika visada bu-

bininkai ir valstiečiai,

. LAISVE; LITHUANIAN DAILY 
Published by LAltvil, hu.

tvery day, except Munday, at 46 Ten Eyek Street, Brooklyn, Hew York

lę. Drg. K. Vidįkas rašė1 
straipsnį “Antroji Revoliu
cija ir Proletariato Dikta
tūra.” Drg. D. V. Stalio- 
raitis rašė—Tikruoju Ke-

piktino net tūli švaresni “ra- 
telnfckai.”-,.

” BUB8CRIPTION ELATES:
flatted' States, per year.............$6.00 United States,, sū months........... $8.0®
Brooklyn, N. Y., per year.......... 18.0® Brooklyn; N. Y., six months.... $4.00
foreign countries, pęr year.... $8.®® Foreign countries, six months.. $4.80 
Canada and Brazil, per year... .$6.®® Canada and Frazil, six months.$1.0®

gyvuoja darbininkų klasės : 
diktatūra ant šeštos dalies
pasaulio! , straipsnį-

Jie susilpnina dar
bininkų kovos eiles ir drūti-

- , , . . , . , ., na rtrošimą imperialistų
l.metUS ]ai^° atakų ant Sovietų Sąjuh-

su

o ant 
estrMĮos:. pą§ilipęs. Gi taš pats

ejėtaš metų atgal' Pru- 
J >b “karvės pa-

v. šė sįrvo 'dejnus,! kuomet Lėopas 
ičsitąrė .apie išleidimą savo or- 
gantf i Klampynės. ” Akis išver
tęs, $aip guzikus, net susirie-

gėsi laimėjimais.
zija dūko iš pasiutimo 
dantimis griežė,

kaitė, buvusio Lyros Choro na- naują ; istorijos lapą, kurį 
rė... Iš vyrų matėsi apie pusė atidengė įsikūrimas Šovie- 
tuzino.; Kur tas didžiulis Ly-; įų valdžios.
ros Choras? Kodėl nesimatė tų [ “Kova” šaukė lietuv. dat- 
grazių jaunų lyriečių merginų? - - - - ................

pačioj kolonijoj nėra išrokavi- j Į™ proletariato laimėjimą. [ nijai ir visada pasiliko už- ‘ 
kaiį šiandien? Laikė imo egzistUot dviem 

krisjl^ių parengimo praeitą šeš- Buvo garsinta, kad 
tadtfrtij Pruseika kalbėj

“Keį^l fkotrespondentas, ; kuris 
porw‘: 
seikį j!"apkrikšti  jo’ 
vuo^įfio rvabalu/.’ smarkiai mu-

choram.; “Kova”

SCRANTON, PA.

OMi

Lai Gyvuoja Sov. Sąjungą!
šeštadienis, Lapkr. 7, 1931

EIKIM PAGELBON LIETUVOS DARBI 
3 NINKU ir VALSTIEČIŲ KOVOMS

tuom pačiu kartu Sovietų 
Sąjungoje gyvenimas gerė
ja ir darosi darbas malo
nesnis. O ths ir labiausiai 
klasiniai atsilikusius darbi
ninkus raginte * ragina prie 
aštresnės kovos.

Imperialistai ruošiasi už
pulti ant Sovietų Sąjungos, 
kad sunaikinti, sudraskyti 

Iš 24,000,000 atskirų vals- ją, kad ant laisvai gyvuo- 
‘ į, jau 17 jančios ir bu jojančios dar-

šeštadienis, Lapkr. 7,

Šiandien sukanka 14 me-įjos. Gėrėjosi Kamenevo ir į kelius, gelžkelius. tiltus, fa-: į keturis metus. Vien šiais 
tų nuo laimėjimo proletari- j Zinovjevo revoliucijos me-j brikus, dirbtuves. Vogė ša-1 metais bus. atidaryta 518 
nės revoliucijos Rusijoje, tu neleistinais žingsniais^ lies turtus. Desėtkais tūks-!^r^’ dirbtuvių, naujų, 
nuo įsikūrimo pi.olėtaiiato [kuriuos draugas Leninas, tahčių šaudė darbininkus iri^asy^U> elektros gaminimo 
galios. Keturiolika metų | c h a r a k t ę r i z avo, kaipo | valstiečius. 1919 metais 3,- stočių ir kitų įmonių, 
sunkaus darbo ir kovos. | “streiklaužių žingsnius.” Ir j 000,000 kareivių ginkluotų ----- 
Jau keturiolika metų, kaip apje pačios revoliucijos lai- nuo galvos iki kojų puolė Įtiečių žemės ūkių

mėjimus Pruseika parašė ant Sovietų šalies, kad jaiuiilionų susijungė į kolek- Įbininkų tvarkos padaryti 
diktatūra ant šeštos dalies UT,” OR nnniArvi mA iv. ' tvvns i bendra žpmės an- Laicn Vaninmol93 numeryj (1917 m.) sunaikinti : 

i- .v. < :“Iš šalies žiūrint sugrąžinti atgal.
, Lapkričio 7 d., 1917 me- į Rusijos Revoliuciją.”, Jis 
[tais, tartum perkūnas tTen- tame straipsnyje tarpe kit-

Rezoliucija Lietuvos Darbininką ir Valstiečių Judėjimo Rė- 
iino Klausimu, Priimta Masinėje Konferencijoje, Shenan-1 p0 visą pasaulį; kad Rusi jo- j 

< i .v. i | je pOnų jr kapitalistų bur-
___ Ižuazinė valdžia nuversta/ 
liktatūros Lietuvoje. i ^a'^ vasa ga^a į

Mūsų kova prieš fašizmą1 vie^ll rankas, .kad įsikūrė 
proletariato diktatūra ir 
priešakyje atsistojo nenuil
stantis revoliucijos vadas 
Leninas.

Pasaulis pasidalino į dvi 
dalis. Darbininkai ir revo
liuciniai marksistai . džiau- ten toliaus jis sako: “Mes 

Buržua- jau sakėme, kad darbinin- 
ir; kai, valstiečiai ir kareiviai 

ruošė pa-[ sudaro 90 nuoš. Rusijos gy- 
daryti ant naujos Sovietų | ventojų—o juk tas minias 

, men
ševikai ir stipriausia tarpe 
valstiečių partija socialre- 
voliucionieriai. Naujoje val
džioje, logiškai kalbant, tu
rėtų rasti vietos tos visos

Išpaišant kruvinojo Sme 
tonęsffašistinio teroro, Lietuvo 
daiįblninkai ir valstiečių 
atbunda ir stoja į kovą 
pri0& išnaudojimą. Pasta 
raišiais laikais per Lietuvą 
siaticia audra streikų ii 
testį prieš bedarbę ir priet 
algų,kapojimus. O tos dar
bininkų ir valstiečių kovos 
eina .po vadovybe Lietuvos 
Koiįipmstų Partijos, kurios 
širųįąi geriausių kovotojų 
pūdoma fašistiniuose kalė
jimuose.

NĮes, Amerikos lietuviai 
’darįininkai ir darbininkės 
ir mūsų darbininkiškos or
ganizacijos, neturime už
mirkti Lietuvos varguolių, 
kuriuos smaugia kruvinoji 
fašistų diktatūra. Mūsų pa
reiga visais būdaįs padėt 
Lieiųvos darbininkams ir 
valstiečiams pasiliuosuoti iš 
pų į-i kruvinosios fašizmo 
priefepaudos. Bet mes turi- 
me^prisipažinti, kad rėmi- 
mafeC

. judėsimo pastaraisiais ke-'taįp finansiniai, 
y-- liaitnme^ais

: “Dabar atėjo bol
ševikų eilė. Daugelis žino
mų. šventai tiki, kacĮ dabar 
tai jau tikėtai: esąs atraitas 
patsai tikriausias ir patsai 
trumpiausias kelias ■ prie 
laimėjimo ir kad jau dabar, 
tai jau tikrai žmonija bus 
vedama tiesių tiesiausiu ke
liu. Kas taip mano, tas ne
labai tesuprartta visą gilu
mą socialistiškų pervartų, 
kokius neša revoliucija.” Ir

ir seną režimą ,'tyvus, į bendrą žemės ap
dirbimą. Mokyklose, kur 
prie caro režimo buvo apie 

Sovietų Respublikos dar- 7,000,000 vaikučių, dabar 
bįninkai ir valstiečiai, po yra vĮr§ 19 milionų pradi- 
vadovyste savo gerai orga^ [ ngse įr pęUs kartus dau- 
nizūotos Komunistų (Bolše- giau, kaip prie-caro reži- 
vikų) Partijos, sumušė ;vie- mo> augštesnėse. šalis rei-

baisų kapinyną! i
Šimtai bjauriausių suo

kalbių!’ Iš visų pusių, kaip 
pasiutę vilkai, imperialistai 
skalina dantimis!. Japonai 
jau užgrobė Mandžuriją ir 
prisiartino prie Chiniško^ 
Rytinio GelžkeliO, kuris tu-

uri būt kuogreičiausia at- 
laujinta po visas Lietuvių 
kolonijas Amerikoje. Toje 
movoje pirmon vieton turi 
jūt pastatytas moralis ir 
unansinis rėmimas Lietu- 
/oje revoliucinio judėjimo, 
kuriam vadovauja Lietuvos 
Komunistų Partija. Todėl 
si mainierių organizacijų 
konferencija nutaria ir ra
gina visose kolonijose mūsų 
darbininkiškas 
jas: '

1. Atnaujinti 
priešfašistinių 
darbininkų judėjimo remi- mojimų pasidalino, nes tai griovęs, kitaip juk tai neiš 
mo komitetų. O kur tokiu buvo pradžia 
komitetų dar nėra, tai rei- nes proletariato 
kia juos sudaryt iš atstovų jos.
mūsų organizacijų. I socialistai.

2. šių komitetų vyriausiu Kaip Pasitiko Amerikos 
darbu turi būti rėmimas LįgĮyyj^j? 
Lietuvoje darbininkų ir vai-, 
stiečių kovos prieš kruviną-1

ną po kitam kontr-revoliu- kaiauja> kad kaslhet techni- rf dideigs karihėš svarbos 
kinės mokyMos sutektų .50 pUOlimui ant Sovietų Są- 

t- 1-š jungos. Jie remiami visų 
mokinių lanko imperialistų ruošia puolimų

cinius generolus: Krymovą, 
Kornilovą, Aleksiejevą, Ju
deničių, Denikiną, Kolčaką, 
Vrangelį ir kitus. Atrėmė 
ir imperialistinės Lenkijos 
ir jos talkininkų puolimus. 
Apvalė savo šalį. Bet tas 
daug lėšavo. Imperialistai 
sunaikino ir išvogę > už 17 Dabar SSRS virš 70 nUo. kai t?k kara b ;
pii Ii o pelu imivlm cnima rnv»rn i ... ... . • 1

Po piliečių karo, 1921 me- ka“ rašyti”Ir įkaitytV ML

valdžios teritorijos kapiny-Į atstovauja bolševikai, 
nro-nni7«ni- n^’ ruošė išskersti milionus' 

: darbininkų ir pakartoti bai- 
:sųjį žudymą* Paryžiaus Ko

ve i k i m ą munos narių. Pasaulis lin- 
Lietuvos kui darbininku klasės lai- 4-

tūkstančiu techniku. Virš 
1,200,000 i 
technikines mokyklas.

Prie caro tiktai 27 nuoš. ^______
gyventojų mokėjo rašyti ir. įistų bernas Pilsudskis" buvo 
skaityti ir* tai didžiuma bu-! Rumunijoje ir padarė su- 
vo iš jšnaudotojų_ tarpo, tartį pavesti jam rumunų 

miliardų rublių šalies turto, j ’įo- ^adites" prieš“sSSR?°
\ ■ Anglijoje socialfašistiniai

lionai suaugusių žmonių iš-1 vadai, su MacDonaldu prie- 
inokinami su kiekvienais j šakyje, susijungė su bjau- 
metais. iriausiais Sovietų Sąjungos

Kur buvo dykumos, dabar1 priešais, Baldwinais ir Ko. 
jau įsteigti kultūriniai že- i Sudarė bendrą valdžią ir 
mes ūkiai. Traktoriai per- j prisiruoše karui pries So- 
keitė žemės apdirbimo bū- Sąjungą.

idą. Išaugo milžinai fabri- , Su Vokietija vedamos de-

tais fabrikai ir dirbtuvės 
vos galėjo duoti vieną penk
tą dalį produkcijos, kiek pa
gamindavo prieš karą. O 
grūdų suimta tiktai apie 70 
nuošimčiu. ‘

visapasauli- Į eitų darbininkų ir valstie- 
revoliuci-^ čių diktatūra, bet kurios 

Pasidalino tų laikų ir bent vienos frakcijos dikta- 
j tūrja.” Tai taip giedojo Pru- 
iseika laike bolševiku revo
liucijos. * Jeigu mes gerai 
išanalizuosime^jo norėji- 

'1 lErtpazauu, nau ienų- oucvivi woo pnvc muviua- Kunigija ir tautininkai, j P?n™kyti tLeniną, kaip j 
Lietuvos ‘revoliucinio ■ jį fašizmą,, kaip moraliai, kaipo dalis viešpataujan- aaiy.tl, evoliucijąir Kaip 

.^;araisiais ke-^taįp finansiniai. 'etos klasės, bolševikų vądo- naująjvaldžią, tai pa-
liafcm^a^ jjųVo; beveik.iriwL Nuo Red. Panašaus turi-l vaujamos revdlipcij^ ^ieRuo
saiKžmirštas Tuo tirpu nio rezoliucija buvo priim- mejimus pasitiko šu^aSlų!
Liefevps'kruvinojo Smetb- ta ir Wilkes-Barre konfe- griežimu. Socialistų eiles, .cijos pi icsų. po
nosį-;agentai ir pasekėjai rencijoj. Delei vietos sto-!suskaldytos imperialistinio '!ios
čioiidi sušilę dirbo ir dirba kos dienraštyj, talpiname'karo metu, Tn
susĮŠprinimui fašistinės tiktai šią vieną. Ine vienodai. Social-patqo->P. . ®

v jp"^Nau-' Paryžiaus Komuną ir Ven- 
jienų” abazo, turavojo bur
žuazijos giesmę ir šaukė, 
kad “bolševikai neišsilaikys

talpiname 1 karo metu, 
i ne vienodai.

.... . tai, dabartiniai socialfašis-; 
tai iš “Keleivio ... . J - ,gnjos sovietus. Pruseikai i 

buvo svetimas Bolševikų 
Partijos kelias. Jam avan
gardo . revoliucinių eilių va
dovybė ir prolętariato revo
liucinė diktatūra tai tiktai 
“frakcijos diktatūra.” Jis 
nuo šių buržuazinių demo
kratijos pelų ir vėliau neat
sipalaidavo, 

i 
į Revoliucijos bangos ir 

raidėmis į kairėjimas masių Pruseika 
žinias apie bolševikų perga- į varyte buvo atvarę prie

Visi į Atbudavojimo Darbą!
Po Komunistų 

vadovybe darbininkų klasė 
laimėjo revoliuciją. Parti
jai vadovaujant atmušė vi
so pasaulio imperialistų 
puolimus. Partijos pašauk
ta, ginklus susistačius į ei
les, kiekvieną minutę pasi-. 
rengus gintis, darbininkų mą metą teiks 150,000 auto-!nės; Įvairūs darbininkų ju- 
klasė metėsi į ekonominį mobilių, o antrą jau 250,000 į dėjimo skaldytojai • sėjd. de- 
froųtą, kad atbudavoti im
perialistų sugriautą - šalį. 
Penkis ilgus metus dirbo 
visos šalies gyventojai, pa
kol atsteigė savo industri-

Stalingrade “Tęaft- imperialistų bendrą talką 
tostrojus” suteikia kiekvie- i prieš SSRS. Visur rengia- 
na diena 103 naujus trakto- j masi prie karo. Ruošiami 
rius. Prie Nižnio Novgoro-pr gaminami ginklai. Karo 
do baigiama budavoti au- pavojus didelis. Išnaudoto- 
tomobilių ir traktorių ga- jai rengiasi pulti ant viso 
minimo fabrikas. Jis pir- i pasaulio darbininkų tėvy-

automobilių ir 75,000 tfak-poraližaciją ir ; griauna
' 7 - J darbininkų , pasitikęjįhią , 

- r T. (Komunistų Partijos 'vado4 Charkove 5 d. spalių pa- vvstej 
leistas darban “Traktos'fro- y 
jus”, kuris teiks apie 60,- . 1. • • • 1 •

Kas Persimainė? sės.’ Kodėl jie neremia tokio j valdžioje nei septynių diė- 
z,BX0°kly.n« .^at«ln’nklJ lkaio? Todėl, kad Tarpt. Darb. I , kad J1?. tu0Jaus zus-
(kriaucių socialfašistų) tarpe i A j ima toji didžiuls tarp- kad buržuazija juos nuga- 
yrįMenas atsižymėjęs plūdikas. tauting organizacjja> sk]okinin- les. , ’.

. konjupistimo nusistatymo dar- I ųam yra svetjmas daiktas. Jie Tais laikais ėjusis kairiu- bininkų. Jis per ‘■Keleivi”, per |tokios organizacij<)3 nereika- ju lietuvių socialistų. laik- 
«lę.j»ietų pliekdavo bjaunau--|lngos. juk pohcija jų neareš-1raštis “Kova” revoliucija 
Šias: korespondencijas ypač ąnt|tuos už valgymą ir gėrimą sa-l itik gU džiab(,smu Dį:i 
konįąjnstinių kriaučių. Pirmiau Vo bankietuose. Jiem jokie iPaSiuKQ SU aziaugsmu. _ue į 

/jis įr Leono Pruseikos neapkęs- areštai negręsia, nebent už 7° didžiausiomis r* 
I davb.; Be kitų kolionių, jis da- blaivybės įstatymo sulaužymą...

Vė pruseikai speciali vardą —;
“karvės pavuod^gio vabalas. ’’ i ~
Kartojo tą savo “išradimą” antį “Laisvėje” buvo pranešta, 
Prušėikos- 'per k^les korespon- kad buvęs Maspetho didelis 
deneajas, ,Tokiu šlykščių bjau- choras Lyra susivienijo su 
riojirtlu žmogaus tuomet pasi- Brooklyn© Aido Choru. Manei,. „ Ar , ..- c„a:iz:
" .................................... . tas nudžiugino. Juk veik toj!I1U‘ Abu automi sveikl-

1927 metų pabaigoje indus- 
, trija ir žemės pasėliai jau 
viršijo savo išdavimu pro
duktų prieškarinį kiekį.

Penkių Melu Planas
AtbudavojUs savo 'indus

triją, Sovietų valdžia ant 
to neapsistojo. Sovietų Są
junga gamtiniai turtinga 
šalis. Išdirbtas planas šu- 
industrializuoti šalį, išbu- 
davoti milžiniškus fabrikus 
ir dirbtuves, surevoliucioni- 
zuoti žemės ūkio apdirbi
mą, išplėsti elektrifikaciją, 
pastatyti gamybą ant augš- 

' to laipsnio, kad šalyje nie
ko netruktų. Kad įvykdin-

gos.
progre- Darbininkai, Suglauskime 

Savo Eiles!
. i -

Palyginimas Draugai darbininkai, at-
minkite, kad puolimas ant 

Kapitalistinis visas pa-’ SSRS bus puolimas ant jū- 
saulis braška. Kiekvienoje i sų pačių! Jeigu pasaulio

O1O XJ. 1 1 UOCllYCl VlodUd ULl- i , c z

vo priešingas' bolševikų li- ' ti tą planą gyveniman,. rei- 
; ; ‘ _ i kia penkis metus dirbti vi-

_____  nors ir nebuvo dar! pakelyje gyvenimo’ Tas pa- 'sos šalies gyventojams, 
augščiau pilnai< bolševistinįs laikfaš- aiknrtnin su iuom ir dnh^r Nuo to ir suteiktas Penkių dainuos tis, nes tais laikais neturį Į SSmab nlina nbmivŽH^11 

<J^.. ■________j°rae Pilno supratimo, bet', „ jfe nakilieka. iiodeimie.'1
SPmaXle7X'^t kiek jos Vedėjai ir ben-i 

merginų f

minėtam patengiVne 
mdzmiskas suvienytas Aido- jome pilno supratimo, bet ’ 0 nakiHeka'UOdegoie ' ? 1 
Lyros Choras. Smagu bus pa- J k • vedėioi ir W 1
matyt, maniau. Pasikėlė esti-a-! gnt ,Rie£ įos .vedėjai 11 Den-, ? t y-J J '
dos ko'rtina. žiūriu, merginų pradai biai suprato bolse-. Mctll KclfžlS 
eilėse matosi tik viena Zablac-: vizmą, ant tiek ji aiškino -¥ • • J • • 1 -y •

—J Y—y- islamų jaunų VnCciy mvigĮuų; hininknQ ctfnH i kjririii anar.tęs plojo, garbindamas tą, ku- Nesimatė ir tūlų žymių moterų '■ į Kaiiįjį spa.
; rj nesenai bjauriojo. Kuris Į ir vyrų dainininkų. Nejaugi ir;h& remti visais galimais 

peršimairiė—ratelninkas “Kel.”|jiem T. D. Apsignimo pdrėngi-; būdais Rusų Revoliuciją ir 
’ ’ Pruseika? i mai yra svetimas dalykas? I jungtis kovai UŽ pi’oletari-

Eks-Sklok. jnę revoliuciją Amerikoje. !
) l/n Annnri iri i o4-n -i < •

Išnaudotojų pasaulis ilgai 
‘nelaukė. (Tudjaus padarė 
puolimą ant naujos darbi
ninkų valdžios. Iškarto puo
lė Vokietija su savo talki
ninkėmis ir plėšė. Paskui 
prisidėjo ir kiti imperialis
tai. Nuo 1917 iki 1921 me- 

itų ėjo ilgūs ir sūhkūš ka- 
O ką darė oportunistai? iras. Aštuoniolika imperia-

Piįėitą pedėldienį Tarptauti- 
. nio .Darbininkų Apsigynimo ke- 

turiiMĮiautų kuopos turėjo pui
kų jfeirengimą Brooklyne. Lie- 
tuviifįdatbinlnk’ų tep buvo iki 
pusantro šimto. Aš tyčia j ieš
kojai! svetainėj sklokininką, no- 
rėjajtf’ žinot, ar daug jų atsi
lankė Ay žinot kiek suradau? 
vizo;4abo tik du. (5 jie svietui 
giriami, kad jBrooklyuo jų>“nw

Strazdas, tais laikais pilnai listinių valstybių pasiuntė 
, rėmė Grigaičio mašiną;

'de Graaf pagamino [Butkus tik stumiamas re-( 
aparatą, kuris duoda 1,500,- ■ voliucionizuojančių minių 

pasidavė į kairę ir pradėjo 
dangstytis kairiomis frązė- 
mis. Pruseika, dabartinis 
rėhegatą’s ir dafbiriinkų 
priešas, tais laikais redaga
vę1 “Laisvę.” Jis verkšleno 
del butŽUazin^š deniokratb

000 voltų elektros. Sako, 
kad pagal tą patį principą 
galima bus padaryti apara
tas su 50,000,000 voltų,, O 
pagelba šio aparato busią 
galima suplėšyti atomą.

šalyje milionai bedarbių ir 
alkanų. Visame kapitalis
tiniame pasaulyje virš 40,- 
000,000 bedarbių. Jungtinė
se Valstijose Amerikos kas
dien žudosi bedarbiai dar
bininkai, nepanešdami var
go ir skurdo. Visur algų 
kapojimas ir aštri klasių 
kova.

Sovietų Sąjungoje ne tik
tai nėra bedarbių, bet dar 
trūksta apie 2,000,000 dar
bininkų. Jau 80 nuošimčių 
darbininkų dirbą tiktai po į ^aįp laikosi SSRS apsupta 
7 valandas į dieną. _ Įvesta vįso pasaulio imperializmo ■

draskūnams pavyktų nuga
lėti Sovietų Sąjungą, tai 
pasaulyje 'užviešpatautų 
baisiausia reakcija. Tūks
tančiai darbininkų būtų ant 
rytojaus visur paskersta!* 
Upės krauju tekėtų! Kalė
jimai nesutalpintų teroro 
aukas! Buržuazija keltų 
pasiutusią kraujo puotą!

Draugai, mes minime ke
turiolikos metų proletaria
to diktatūros gyvavimo su
kaktuves. 'Jau 14 metų,

Metu Plano vardas.....

Planas pradėtas vykinti' seneliai aprūpinami vai- 
gyvenimai! 1928 metais, džids lėšomis, tas patsai ir įpiih

į kas,> inauja elektros pajėgų
[gaminimo stotis; naujas iš
radimas ir patobulinimas 
tarnauja . palengvinimui 
darbininkų darbo ir page
rinimui gyvenimo.

I^riešaP pasitiko kaukimu
ir panieka Penkių Metų
Planą. Šaukė, kad iš to nie
ko nebus. Vienok jie apsi
riko. Į pitmUs du metu,

in-teh savo gihkluotas jiegas. 1929-1930,, pagal planą, 
Siuntė ginklus, amuniciją, dustrija turėjo pakilti ant 
pinigus ir apginklavo caro 58 nuošimčių, lyginant 

oficierius ii* jų į 1928 metais, o pakilo ant
78 nuošimčių. Aliejaus sri
tyje Penkių Metų' Planas 
įvykintas į dų ir pusę me
tus. Traktorių gamyboje 
tas patsai* Visas Penkių

generolus, 
suklaidintas arpu jos dalis. 
Laikė apsupu iŠ visų pusių, 
kaip geležihiū lanku. N.ęp 
leidb niėko, hėi maisto, rigi 
gyduolių.. .Kariavo «įš visų 
pusių. Naikiho miestus,

ir sėkmingai būdavo ja nau
ją surėdymą/ 14 metų 
Č7114 ir .prakilnių darbų!

• . Kiekvienas Geriausias ■ įrodymas, .< kad 
darbininkas kas metai turi i proletariatas i gali sekmin- 
miažiausia dviejų ..savaičių ,gaį tinkamai valdyti pa- 
Up.mokamas vakacijas ir ki- sauiįr ' 
tokių pagerinimų. Algos Minėdami sukaktuves So- 
pakelta. Gyvenimas gėrėjo vįetų Sąjungos,’sudrutinki- 
ir gefėja. Ir taš raginte. me Komunistų Partijos ei- 
ragina kitų kraštų proleta- nes tiktai po Komunis- 
riatą sekti rusų darbininkų, ^.ų Partijos vadovybe bus 
lj;., bnV'7-110711 °'atsiektas tas pasiliuosavi-

mas ir pasisekimas budavo- 
jime komunistinio surėdy
mo. Stokite į savo parti
jos eiles! Maršuokite po 
kovinga Komunistų Inter
nacionalo vėlįąva!

Lai gyvuoja Sovietų Są
junga! Lai gyvuoja Komu
nistų Internacionalas, va
das visapasaulinės proleta
rinės revoliucijos!

, D. M. šoflomskas.

ragina kitų kraštų proieta-Į 
riatą sekti rusų darbininkų | 
keliu, nugalėti buržuaziją! 
ir įkurti proletariato dikta
tūrą.

Karo Pavojus
Tą žino ne tiktai darbi

ninkai. Tą puikiai mato ir 
supranta imperialistiniai 
politikieriai. Jie žino, kad 
kapitalistinėse šalyse su 
kiekvienais metais darysis 
blogesnis ir vargingesnis 
dąrbininkų gyvenimas. O

Pastaba del d. M. i 
Straipsnio

Vakar dienos (lapk. 
“Laisvėje” tilpo ilgokas d 
Z. strapsnis “Bandė Apgj 
Revoliucinį Judėjimą.” M 
supratimu, šis straipsnis r 
parašytas nei dvasioj, nei 
joj Komunistų Partijos Lu 
vių Frakcijos Centro Bi 
Drg. M ./Z. geri norai nea 
jiaudos.
1 Strapsnyje kalbama apid 
draugu, Stanionį iš Scranį 
ir Kasparienę iš Wilkes-Ba 
Abudu jie paaukojami pi 
komunistinei opozicijai.

Kaip kiti draugai, taip ii 
(Stanionis ir Kasparienė)] 
abejonės yra padarę klal 
Būdami įsikraščiavę gal | 

‘ tais blogai išsitarė. yBet J 
du tie draugai muselėje I 
ferencijoje sakė, kaj jie n| 
su prieškomunistine opozl 
ir neremia jos. Jau tas I 
tas, kad jie dalyvavo k<j 

jjencijoj, parodo, kad jie nl 
aė ‘opozicijos’ instrukcijų,] 
juk Butkaus-Pruseikos įsa] 
savo pasekėjams visas kcj 
rencijas griežtai boikotuoti 

Draugai, nesiskubinkim] 
paaukojimu darbininkų J 
komunistinei opozicijai. J] 
kurie draugai dar svyri] 
dar nepermato kontr-revol 

< nės oportunistų linijos, ml 
kime juos tatai permatyti,! 
kime jiems progą arčiau I 
siglausti prie Komunistų I 
tijos, nedarykime nieko,! 

v atstumtų juos nuo mūsų. I 
A. BimJ

Generolas be Armijos Iš 
dino iš Miego

Spalių 26 dieną, Frus^ 
generolas be armijos, p. J 
tanaitis surengė prakalba 
vo vadui Pruseikai. Bet 
apsisaugoti nuo negeistu 
“bimbinių,” tai prakalbas 
gė beveik slaptai: tik 
kvietė, kuriuos manė, veil 
šia, pasigauti į šavo \i 
Bet apsiriko, nes nieko J 
mejo. < I

Prakalbų rengėjas iri 
mininkas Antanaitis, storai 
brėždamas, pareiškė, joj 
tas prakalbas surengė tl 
kad “škloka” galėtų išsil 
ti savo poziciją, nusistal 
prieš “nelemtą bimbiznl 
galvų kapojimo politiką.I 

“Be Grieko Pradėtas’! 
Pruseika I

Pruseika nebūtų PruJ 
jei jis būt ką nors naujo] 
maus pasakęs, apart savJ 
sinimosi, kad jis toks J 
neklaidingas ir niekuo ii 
tas—žodžiu sakant, be I 

*ko pradėtas, o čia, va, jį I 
tė iš Komunistų Parti ji 
ne tik kad sklokos vadui 
na, bet ir renegatu. (■ 
jis nuėjo buržuazijai tari 
tai už tą viską kaltas ii 

‘galvų kapojimo I 
s ui 
iri 
,b| 
.) oi 

kad il|

ir jo ‘
ka,” pagal Pruscikos 
mų Ir nors Pruseika 
statė save neklaidingu 
patim laiku pasi 
darė didelę klaid
laukė, tylėjo ir nieko ne 
Jei jis būtų pradėjęs g 
mo darbą 2-3 metai atgž 
jis tikras esąs, jog visi liej 

* revoliuciniai nusistatę ii 
patikai būt dabar su j 
Bimbai galas. Reiškia, 
Prūsei k os kalbą, tai Ii J 
revoliucinis judėjimas 
būt jau pilnai sugriautas! 
filisteris taip naiviškai 
nusiprotauti ir kalbėti, 
prie ko Pruseika nusikuk 
į taip trumpą laiką! \l 
dar jis mano, kad jarJ 

, pavyks “įtikinti” lietuviui 
bininkus savo neklaidiij 
ir nusivesti į social fašistų 
tą paskui save. Toks 11 
kos svajojimas tik p J 
ant kiek jo unaras yri 
veikęs jo protą. I

Juokingiausia atrodei 
kad Pruseika visur skaii 
no Vinco laišką, kaipo J 
sį argumentą apgynimu] 
“neklaidingumo,” o 11 
“blogumo,” kuriame I 
Vincas sako: aš tniiul 
akrų farmą, vištų, kiauši 
karvę, todėl Bimbos nebl 
jis manęs ne pakars, ir 1 

^kuomet nepasiduosiu gil



Puslapis' Trečias

IŠPARDAVIMAS
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3.00

SCRANTON, PA.

pra-

361

surink

pelno, kurie išplatins 25 ir dau10 %

Kainos 
10c ir

75 k.
25 k.
$1.00 

50c. 
20c.

Kadangi Antanaitis pasista’ 
te save <,okiuo kankiniu, kad

Prūsei-, 
Antanai- ■ 

kad kalbe- i 
apie Pru-'

Su tokiais 
nuopelnais 

Antanaičiui 
Kaip ten

JONO ARBA 
PETRO

Geležies Rūdos Šaltiniai
Sovietuose Neišsemiami

i Sovietų Sąjungos geolo- 
gistai darė naują tyrinėji

Silpniems ir Nusi 
kamavusiems

Ši įstaiga yra lietuvių. Rašykit savo kalboje

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS

Kas Per Vienas Tas 
“Mūčelninkas”

Šis Nupiginimas Yra Tik Iki 
GRUODŽIO MĖNESIO

Reinkotai 
vyram, moterim ir 

vaikam .

Po profesoriaus Korovin 
vadovybe buvo' tyrinėjama 
anglis tarpe Chulin ir Ye
nisei upių. Raportas sako, 
kad surasti milžiniški ang
lies sluogsniai. Taip pat 
atrasti nauji anglies sluog
sniai Kazakstano Jarkens- 
ko distrikte.

Tel. Porter S78f
OFISO VALANDOS:

nu kartu Sovietų 
? gyvenimas gerė
tos i darbas malo- 
3 tas ir labiausiai 
atsilikusius darbi
ngi n te ragina prie

$12.00

$ 8.00

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

Visais Reikalais Kreipkitės:

Iš Brazilijos Darbininky 
Judėjimo

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

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

Ant jūsų pareikalavimo prisiusimo šmočiukų audinuūL: 
išsirinkimui spalvų. Jūs pasirašykite, kokia jūsų 
ra per krūtinę arba kokios mieros nešiojate viršutinius 
drabužius, ir mes žinosime, kokios mieros jums reikia.

NUO LIETAUS KOTAI—RAIN COATS
$7.00 vertės vyriški .dabar už .-....... $3.50
$5.00 vertės moteriški dabar už .... $2.50

$2.00
$3.00

”—teikia eilių, apysakų, vaizdelių ir aprašymų, 
SRS. darbininkų ir darbo, valstiečių gyvenimą, 

statybos fronte ir iš Lietuvos fr 
šalių darbirfinkų ir darbo valstiečių gyveninio, 

KALAS” rašo visais aktualiais proletarines lite-

Bet kad 
nuo negeistinųjų 
tai prakalbas ren- 
slaptai: tik tuos

yra žemos 
dydžio

dydžio

dydžio

Pruseika nebūtų Pruseika, 
jei jis būt ką nors naujo, įdo
maus pasakęs, apart savęs tei- 
sinimošL kad jis toks geras,, 
neklaidingas ir niekuo nekal
tas—žodžiu sakant, be grie- 

-*ko pradėtas, o čia, va, jį išme
tė iš Komunistų Partijos, ir 
ne tik kad sklokos vadu vadi
na, bet ir renegatu. O kad 
jis nuėjo buržuazijai tarnauti, 
tai už tą viską kaltas Bimba 

* ir jo “galvų kapojimo politi
ka,“ pagal Pruseikos suprati
mą Ir nors Pruseika ir pasi
statė save neklaidingu ,bet tuo 
patim laiku pasisakė, jog pa
darė didelę klaidą, kad iki šiol 
laukė, tylėjo ir nieko neveikė. 
Jei jis būtų pradėjęs griovi
mo darbą 2-3 metai atgal, tai 
jis tikras esąs, jog visi lietuviai 
revoliuciniai nusistatę ir sim- 
patikai tįut dabar su juo, o 
Bimbai galas. ‘ Reiškia, pagal 
Pruseikos kalbą, 

k revoliucinis judėj 
būt jau pilnai sugriautas 
filisteris taip i 
nusiprotauti ir kalbėti.

savo 
' raukų, nemesime pradėtą 
Į kovos darbą už pasiliuosa- 
Ivimą iš kapitalistinės ver- 
I gijos. Mes dar energin
giau kviesime darbininkų 
mases eiti po KonJunistų 
Internacionalo kovos vėlia
va, ,po vadovybe Brazilijos 
Komunistų Partijos. Mes 
dar energingiau kovosime

no ir New Yorko 
miestus. ,, V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ0 
GALIMA: /«.

Redakcijos adresu: ‘ 
MOSKVA, Nikolskaya 10 

Centroizdat, Penodsektor, 
Red. “PRIEKALAS” • 

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

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

savo skvernu ir tuomi nuban- 
krutuoti “nelemtąjį bimbiz- 
mą.“ Reiškia, tada Komparti
ja turės atsiklaupus prašyti 
Pruseika, kad jis atvestų tuos 

us lietuvius į Partiją! Ki- 
p sakant, Pruseika nors ir 

prižada, žodžiais, prieš Parti
ją neiti, bet Partijos griovimo 
darbą varo visais galais. Ar 
gi dar reikia aiškesnio pasisa- 

Pruseikos ?

Fotografuo
jame vestu
vių ir kito* 
k i a s gru- 
p e s. . At- 
n a u j iham 
senus ir 
k r a j evus. 
Moko sčių 
neimam, ko
lei nepaina- 
t o t e savo 
s a m p alus

siaučia 
baisi reakcija. “Laisvė” iri 
“Vilnis” ateina neregulia
riai. Kada ir. gauname, tai

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

menes mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą

gimui Pruseikai .prakalbų, bet 
žmonių sutraukė vos apie 20 
su patim oratorium, o betgi 

pareiškė, jog jis Pruseika sekančią dieną Wil
kes Barre gyrėsi,- kad visas 
Scrantonas sU juo. O ištikro 

yra, ką labai drūčiai 
ir Į laikosi įsikibę Antanaičiui į 

i skvernus.
Komunistu Prakalbos

Vyriški Viršutiniai Kotai—loji Coats 
$20.00 vert§s dabar parsiduoda už $15:00 
$12.00 veftčs dabar parsiduoda.už $9.50'

Generolas be Armijos Išsibu
dino iš Miego

Spalių 26 dieną, Pruseikos 
generolas be armijos, p. J. An
tanaitis surengė prakalbas sa
vo vadui Pruseikai 
apsisaugoti 
“bimbinių/ 
gė beveik 
kvietė, kuriuos manė, veikiau 
šia, pasigauti į šavo varžą 
Bet apsiriko, nes nieko nelai- mažai padėjo stbronės suren 
mėjo. < •

Prakalbų rengėjas ir pįr 
mininkas Antanaitis, storai pa 
brėždamas 
tas prakalbas surengė tikslu 
kad “škloka“ galėtų išsireikš 
ti savo: poziciją, nusistatymą tik du 
prieš “nelemtą bimbizmą 
galvų kapojimo politiką.’’

“Be Grieko Pradėtas“ 
Pruseika

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius . su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave

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

Įgai darbininkai, at- 
l, kad puolimas ant 
pus puolimas ant jū- 
bų! Jeigu pasaulio 
Inams pavyktų nuga- 
loviebų Sąjungą, tai 
rje ' užviešpatautu 
[šia reakcija. Tuks- 
I darbininkų būtų ant 
lis visur paskersta! 
krauju tekėtų! Kalė- 
nesutalpintų teroro 

Buržuazija keltų 
psią kraujo puotą! 
kgai, mes minime ke
tos metų proletaria- 
Latūros gyvavimo su
ręs. Jau 14 metų, 
pikosi SSRS apsupta 
psaulio imperializmo 
pningai būdavo ja nau- 
ėdymą. 14. metų di- 
ir prakilnių darbų! 

sias įrodymas, < kad 
matas gali sekmin- 
tinkamai valdyti pa-

Aukotojų Vardai
Drg. Bimbos prakalbose 

vo renkamos aukos del 
dengimo lėšų. Aukų 
ta viso labo $11.25.

Aukojo sekančiai: 
leikienė, J. Elinskas, 
trauckas, M. Repeikienė ii 
Draugas po $1.00; P. Kručas 
M. Petraitis, R. Janušaitis, J 
Stanicnis ir J. Norkus po 50c. 
smulkių $3.75. Viso $11.25.

Rumbofiiiškis.

visai negauname.
Reakcija vis / bjauriau 

siaučia- Prakeikti budeliai 
nenori nei literatūros įleis
ti. Ką padarysi, jų galia;

Darbi- 
Antanaitis; ninku Žodį” ir leisime jį. 

pats juomi liko, nes Antanai-j vis tiek nenuleisime 
čio melagystės buvo įrodytos 
ant. vietos. Tada Antanaitis 
šaukė, kad jis-pusę savo gyvy
bės padėjęs beveikdamas del 
revoliucinio judėjimo, o Bimba 
jau baigiąs tą judėjimą griau-

Jeigu jūs jaučiatės silpnas ir nusikama- | 
vęs ar jūsų organai stokuoja stiprumo ir 
gaivumo, imkite Nuga-Tone, pastebėtinus' 
vaistus, kurio, padarys juį< Stiprų ir' Sveikų. | 
Nugą-Tone sustiprina visus organus, ir funkr j 
cijas. Jis ijšvaloį kūnų įiuo ligų .florų, su- !

uis nervus, nuveikia konstipa-J 
cijų, gaįvoą skaūdėjįmą,’■’ aitrutnų it' panaSwfe-- 
ilgas. Būtinai imkite Nuga-Tone. Jis yVa ' 
pardavinėjamas aptiekininkų. . Jeigu < aptie* 
kininkas neturi jo, paprašykite j| užsakyti 
del jūs iŠ savo urmininko. !.

Drg. Šlekaitis Gerai Užvažiavo
Pruseikai buvo statomi klau 

simai, bet nė į vieną nedavė 
atsakymo, o tik pratęsė tą pa
čią savo deklamaciją.

Po prakalbos, Antanaitis 
siūlė pirkti šėrų ir užsiprenu
meruoti dar Pruseikos “žyVa- 
te“ esančią gazietą, “Naująją 
Gadynę“, bet čia drg. Siekai- i rimus 
tis užvertė Pruseikai žarijų 
už kalnieriaus. Sako: “Kam 
reikia tos “naujos gadynes“, 
kad dar aš turiu visus nume
rius “N. G..” kurią L.S.S. kada 
išleido ? Bet kada Grigaitis 
pradėjo negerai eiti ir jį už 
tai ėmė peikti, tai jis metė 
“N. G.“, o išleido sau “Naujie
nas,“ o kur jis dabar? Tai il
su jumis taip atsitiks.“ Pru
seika čia dar bandė protestuo
ti, kad su juo taip neatsitiks, 
kaip su Grigaičiu, bet Šlekai
tis net ranką, pamojęs Prusei
kai sako: “Nueisi, nueisi, kaip 
Grigaitis.“

Nors Antanaitis gal ir ne-

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

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.

miršta 
nėrė ant kaklo politinę virvę šiol dagyveno 
ir leidžiasi, kad tik skloka jį

■ greičiau pakartų, juos icmda- 
' mas savo darbais.
j Pruseika gyrėsi, kad jis 
į prieš Komunistų Partiją ir Ko- 
jminterną neinąs ir neisiąs, o 
įtik nesiskaito sų . kokiais ten 
.formališkumai ir nesiskaitys, 
net ir sumindžioja juos. Ir jo 
vienintelis tikslas, tai sutraukti

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

Jr Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

Kainos Kaip Matote
Už 12 Paveikslų, 

8 X 10
Už 12 Paveikslu,

5X7
Už 12 Paveikslų,

4X6
Už Atvirutes

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

Ėdami sukaktuves So- 
ISąjungos, sudrutinki- 
nnunistų Partijos ei- 
s tiktai po Komunis- 
rtijoš vadovybe bus 
:as tas pasiliuosavi- 
• pasisekimas budavo- 
ęomunistinio surėdy- 
Stokite į savo parti- 
les! Marguokite po 

Komunistų Inter- 
lalo vėlyva!
gyvuoja Sovietų Są- 

! Lai gyvuoja Komu- 
Internacionalas, va- 

is&pasaulines proleta- 
f evoliucijos!

D., M. Agoniškas.

> Scholes Baking, Inc.
-: tj PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES

f. J , > 10 SCHOLES STREET
Brooklyn. N. Y. stagg 9645

Tai

u lietuvių
, j \ ISDIRBYSTfiS

Petras Naujokas a o * tSavininkas ' CIGARAI

Vakar dienos (lapk. 
“Laisvėje“ tilpo ilgokas d 
Z. strapsnis “Bandė Apgauti ; darys 
Revoliucinį Judėjimą.“ Mano 
supratimu, šis straipsnis; nėra 
parašytas nei dvasioj, nei lini
joj Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos Centro Biuro. 
Drg. M. Z. geri norai neatneš 

,paudos. 
' Strapsnyje kalbama apie du 
draugu, Stanionį iš Scrantono 
ir Kasparienę iš Wilkes-Barre. 
Abudu jie paaukojami prieš- 
komunistinei opozicijai.

Kaip kiti draugai, taip ir šie visus progresyvius lietuvius po 
(Stanionis ir Kasparienė) be 
abejonės yra padarę klaidų. 
Būdami įsikraščiavę gal kar
tais blogai išsitarė. Bet abu
du tie draugai masinėje kon
ferencijoje sakė, kad jie neina 
su prieškomunistine - opozicija i tai 
ir neremia jos. Jau tas fak
tas, kad jie dalyvavo konfe
rencijoj, parodo, kad jie nepil- 
uė ‘opozicijos’ instrukcijų, nes 
juk Butkaus-Pruseikos Įsakyta į<yrn 
savo pasekėjams visas konfe
rencijas griežtai boikotuoti.

Draugai, nesiskubinkime su 
paaukojimu darbininkų prieš- 
komunistinei opozicijai. Jeigu 
kurie draugai dar svyruoja, 
dar nepermato kontr-revoliuci- 
nės oportunistų linijos, mokin
kime juos tatai permatyti, duo 
kime jiems progą arčiau pri
siglausti prie Komunistų Par
tijos, nedarykime nieko, kas 
atstumtų juos nuo mūsų.

A. Bimba.

Pastaba del d. M. Z 
. Straipsnio

■Gelžkelio, kuris tu- 
|s karinės svarbos 
I ant Sovietų Są- 
I Jie remiami visų 
istų ruošia puolimą 
[s kelia protestus 
Lietų šalį. Imperia- 
Inas Pilsudskis buvo 
Joje ir padarė su- 
Ivesti jam rumunų 
j kaip tik karas bus 
f prieš SSSĘ.
tjoje socialfasistiniai 
Įti Mac Donaldu prie- 
I susijungė su bjau- 
b Sovietų Sąjungos, 
L Baldwinais ir Ko. 
[bendrą valdžią ir 
šė karui prieš So- 
Ljungą.
bkietija vedamos de- 
kad ją patraukus į 
hstų bendrą talką 
SRS. Visur rengia
me kaVo. Ruošiami 
kiami ginklai. Karo 
didelis. Išnaudoto- 

giasi pulti ant viso 
darbininkų tėvy

ninis darbininkų ju- 
skaldytojai sėja de- 
aciją ir griauna 
ųkų s pasitikėjimą 
istų Partijos vado- 

Jie susilpnina dar- 
kovos eiles ir drūti- 

ošimą imperialistų 
ant Sovietų Sąjun-

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

Tūkstančių Dol. Vertės Drabužių

net pusę savo gyvybės padėjo del nuvertimo, fašistinės ,mą geležies rūdos depozitų 
tad diktatūros ir įkūrimo pro- Kuznestrojaus srityje. ' Ty- 

letariato galios. Už Brazi-' rinėjimai parodė, kad pir- 
lijos Sovietus! 'mesnis apskaitliavimas bu-

Mūsų padėtis ‘kas kart vo klaidingas. Buvo many- 
vis sunkėja. Areštai ir de- ta, kad depozitai tesieks 12 
portavimai vis auga. Jau 
keturi mėnesiai, kaip sėdi 
kalėjime drg. Marcinkevi
čius. Jis yra laikomas Rio 
de Janeiro kalėjime ir lau
kia deportavimo. Šiom die
nom tapo areštuotas d. B. 
Š. Ji areštavo kartu su 19 
kitų draugų, laike komunis
tinių unijų konferencijos.

O . gal gi Antanai- i Brazilijos Komunistų Par- 
gyvybės'tijos'1 organą “CUšse ,Opera- 

ria” jau k'eįiįritą kartą su
seka ir išdrasko. Bet’! tas 
neužmuša darbininkų 1 ko
vos- Nors su dideliu vargu, 
bet 'darbininkai išleidžia sa-

(galvų kapojipio) Bimbos ve 
damai politikai! Pagal Seno revoliuciniam judėjimui 
Vinco žodžius, tai* atrodo, kad visai ir nenuostabu, jeigu jis 
Bimba ištikro jį nori pakarti,-net nuo Socialistų Partijos ski- 
bet laimė, kad dar jis turi ' limo 1919 m. nei piršto nėra 
Vištų ir karvę, kurios jį apgi-i pajudinęs revoliuciniam judė- 
na. Tikras iš to žmogaus juok jimui. Kągi galima veikti tu- 

Senas Vincas visai pa- Tint tik pusę gyvybes? Dy- 
kad jis pats sau užsi- vas, kaip dar Antanaitis iki 

būdamas pus
gyvis! U gal gi už tai Anta
naitis 1919 metais, kada Ju
kelis ir trys vietiniai draugai 
buvo suareštuoti prakalbose, 
pasislėpė, kad tik nereiktų 
nueiti pas advokatą, kad išė
mus areštuotus ant kaucijos? 
Jei tai Antanaitis darė del re
voliucijos labo, tai neprastas 
nuopelnas 
tis padėjo pusę savo 
1928 metais, kada A.L.D.L.D. 
39 kuopa vedė bylą su rniėsto 
administracija ir kada reika
lavo žmonių stoti liudininkais, 
kurie gerai žino''' A.L.D.L.D. 
39 kuopos gyvavimo ir veiki
mo istoriją? Antanaitis tada VO organą 
atsisako, nes išsigando, kad į 
jo prosymo kelnių biznis nu-i _
kentės? Jeigu šitaip Antanai
tis beveikdamas del revoliuci
jos labo padėjo savo pusę gy
vybės, tai niekas jam ir nepa- 

. vydi tos “revoliucionieriaus” 
garbės, kuria jis pats save 
vainikuoja. Prūseikinei “sklo- 

■kai“ tokių veikėjų tik ir reikia. 
Į Dar toliau. Antanaitis Į pa- 
j prastus sunkaus darbo darbi- 
i pinkus, ypatingai mainierius, 
j visados žiūri labai iš augšto, 
kaipo Į žemesnės rūšies sutvė- 

jau į komunistus, 
tai jis žiūri kaipo į “purvinus/’ 
.“susmirdusius“ ir “pilnus bak
terijų“ sutvėrimus. Tai Anta-

■ naičio žodžiai, pasakyti A.L.D. 
iL.D. 39 kuopos susirinkime, 
' pereito kovo mėn.
i “revojiucionierio“ 
niekas nepavydi 
“kankinio“ garbės 
jau nebūtų su ta jo mūčelnin- 
kyste, bet kad jau nors po 

iparalių nesigirtų, kad jei ne 
i Antanaitis, tai Scrantuose nie- 
Iko nebūtų.
t Tas su puse gyvybės žmo- 
'gus nieko neveikė, kaip sa
ikiau, nuo 1919 m., bet dabar 
!tai toks veiklus, kad jei Wil'- £JprinftTill,?1 • 7 u rira. cyalvns Al
i kės Barre būtų “sklokos“ sur 
jsirinkimai kas vakarą, tai An
tanaitis ten pribūtų. O kada 
A.L.D.L.D. 39 kp. laikydavo 

! susirinkimus visai jam pašo- 
iTiėj, tai užtekdavo 2-3 kartus 
į per visą metą atsilankyti. Net 
i ir Forest City visai Antanai- 
'čiui nepertoli, kad nuvažiavus 
Į ir šmeižus tuos A.L.D.L.D. na- 
įrius, kurie nemano, jog Anta- 
jnaitis didelis revoliucionierius 
i ir išmintingiausias pasaulyje 
i žmogus.

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

Telefonas: 5723

“PRIEKALAS 
vaizduojančių S 
kovą ir atsiekimus socialistinė; 
kitų kapitalistinių 
ir kovos. “PRIE! 
ralįūros klausimais

“PRIEKALAS”—turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, staty
ba”, kuriame plačiai nušviečiama socialistinė' SSRS, statyba, kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama Svarbesnių SSRS, 
soicalistines pramonės, sovehozų ir kolęhozų vienetų gyvenimas ir 
augimas.

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

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

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

P|atytoj‘ams, kurie išplatins ne mažiau 5 egz.—5% pelno, kurie 
išplatins ne mažiau 10 egz 
giau egz.—15% pelno.
, '■ “PRIEKALO” KAINA
SSįRS.: Metams 1 r. 50 k.

ue— r.auiagnemažiz
6 Mėn.

A Atsk. egz. 
Amerikoj; metams

6 Mėn.
v Atsk. egz.
Vokietijoj: metams ,

6 mėn. 1. m. - 50 f<
‘.Atsk. egz.' 50 f,

Lietuvoj: atsk. egz. 30c.

R Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiek vie- I 
| nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy

kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri,, duona visuomet šviežia ve- 

x-bas, visoj aplinkei Brookly- | 
Siunčiam per pačtą ir i kitus T

Spalių 2IX dieną kalbėjo drg. • 
A. Bimba. Drg. Bimbos kalba ■ 
nebuvo savęs pasigyrimo kai- j 
ba, kad jis neklaidingas ir tt., | 
bet buvo tikra komunistinė į 
kalba, Šaukianti darbo žmo
nes prie organizavimosi į ko-1 
vingas, revoliucines organiza
cijas ir darbo ‘unijas1 po Kom. 
Partijos vadovybe. Prie pa
baigos prisimipe ir apie prieš- 
komunistinės opozicijos žalin
gą darbą ir kvietė eilinius na
rius mesti sekti paskui ypatas, 
bet eiti po raudona Komintor- 
no ir Komunistų Partijos vė-, 
liava, eiti Partijos vadovybėje, ' 
o ne Pruseikų, Butkų ir Straz
dų, nes niekur kitur jie nenu
ves suklaidintus darbininkus, I 
kaip tik į buržuazijos ir social- | 
fašistų balą.' “Opozicijos“! 
vadai nėra neišmanėliai, jie ( 
tiksliai tai daro, kad tik dau-: Sao Paulo miesto, kaip 
giau suklaidinti eilinių narių, visoje 'Brazilijoje, 
kad tik labiau sugriauti revo- 

tai lietuvių liucinį judėjimą Amerikoje 
imas . dabar beg'elbstint savo kailį. Po pra-

Tik kalbos draugas Bimba at- tv <v, ,
naiviškai gali sakinėjo į klausimus trumpai .išraišiotas ir išmėtytas. O 

1 ’’"'i. Ot, ir aiškiai. Vienok Prūsei- j “Raudonojo Artojaus” jau
prie ko Prūseika nusikukavo ir j kos leitenantas, 
į taip trumpą laiką! Vienok tis pradėjo šaukti, 
dar jis mano, kad jam darįtojas viską melavo 
pavyks “įtikinti“ lietuvius dar-'seiką, ir bandė piešti d. Bim 
bininkus savo neklaidingumu bą tokiu baubu, kokiuos jį pie 
ir nusivesti į socialfašistų rais- šia Pruseika, bet nabagui ne 
tą paskui save. Toks Prūsei- ‘sisekė. Vieton melągium pa-į Mes sustiprinsime 
kos svajojimas tik parodo, ; statyti d. Bimbą 
ant kiek jo unaras yra ap
veikęs jo protą.

Juokingiausia atrodo tas, 
kad Pruseika visur skaito Se
no Vinco laišką, kaipo geriau- 
sį argumentą apgynimui savo 
“neklaidingumo,“ o Bimbos 
“blogumo,“ kuriame Senas 
Vincas sako: aš turiu 6-šių 
akrų farmą, vištų, kiaušinių ir 
karvę, todėl Bimbos nebijau ir 
jis manęs nepakars, ir aš nie
kuomet nepasiduosiu giliotinei

NUMAŽINTOS į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ

$179.00
t U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ ; •- . j • ■ . ■ . ;
Viršminėta kaina dabar galioje ant visi) mūs laivų 
Del-informacijų kreipkitęs į lokalinius mūs agentus.

Hamburg-American Line 
39 BROADWAY, NEW YORK

Luistai ruošiasi uz- 
Sovietų Sąjungos, 

aikinti, sudraskyti 
ant laisvai gyvuo- 
r Nujojančios dar- 
tvarkos padaryti 

pinvną!
bjauriausių suo- 

Iš visų pusių, kaip 
vilkai, imperialistai 
dantimis! Japonai 
oi ė Mandžuriją ir
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PRAEITĮ PRISIMENANT
A. P. Smirnov. Verte D. M. šolomsk'as.

Pasekminga Darbininkų 
Kohferencija

> V

Lapkričio 1 diena buvo Wil- 
kes-^arre-Scranton apielinkės 
darbininkų konferencija. Joje 
dalyvavo 26 organizacijos su 
65 delegatais. Veik visuose 
klausimuose nemažai delegatų 
ėmė balsą, nurodė trūkumus ir 
kaip pasekmingiau subudavoti 
veikimą.

Diskusuojant klausimus, kaip 
tai, bedarbės, algų kapojimo, 
ateivių gynimo ir sudarymo 
tvirtesnės vienybės kovai prieš 
oportunistus griovikus mūsų or
ganizacijų, kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė pasmerkė 
oportunistų žygius, Pruseikos, 
Strazdo ir jų organizuojamą 
-prieš komunistinę opoziciją. 
Daugelis nurodė, kad. Pruseika 
nebuvo niekad tvirtas komunis
tas, nestovėjo atsidavusiai už 
komunistinę idėją. Tad nuėji
mas Pruseikos į menševistinį 
liogerį neduoda nuostabos.

Reikia pasakyti, nežiūrint, 
kaip dideles pastangas dėjo 
“opozicijos” šalininkai ir jos 
vadai, kad pakenkus masinei 
konferencijai, to neatsiekė. Kad 
daugiau pakenkus minėtai kon
ferencijai, jie surengė prakal
bas Pruseikai. Ir kuomet mai- 
nieriai pareikalavo duoti balsą 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro sekr. drg. A. 
Bimbai kalbėti, tai prieškomu- 
nistiniai su policijos pagalba 

• išardė patys savo prakalbas,
jų, revoliucinė propaganda gali plačiai pa-i Tas aiškiai parodo, kaip jie bi- 
siskleisti tarpe kareivių. Griežtai reika- b'o darbininkų. Konferencijoj 

‘ • “opozi
cijai”, bet jie nepasirodė.

Pas mainierius dar yra re
voliucine dvasia. Jie .stovi tvir
tai už Komunistų Partiją ir 
Lietuvių Centro Biurą, ir už 
jo vedamą liniją. Ne tik pri
ėmė rezoliucijas vienbalsiai vi
sais diskusuojamais klausimais, 
bet ir pasižadėjo be atidėlioji
mo jas pravesti gyvenimai!.

Svarbiausias uždavinys tai 
bus suorganizavimas Bedarbių 
Tarybų, kuri tik randasi bedar- 

>bių, ir vesti, kovą, kad bedar
biams iškovojus tinkamą pa
šalpą iš valdžios ar buržuazi
jos. Taip dirbant, mūsų orga
nizacijos augs narių skaičium 
ir bus veiklios, I

Antrais svarbesnių punktų Į 
tai organizavimas ] 
Nacionalės Mainierių Unijos. •

i prieš savo klasinius brolius. Jūs esate to- 
1 kie pat darbininkai ir valstiečiai, kaip ir

(Tąsa)
“Aš neturiu pakankamai kareivių įsiki-j . , . v. . v . . - .

Šimui i tokią didelę šalį, kaip Sovietų Res-! raudonarmiečiai. Mes saukiame jus, susi- 
publika ir kur viešpatauja šalčiai, ypatin-;£las .lte.!'>,apsiziuiekite, j ką jus šaudote, 
gai, aš neprisirengęs tokiai kampanijai žie-1 Pagalvokite pirm atidarymo ugnies. Jus

- mos metu. Daugiausia, ką aš galiu pada- P
ryti, tai užimti Odesą ir artimesnius ten! 3. I Y •
portus, bet turiu pareikšti, kad mano ką-! Taip skambėjo dalis lapelio. Politinis 
reiviai, kurie nepriešingi būti rytiniame' darbas, kurį vedė Odesos komunistai tar- 
fronte, vargiai sutiks dalyvauti kare ir'pe Francijos jūreivių .ir kareivių,. greitu 
veiksmuose, turinčiuose tikslą užimti Ru-1 laiku parodė savo vaisius. Laikraštis “Le 

. 3iją ir Ukrainą. Intervencija į Rusiją ga- j Communist”,1 lapeliai, atsišaukimai, buvo
Ji turėti tokįas pasekmes ir eilę pačių svar-1 spausdinami masiniai francūzų .kalboje; 
biausių įvykių, kurie bus nenaudingi pačiai' juos spausdino pagrindinėje komunistų 
Franci j ai ” snnustnvpip ii* nlatinn f.nrnp kareiviu ir iū-

Šis francūzų generolas, ant kurio buvo 
uždėta svarbiausia užduotis—sukriušinti; 
proletarinę revoliuciją ir nuversti Sovietu

• valdžią,—neapsiriko. Jis pasirodė dau- mėgsti ryšius su Odesos darbininkais. Tas
giau permalantis, negu Francijos politikai broliavimasis buvo panaudotas, kaipo vie- 
valdininkai. Vėliaus francūzai kareiviai ina agitacijos priemonių. Tas patsai 
atsisakė dalyvauti kariniuose veiksmuose j buvo Sevastopolyje, Nikolajeve ir Chersb- 
del sunaikinimo proletarinės revoliucijos. I n^u3^- Greitai agitacija paveikė į didelį 
Generolas tame buvo teisingas, ir dauge- skaičių kareivių ir jūreivių- Komandie- 
lis tų francūzų kareivių, kuriuos buvo at- imperialistinių spėkų buvo priverstas 
vežę į Sovietų šalį užsmaugti proletarinę . išleisti sekamo tūrinio patvarkymą: 
revoliuciją, paskui sugrįžo į Franci ją, jau 
būdami bolševikais, kurie padarė daug rū
pesčio Francijos buržuazinei valdžiai.

Daugelis francūzų kareivių sugrįžo at
gal į savo gimtinę su nauju įkvėpimu 
voliucinių kovų, kad nuversti Francijos 
buržuazinę valdžią ir įkurti darbininkų ir 
valstiečių Sovietų valdžią.

' / Atėjo ilgai lauktoji buržuazijai 17 diena 
gruodžio. Tą dieną į Odesą pribuvo pir- į 
masis francūzų kareiviu 
5,000. Ant jūrų krašto, leidžiant francū
zų komandieriams, susirinko pasitikti juos 
minia. Odesos buržuazija nesit-vėrė iš 
džiaugsmo. Štai ką apie tai rašo d. Andre 
Marti:1

! spaustuvėje ir platino tarpe kareivių ir jū- 
i reivių. O francūzai kareiviai: ir Jūreiviai 
i su noru skaitė tą literatūrą.

Francūzai kareiviai greitai pradėjo už-

“Prisieina skaitytis su tuom, kad nuo to 
laiko, kada mūsų armija, vystydama savo 
operacijas Rusijos žemėje, daugiau paklius 
j sferą bolševikiškai nusistačiusių gyvento

re-

lauju, kad visi komandieriai vestų griežtą buvo durys atdaros ir 
kovą prieš tokią propagandą, per visapu
sišką medžiaginį aprūpinimą kareivių...

“Ir tuom pat kartu komandieriai priva-
rTūryš'Tkaičiuje 110 Sę,rai .sekt,i kareivių dvasinį stovį i? juos

- i palaikyti gelezmeje disciplinoje: maziau-
šias sulaužymas disciplinos turi būti griež
tai baudžiamas.”

O komandierius francūzų karinės laivy
no eskadros išleido sekamą patvarkymą:

“Komandierius francūzų laivyno atkrei-
“Nusidžiaugusi ir laiminga buržuazija• pia atydą mano komandoj esančių koman-

Susigrūdo Nikolajaus bulvare. Buvo įsi-’dierių, kad būtinai reikia išpildyti’ iįšaky- 
^niaišiusių ir darbininkų, rūsčių, bet hg-l ipas generolo F. de Espefrroi . --Matomai, 

puolusių dvasios; jie .kietai spaudė1 sąvo! ir tarpe laivyno jūreivių jau yra pastebi- 
puslėtus kumščius, žiūrėdami į francūzų; mos pirmosios žymės nepaklusnumo ir tai 
kareivius ir ginklus, kurie iškelti iš laivų, i pasekmės bolševikų propagandos. Taip, 
kad užsmaugi proletarinę revoliuciją. I ant krūzerio “Dušaile,” kuris pribuvo į>•« kad uŽsmaugt proletarinę revoliuciją.

. ^“Ant karo transportinių laivų grojo pul-, Juodąsias Jūras viduryje lapkričio, suras- 
kų. muzika, bet tarpe francūzų kareivių ta iškabinta ant kanuolės bolševikų pro-

t nebuvo ūpo pdkilimo. / . . J 1
nei šūkavimų. Atrodė, kad kareiviai nu-Irius, kad jie nepavelintų su jais elgtis ko- j 

. jautė, kokiam tikslui juos atvežė į Sovietų mandieriams, kaip su darbo gyvuliais. Ka-l 
v dangi nepavyko surasti autorius to atsi- 

: šaukimo, tai įsakyta būtinai pavaryti nuo kė;
to

Nebuvo nei dainų kMmacija, kurioje atsikreipiama į pečku-iT.as darbas turi būti vedamas' d - r 1 - - ivisų ir visose musų orgamza-j
I cijose.

'■ Abelnai konferencija buvo 
pasekminga. 7”

■se revoliucinis judėjimas del 
žymiai sutvirtės.

Dalyvis.

pašonėj Lawrence, Mass., au- 
dinyčių darbininkai veda sun
kią kovą apgynimui savo už
darbio—10%, kuriuos kapita
listai pasiryžę nukirsti. Mūšų 
gi yra didžiausia pareiga gel
bėti jiems toje sunkioje kovo
je, nes jų laimėjimas arba pra
laimėjimas lygiai liečia ir 

/mus, lowelliecius, darbininkus; 
i)et kiek mes galėsime gelbėt, 
jei į susirinkimus nesilankysi
me, jei nesvarstysime dalykų, 
nebendrinsime savų spėkų tai 
būtinai pagelbai.

Bloga, draugai, su mumis, 
jeigu mes lauksime, kad kas 
nors mus laišku pakvies į su
sirinkimą, o patys tik galvosi
me vis apie naujus “good 
times.” Nuoširdaus darbinin
ko su komunistine dvasia 
nieks nesutrukdo nuo susirin
kimo, nei automobilio turėji
mas, nei kiti galai, nes jis or
ganizacijų t reikalus įvertina 
neblogiau, kaip ir savo priva
tinį reikalą. Dabar turime A. 
L.D.L.D. agitacijos mėnesį. Va
jus už gavimą naujų skaityto
jų “Laisvei” ir “Vilniai,” va
jus už gavimą kuo daugiau
sia naujų narių į A.L.D.L.D. 
Reiškia, organizatyvio darbo 
yra dąug; todėl, draugai, visi 
be išimties stokime tą darbą 
dirbti su didžiausiu pasišven
timu. Tuomet su pasitenkini
mu išpildysime mums nuo ap
skričio paskirtą kvotą: 10 
“Laisvei” naujų skaitytojų ir 
5 naujus narius į A.L.D.L.D. 
44-tą kuopd. Tai tuomet bis- 
kį lengviau atsikvėpsime, na, 
ir savo kuopos garbę išlaikysi
me.

Iki dabar mūsų kuopa turi 
jau apie 12 balsų. Puiki pra
džia! Varykimės, draugai, 
pirmyn be apsistojimo’, o išei
sime laimėtojais. Mes turime 
įrodyti* Septintam Apskričiui, 
kad 44-ta kuopa yra verta ko 
nors ir su ja reikia skaitytis.

Mes kviečiame ir naujuosius 
skaitytojus gelbėti mums šia
me darbe. Mes tikime, nauji 
draugai, kad jūs turite savų 
prietelių ir pažįstamu,. 5kųrie 
irgi gali užsirašyt darb. laik
raštį (“Laisvę” už 5 dolerius 
metams. O tai. pigu, kaipo 
dienraštis. Be to, kiekvienas 
gaus puikių knygų dovaną pa- 

(sirinkti iš vietinės kuopos.
Visokiais reikalais pasikal- 

r-evoljucinės' bėti-pasitarti lankykitės dar
bininkiškam kliube: 338 Cent
ral St.

J, M. Karsonas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

• ♦

CLIFFSIDE, N. Ji 
Didelis Tarptautinis Balius 

Rengia Lietuvių, Rusų ir Ukrai- 
nų Tarptautinio Darbininkų Apsi-1 
gynimo kuopos. Įvyks nedėlioję, 8 1 
d. lapkričio, 1931 m., Rusų Kliubo 
salėje^ 324 Anderson Ave. Prasidės ' 
4 vai. po pietų. Įžanga 25 cent, ypa- 1 
tai.

Gerbiamieji: šiame T.D.A. kuopų | 
bendrame baliuje privalo dalyvauti I 
visi lietuviai darbininkai, nes balius i 
rengiamas naudai badų kenčiantiems . 
streikuojantiems mainieriams. Atęi- ■ 
kite patys ir atsiveskite savo draugus 
bei pažįstamus j šį linksmą balių. !

Komitetas. !

f *

šimtadienis, Lapkr. 7, 1931
. ■ • ’ i

Čiame vietos ir apielinkės draugus ir 
drauges atsilankyti.

Rengėjai.
(263-264)

H A RTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68 kuopos susirinkimai 

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.

Sekr. J. Rudžinskas.
(263-264)>

CHESTER^ PA.
Didelis masinis mitingas paminėji- | 

mui 14 metų Rusijos revoliucijos 
bus sekmadienį, 8 lapkričio, Lietuvių 
Kliubo svetainėje, 6:30 vai. vakare. 
Kalbės geri kalbėtojai. Visi lietu- . 
viai darbininkai ateikit. Bandykim ■ 
daugiau priprasti prie darbihinkų su- ' 
drinkimų. Kovokime už geresnę at- i 
aitį po Komunistų Partijos vadovybe. 
Rengia K.P. 5 sekcija.

P. š.

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- '

HARTFORD, CONN.
Paminėjimas 14 metų Rusijos revo

liucijos bus šeštadienį, 7 lapkričio* 
Unity Hall, 64 Pratt St. Pradžia 
8 va), vakare. Visi lietuviai darbi
ninkai dalyvaukite. _ t ,

Komitetas.
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. 1

i Valdyba.
(263-264)

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 

Amerikoje 35 kuopos susirinkimas 
bus ketvirtadienį, 12 lapkričio, Jaiu- 
nų Vyrų svetainėj, 407 Lafayette St., 
7:30 vai. vakare. Visos narės ateikit 
yra svarbių reikalų apkalbėti. Tu/J|/ 
sime išrinkti delegatę j lietuvių ap
skričio konferenciją, kuri įvyks 15 
lapkričio, Waterbury, Conn.

Org. A. Mureikienė
(263-264)' bmoiTb'LffiiTJVIv'DARBlNINKŲ APTIEKOS '

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

| A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
I 8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

i
g .<
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PITTSBURGHO ir
■■ ■ ■

' PRAKALBOS PAVYKO 
GERAI

20 d. spalių čia kalbėjo 
V. Andrulis. žmonių pa 
klausyti jo kalbos susirinko i 

t mažai. Drg. Andrulis kali 
'jo apie bedarbę, nurodyt 

mas, k^ip darbininkai šiuo 1 
lęu baisiai išnaudojami ir si 
riiiami į neišpasakytai sunki 
gyvenimo sąlygas ir badą. G 

•lutiną išvadą padarė tok 
kad darbo žmonės iš to var 
kitaip nepasiliuosuos, kaip 
organizuodamiesi ir kovoda 
ufe geresnes gyvenimo salyg; 
PUblika, atrodo, buvo pAJc 
kinta jo kalba ir išvadomis.

v Rinkta aukos padengimui
$1.00 aukojo J. Vainorii] 

po 50c: A. Pipiras ir P. SI 
kas. Smulkių surinkta $2.3 
viso $4.30. Parduota kiek 
teratūros. žodžiu, prakalt 
pavyko gerai.

V Ten Buvęs.
, —O----

KAIP EINA VAJUS 
PITTSBURGHE?

Kuomet šis rašinėlis ti 
“Laisvėj,” tai jau bus pra< 
lygiai pusė laiko mūsų la 
rąščių ir A.L.D.L.D. vaja 
Pittsburghas, kaip atrodo, < 

M visai nieko vajui nedavė, i 
dar neteko pastebėt nieko 

H Pittsburgh© apie tai. Atl
■ do, kad, nepaisant visų tų 

r ginimų ir atsišaukimų, pi
^vajui prasidedant, niekas į 
atydos nekreipė. Tiesa, 
kurie draugai gal ir d iri 
kiek vajaus naudai, jeigu tu

VIETiN
Bedarbių Tarybos Konfer 
cija Lapkričio 22-rą

^Kiekviena klasė,, buižuazijos.ii pioĮeta-, ]ajvo didžiuma mechaniku ir pečkurių. At- 
nato Rusijoje.-kiekvmna savaip pasitiko k j iu kar0 fai komandieriu atyda, kad 
pribuvusius franeuzus kareivius? Vieni- kickviena )aivą £ jo }gula pasieks sunki 
burzuazija-su gėlėmis ir sveikinančiais, bausmg ant-k^rio buS bent kokie pasireiš- 
teuksmais, tikėdamies! susilaukti pagelbos; kimai sukiHmo ir ncpaklusnumo; aštriai 
savo kovoje priesj-evolmcmj proletariatą r nubaustas bent kuris esantis Juodosio- 

įgula laužys

“"2Sie,Ė Mor*, III., Dr„. F. M» 
prakalbos su Laisvės Choro 
j Dainomis, Lapkričio 11 d,LOWELL, MASS.

aJttri-- darbininkai - spaudė iš piktumo I "" jįr0Se~karoJaitaŲ 
kumščius ir dare planus, kaip patraukti į ' jisci|Uina n , .
savo pusę pribuvusius francūzus kareivius1 1 
ir jūreivius.

Teisingais pasiliko darbininkai. Fran- pačios už save kalba, 
ci|ZAi kareiviai greitai atsistojo į darbinin- reivių sukilimo neprisiėjo ilgai laukti. Jo
kį pusę. 'Žiaurus generolas Bertello “skai- i 
te ‘bolševikus atsakomingais už piliečių ka
rą*, šalyje.” Nepaisant visokių grūmojimų 
ir bausmių, rusai darbininkai po vadovys- 
tejsavo politinės partijos sunaikino “ramu
mą” ne tiktai savo šalyje, bet ir kai kur 
tofiaus už savo šalies sienų.

Poh|$ generolas, matomai, nežinojo, kad ’ 
bdlševizmui nėra : 1 v’ 
dąsig&ųtid'visur, kur tiktai yra darbinin-i 
M* ir valštieš................... .  .
vifeus į’statymus buržuazijos “civilizuoto 
pasaulio.

Virš padarytos ištraukos 
imperialistinių komandierių

iš Francijos 
patvarkymų 

Ir kareivių ir jū-

je prisakymai ir gudrus apgavimas iš “de
mokratinės” Francijos imperialistų pusės 
negalėjo sulaįkyti bruzdėjimą ir klasinį 
susipratimą jūreivių ir kareivių sąmonės

ir

11 d. lapkričio, Italian Atle- 
tic svetainėje, 320 Kent St.,7 
30 vai., trečiadienio vakare, 
sakys prakalbas drg. F. Abe
kas iš Brooklyn, N. Y. Dai-

pakilimą. Negelbėjo nieko ir gerai pasta- !met skaito būtinu reikalu lan 
tytas šnipinėjimas. Susipratimas su kiek- £ susirinkimus, r—
viena diena vis augo ir didėjo.

Didžiojo New York o Bed 
bių Tarybos šaukia savo 
džiausią konferencija iš v 
kokios tik kada buvo. Koi 
rencija bus lapkričio 22 
sekmadienį. Stuyvesant C 
no svetainėje. 142 See 
Ave., Now Yorke. Pamali 
konferencijos tikslas—sum! 
lizuoti didžiausius pulkus 
darbių, kaipo alkanų jų n 
šuotojų ant Washington© 
demonstraciniai ten persu 
savo reikalavimus šalies kd 
resui, • kurio sesija tenai 
sidarys. Konferencija ta 

® išdirbs -planus, kaip geriau 
ant vietos bedarbiams org 
zuotis ir išsikovoti regull 
piniginę pašalpą iš miesto 

do. I
I Į konferenciją lapkr. 21 
yra šaukiamos visos draud 
ir kuopos atsiųsti -po du i

Iš Superior Plieng£6S“Z ”PJL ^4u!u!at?S 'stamping V
X ’-N ‘NATMOOaa ‘isanxs DOVIS OF-88
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Taisykime, Kas Yra Bloga 
Žalinga pas Mus

Visas mūsų darbininkiškas 
judėjimas dešimteriopai būtų , 
didesnis, .jeigu visi nariai pil- j nuos mūsų visų mylimas Lais-
nai suprastų ir jautriai įvertin-, ves Choras, po vadovyste J. 
tų'svarbumą'savo narystės pa- N. Bacevičiaus. Bus ir kitokių 
reigų. žinau, kad yra ir ge-s pamarginimų.

draugų, kurie brangiai jkai-1 gias kalbag rengia ,A.L. 
nuoja ir be pabuvos rūpinasi D L D k bendrai su 
darbininkiškų organizacijų rei- 1_mu A kričiu šios organiza. 
kalais. Tokie draugai visuo- cijos Įžanga visiemg velįui 

T .Dabar yra tokia situacija, kad 
n.es .T.® kiekvienas stato klausimą, kas 

'bus? Ką daryti, kad badu 
nenumirti, kad mus kapitalis
tai neišpjautų, surengę sker- 
dynę? šie visi ir jiems pana
šūs klausimai bus gvildenami 
augščiau minėtose prakalbose.
, Tad, kas tik gyvas, į pra
kalbas! Eikime patys ir kal
binkime kitus, kurie neskaito 
mūsų darb. spaudos. Dabar 
eina “Vilnies,” “Laisvės” ir A. 
L.D.L.D. vajus, ir tie mūsų pri
kalbinti kaimynai ir dirbtuvių 
bendradarbiai galės patapti 
mūsų draugais. Stokim į ko
votojų eiles!

Saugokimės vėžių maršo— 
vietoj į priekį—eit atgal. Sau
gokimės kenkti darbininkų ju
dėjimui. • Laikas jau susipras
ti, kada bado šmėkla žiūri tie
siai į akis. Parapijonų, tauti
ninkų, menševikų ir sklokos 
pažiūromis to baisaus padėji
mo neprašalinsim, o pakol pa
razitai bujos, tol mes skursim, 
ir bado šmėkla persekios muš.

Pasaulio Pilietis.

gęrai jžinę, kad Jų vietą kiti 
neužyąduos.t-, , . ..j ,v .r ", .. vixuųv». Tuomi.. išsiaiški- :■

notoms nemoto kari ■ PaParasta kalba bolševiko agitatoriaus, na, kad tokie draugai yra kla-j 
y v'. b £ A Ji paprasti. darbininko žodžiai su /kiekviena ;siniąi sąmoningiir , supranta, 

lupezių. bolševizmas kcĮįena Jarčs,j vis aiškesni ir daugiau su- savo1 pareigas darbininkiškose

NEKENTEKIT NUO SLOGŲ
.ROJAUSRECEPTO TABLETAI

CARNEGIE, Pa.—Supį 
Steel Co. dirbtuvėj keli nj 
atgal dirbo apie 2,500 d: 
ninku, bet dabar tedirba 
apie 800. Bet ir tie 800 
bininkų nediiba kasdieną 
sa, eina kasdien, bot tik i 
na į dirbtuvę ir \ėl sugi| 

’atgal, ir taip dauyr dieiul 
vaikščioja, iki gauna k 
dieną išdirbti). Mat, bosą 
pasako, kad rytoj nedirbs, 
ir jie patys nežino, ar 
kokį orderį (užsakymą) 
rytojaus ar ne. Bet ir tie 
darbininkų negauna visi xį 
sykiu dirbti. Vienu sykiu 
ba ne daugiau, kaip 25(J 
300 darbininkų. Dalbas 
labai sunkus, mat, prie n 
mašinų reikia labai skubė 
ne tik kad reikia skubė.tiJ 
du už 4 ar 5 turi padaryt

ROJAUS TABLTTAI yra labai pageidaujamas 
paliuosąvimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. Jos paliuosuoja vidurius—pralaužia 
šaltį ir prašalina slogų bakterijas.

organizacijose, feet neužgin
čijamas faktas, kad mes turi
me gerą dalį ir tokių draugij, 
kurie neima jokios atsakomy
bės ant savęs už apleidimą 
kuopos, kąd ir svarbiausio su
sirinkimo, už nedalyvavimą

. .. .x. , . . Jprantami ffancūzui kareiviui ir jūreiviui,
erų, kur jie išh^udojaini pagal jįe juos SUppato todėl, kad ir patys buvo iš

’ valstiečių ir darbininkų mases tarpo. Net 
: | ant augšto laipsnio pastatytas “civilizuo-

-Bolševizmas nepaliko pepalietęs ir Fran- j tos” Francijos imperialistų šnipinėjimo 
$os kareivius ir jūreivius. Odesos komu-1 darbas, kada vien tik už suminejimą žod- 
istaį ir darbininkai nuo pirmų dienų pri- žio “bolševikas” tie inkvizitoriai baisiai jame visai del menkų priežas-

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

“bolševikas”
avimo Francijos jūreivių ir kareivių pra- kankindavo kareivius ir jūreivius, nieko čh?.

jų tarpe vesti energingą politinį dar- negelbėjo.
r. Štai pavyzdys vieno atsišaukimo į Nuo pirmųjų dienų pribuvimo francūzų 

/kareivių žodis “rusas bolševikas” karei
viam ir jūreiviam tiek buvo aiškus, kad 

i jie jį rokavo savu ir artimu. Jie jau pra- 
I clriir, coinvoIrnnl an/Jic onniIzncs” 4-ni

, bą . , „
Francijos jūreivius ir kareivius:

^Kareiviai ir. Jūreiviai!
“Iš karo fronto mes gavome žinias apiei^0 supusti, kad Žodis “bolševikas” tai 

M bad frnnen**! kareiviai vėl Sandė išikas nors toklO didėlio, kas nesą pallUOSa-

KJ

L kad francūzai kareiviai vėl šaudė iši1^ nuį5 J?*10.atuvu ir kulkasvaidžių į du raMonar-I darbininkams ir valstiečiams is po 
ečių būrius, kurie artinosi prie jūsų dai-j kapitalistinio jungo O išbuvę du mSne- 

sius Rusijos krašte jie ne tiktai gerai su- odami, nemanydami jums nieko blogo tereiškia žodis “bolševik as”, bet ir
ti
ą jūs darote? Jūs šaudote! Jus ap- J 

gayo išpaudotojai. Jūs ir vėl išstojate

prato, ką reiškia žodis “bolševikas”, bet ir 
patys tapo bdlševikais-

(Bus Daugiau) 1 • '

, O tos priežastys, tai tan
kiausia būna šitokios rūšies: 
“pamingu,” arba begalinis 
užsimanymaš tų “good taiftių.”

Tai yra labai peiktinas' el
gęsis. Susipratę darbininkai 
visuomet suranda būdus ir lai
ką kiekvieną 'susirinkimą at
lankyti, ar tai būtų vasaros 
karštis,, ar žiemos paltis. Visi 
nariai privalo pasižymėti ir ži
noti savo organizacijų susirin
kimų vietą ir laiką, kur ir ka
da jie įvyksta.

Kuomet susirinkimai bus 
skaitlingi nariais, tai ir dar- 
bais bus gausingi. Dabar mum

ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadina vidurių ir nekenkia 
nervų sistemai, nes juose yra iŠ didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

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

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

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

LETŲ už $—_——, kuriuos šiuoini prisiunčiu.

Vardas Adresas Miestas
Prašome prisiųati mums vardų ir antrašą savo aptiekos.

BLUE ROSE LABORATORY
69 Bond Street Elizabeth, N. J.

ft

i Mokestis Nukapojo
Su 1-nia diena spalio,

kitose dirbtuvėse, t ui i* ir 
nais nukapojo po 16-tą j 
Šitntj. Kurie dirbo nuo 1 
tie nusiskundžia, kad . 
yra numušta daugiau 30 
Šimtis, nes pirma į dešimt 
landų padarydavo po $6. 
dabar padaro tik po $4.( 
tai pirmiaus buvo surašyt 
IftiidoR.ir kiek ant valam
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e vietos ir apielinkės draugus ir 
ęes atsilankyti.

Rengėjai.
(203-264)

ĮNINKU APTIEKOS 
irio.e gal'ma pirkti vais- 
u kitur dabartiniu laiku, 
rius Savininkas 
LNE S r.. DETROIT, MICH.

iruiARc; ‘swunip|Hg -y 
SHIS DOVIS OU-88 ispoįŲ
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PITTSBURGHO ir APIELINKES ŽINIOS PASAULINES ŽINIOS ' Sovietų rubežiaus ir užemi-1SKAITYKIT IR PLATIN-
1 Įmui naujos dideles teritori- .................

;jos.

II j p « j i-

HARTFORD, CONN.
L.D.L.I). 68 kuopos susirinkimą* 
pir.i. uiionį, 0 lapkričio, po No? 
^iwrence St., 7:30 vai. vakare.
bal. •lojaina A.L. D. L. D. Centro 

ite' t' ir svarstoma kiti svar- 
reik ibi. Visi nariai ateikit ir 
u>k. kit mokesčius. Gausit nau- 
nyga • Religija.” Atsiveskit ir 
į nariu.

Sek r. J. Rudžinskas.
(263-264 ).A

HAK'i FORO, CONN.
minėjimą 1 1 metų Rusijos revo- 
os !>;s šeštadienį, 7 lapkričiu 
; hall, 64 Pratt St. Pradžia 
. vakare. Visi lietuviai darbi- 

,i dalyvaukite.
Komitetas.

EASTON. PA.
).S \. lt kuopos susirinkimas 
rečiadieni. 1 1 lapkričio, Easton 
ig svetainėje, 7:30 vai. va- 

V; o- narės ateikit, yra svar- 
•eikdu aptarti. Bus rinkimas 
o Komiteto.

Valdyba.
(263-264) >

BRIDGEPORT, CONN.
tuviu Darbininkių Susivienijimo 
ik >'■(■ .!■'» kuopos susirinkimas 
mtv;rtadienj, 12 lapkričio, Jau- 
, ru vetuinėj, 407 Lafayette St., 
,-a!. vakare. Visos narės ateikit 
varbiu reikalų apkalbėti. Tu'J* 
išrinkti delegatę i lietuvių ap- 
o konferencija, kuri įvyks 15 

Waterbury, Conn.
Org. A. Mureikienė 

(263-264)

PRAKALBOS PAVYKO 
GERAI

20 d. spaliu čia kalbėjo d. 
V. Andrulis. žmonių pasi
klausyti jo kalbos susirinko ne
mažai. Drg. Andrulis kalbė
jo apie bedarbę,

tų laiko tinkam6m dienom — 
subatvakariais ir nedėldieniais, 
bet draugai įkinkyti į nepabai
giamus mitingus, pasikalbėji
mus, konferencijas; o kiek iš 
tokių mitingavimų naudos, tai 
jau^kitas klausimas. Bet tūli j

Iš Lawrence Audėjų Streiko Bėgio
(Tąsa nuo 1 pusi.)- kapita- 

netiki, 
balsuos

0<>00<X>C<>0<ZXX><XxX>00

IO SLOGŲ

LETAI
eidaujamas 
> ir galvos 
—pralaužia

J SLOGOSE—NES JOS 
Jž DEGIMO
dina vidurių ir nekenkia 
skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
^NTf—SUDĖTIS.
žmonių įvertinami visur.
, įsigydami dėžę ROJAUS 
Nelaukite—eikite pas sa- 
kitokių. Jei jis neturi jų, 
pasiųskite mums.

;ės’ už $1.00

ir dėžes ROJAUS TAB-
iunčiti.

M lestas 
savo aptiekus.

VfORY
Elizabeth, N. J.

patar
le už 
kainą.

Pažangieji Rašytojai Tyrinės 
Mainierių Padėtį Kentucky

PINEVILLE, 'Ky.— Čio- 
nai pribuvo iš New Yorko 
grupė pažangių rašytojų su 
Dreiseriu priešakyje. Jie 
tyrinės baisia padėtį Ken
tucky valstijos mainierių. 
Bošai ir valdžia susirūpinę* 
Mat, bus iškeltas aikštėn jų 

i kruvinas teroras prieš mki- 
nierius.

KIT “LAISVĘ” 
I * 

■—  -------4—

nio ryte Lawrence 
Kitas dalykas, tai suskait- listinė spauda jau 

liavimas tų balsavimų. Mat, į kad streikieriai 
ir čia, kaip ir išsiuntinėjime 1 grįžt į darbą.

|apie tai, ar naudmga yra tie;cių Komitetas,’ kurio dar-:vieno italo organizatorius 
Kaąibininkai nerinko ir nieko Į A Mądžeti, kuriam kaucija 

.bendro su juo neturi. 'padidinta iki 500 dolerių,
1 I

J

i i : jau ix iu c v o Muuoutiao. u’C/b vuu | . </ »
luii ot y j a-. nesileidžia nei minties i balotų, teisę pasiėmė “Pilie-į

A

mas, k^ip darbininkai šiuo lai- j
ku baisiai išnaudojami ir stu- t ....... . .
miami j neišpasakytai sunkias begalimą, nntmgavnna!.
gyvenimo sąlygas ir bada. Ga-itokl« m,ntl Pakeha’ t,eras

■lutina išvadą padare ’tokia, lJai,s Pnmota P^imizmą.

teismas

tUadnkrb?Vmo»‘SaT?o [ Snalio' 25 d., ištrūkęs nuo , ,Po t0- kai,tie įalotai Pa’ kuria užstačius Vėlai vaka- 
^a±. S"*.8. Is Stingų, atvažiavau pas d. A. kliuvo {rankas Nadonalčskitaip nepasiliuosuos, kaip tik I 
organizuodamiesi ir kovodami < 
už geresnes gyvenimo sąlygas. I 
Publika, atrodo, buvo paten
kinta jo kalba ir išvadomis.

Rinkta aukos padengimui lė- 
^šų. $1.00 aukojo J. Vainorius;

P9 50c: A. Pipiras ii' P. Slie
kas. Smulkių surinkta $2.30; 
viso $4^30. Parduota kiek li
teratūros. žodžiu, prakalbos 
pavyko gerai.

’C Ten Buvęs.
,—o—

KAIP EINA VAJUS 
P1TTSBURGHE?

Kuomet šis rašinėlis tilps
“Laisvėj,” f
lygiai pusė laiko mūsų laik- 'jimui ūž apie $15.00 vertės, 
raščių ir A.L.D.L.D. vajaus, i tai kiek būtų padaryta, jeigu, 
Pittsburghas, kaip atrodo, dar j sakysime, 10 porų, būtų po tiek 

v visai nieko vajui nedavė, nes' padarę? Aš tiesiai sakau 
dar neteko pastebėt nieko iš Į draugams: gana tų begalinių 
Pittsburgh© apie tai. Atro-1 teorijų, o daugiaus praktiško
do, kad, nepaisant visų tų ra-i darbo? Su šiuo rašinėliu ragi- 
ginimų ir atsišaukimų, pirm j nu visus draugus eiti per stu- 

M-vajui prasidedant, niekas į tai! bas su vajaus reikalais tuo- 
atydos nekreipė. Tiesa, kai i jaus, o pąsekmes turėsite kiek- 
kurie draugai gal ir dirbtų • vienas.
kiek vajaus naudai, jeigu ture- ! Per Stekas Ėjęs.

Simonaitį į N.S. Pittsburgh, Audėjų Darb. Unijos orga- 
Pa., ir leidomės per lietuvių nizatorių, 
darbininkų stubas. ' Per 4 v%- perspėjimai 
landas apėjome nedaugiausįa 
stubelių, bet pasekmes turėjo
me neblogas, gavome 1 metinį' 
skaitytoją “Laisvei,” 
niai” ir 1 “Priekalui.” 
vėm knygučių poros 
vertės ir ant blankos 
me virš dolerio Partijos rinki
mų kampanijai. Reikia pasa- 

l kyti, kad kur mes ėjome, vi- 
Isur mus darbininkai mandagiai 
Į pasitiko ir niekur neprisiėjo 
i išeiti tuščiomis.' Taigi, jeigu 
į ketvertą valandų laiko pa

tai jau bus praėję darėme darbininkiškam judė

re jis buvo paliuosuotas.

LIETUVIS GRABORIU? ’
i i

Nyrintieji ge- 
riausio
n a vi m o 
žemą

va-

t ės pas: '

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway < 

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

Tel.: So. Boston 0304-W 5
T—m——IHM ■ ■*■»*■ ■Will I ■ ll*m*ll.limi ■mU——g—■■

buvo padaryta1 Darbininkų organizacijos ■ 1 .
streikieriams! privalo stot į darbą rinkt ŠĮ SEKMADIENĮ BROOK- 

‘ - ’ '' ’ ’ ‘ LYNE BUS GRAŽUS ' ■■
KONCERTAS

jų masiniuose mitinguose. [ aukas:.*. pinigais,’ maištu, 
Tie perspėjimai žaibo grei- ^dtabužiais parėmimui LaW- .

Vii- tumu pasiekė streikierių i rencę audėjų streiko. Jau i
Parda-; mases. Ir vietoj balsavi- > $abar šimtai šeimynų ken- 
dolerių!mų. trečiadienio vakare ir ! čia alkį ir šaltį, .o streikui x 

ketvirtadienio ryte tūkstan- i galo da nesimato. Darbinin- 
| tinęs minios, streikierių pa-! Lai turėtų suprast, kad 
sirodė pagal dirbtuves ant; Lawrence audėjų streiko 
pikieto. Reiškia, ! 
tūkstančių streikierių pi-!r 
kietuodami dirbtuves nu- p _ - 
balsavo negrįžt į darbą ant!me^mu- 
nukapotų algų, bet tęsti Lawrence lietuviai darbi-! 
streiką iki pilno savo laimė- Ininkai ypatingai privalo!

stot į darbą paramai audė-1 
jų streiko. Įvairios organi
zacijos sąvo susirinkimuo
se privalo svarstyt audėjų 
streiko klausimą.

i audėjų streiko 
keliolika i laimėjimas būtų'visų darbi-į 

; ninku laimėjimu, o jo pria-! 
laimėjimas, bus visų pralai-;

jimo. Pasekmėj tokio dar
bininkų balsavimo, policija 
areštavo net keturiolika 
streikierių trečiadienio va
kare iš tūkstantinių pikiet- 
ninkų tarpo. Ketvirtadie-

PRANEŠIMAS DEL MA
SINĖS KONFERENCIJOS

VISŲ ATYDAI 
Įsitčmykite kad

Gruodžio 13-to 
"LAISVĖS” 

KONCERTAS

Artistai iš 
Sovietu Sąjungos

žymiu Dainininkų
Kvartetas

iš Boston, Mass.
Sietyno Chord 

iš Newark, N;7,J. 
OperetiŠkas Aktas

^Dalyvaus Grupe Raudonųjų^
Šokikių 5

GEORGE NOBILETTI, 
Pianistas ir Mokytojas

Mokytojauja nuo 1921 metų. į 
Autorizuotas ir paliudytas. 
New York Universiteto rrioky-į 
ti piano. Lekcijas duoda stu-l 
dijoje arba mokinių namuose.-j 

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538
981 BROADAWAY

BROOKLYN, N. Y. į
Tek: Jefferson 3-6993

1763 CROPSEY AVENUE j 
Tel.: Bchsonhurst 6-6631

BROOKLYN, N. Y.

Del sutarties ar pasimaty- j* 
mo su mokytoju NOBILETTI • 
rašykite arba telefonuokite į, 
artimiausią studiją, kurių ant
rašai augščiau paduoti.

Bell Phone, Poplar 7545’ ' 1 '

. A. F: STANKUS
G RA BORJ U 8- U N D ERTAK BĮt 

I tbnln.iMnojK ir laidoj* nuvtiruriua pni 
tdnokiu kapinių. Norintieji gereenlo peri 
Umnvimo ir ut temą kalną nuliOdimo 
valandoje taukiu* pa* mane. Pa* 
galit* l<»tn» ant vltokių kaplrftų kuo 
c*ri«D«lo»e vieto** ir už žemą k*)»ąĮ, >

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

____ .................................— ■■.mAnei

ūžia ketina išleisti šimtus 
milionų dolerių visokiems 
viešiems darbams. Bet da
bar skelbia, kad ta. visa I 
programa tedavė darbo del1 
50,000 darbininkų- o su sau
sio 1 d. dar 50-000 bus ap
rūpinti darbu. J‘ Tai ir vis
kas. Bet tai tik'; lašas van-! 
dens; kuomet šiandien Ame 
riboje randasi5 iki vienuoli 
bos miliohų bedarbių. *

. < .-i <<:*' > v fo x i ■

Su NaujWi- Dainom
Aido-—Lyros (Choras
iš Brooklyn, N. Y. i

Greitoje ateityje atski-? 
ruošė straipsniuose tilps ap-| 
rašymai programos dalyvių, 
grupių ir- atskirų artistų.

JUOZAS KAVALIAUSKASBracklyno ir apielinkės 
lietuvių darbininkų organi
zacijų konferencija įvyksta 
yytoj, lapkričio 8 d., 10 v ak 

“Laisvės” svetainėje, 
j kam pas > Ten Eyck ir Lori- 
; mer gatvių, Bus dedamos 
pastangos konferenciją už-

Bedarbiu Tarybos Konferen-1 delesga\U3 ir ■pwkir1ti p<°••ii »v» nn marsuotojus i Wasnmgtopa. 1cija Lapkričio 22-rą Jeigu 0tuo tarpu neįvyksta 1
_____  regu Haris jūsų organizacijos j

XX v«+ V.n.vxcx 1

mitingą vien tik šiam tikslui, j baigti 4 VaL, p;,*)
'Bedarbių Tarybos šaukia vi-1idant visi deiegaiai paskiau

Didžiojo New Yorko Bedar- mitingas, tai sušaukite^ extra , 
bių Tarybos šaukia savo, di
džiausia konferencija iš visų, 
kokios tik kada buvo. 7Konfe- sas iš darbininkų susidedam i gialėtų dalyvauti gražiame 
rencija bus lapkričio 22 d., f cias organizacijas dalyvauti ! rcV.oj}bicihiahie koncerte, 

> sekmadienį, Stuyvesant Casi- į P«>' savo atetovus minimoj ' ' Choras
no svetainėje, 142 Second I Ronieiencijoj, u neia daroma, . . .....
Ave., Now Yorke. Pamatinis ■ jokio skirtumo del to, kokis įrengia koinumstmio judeji- 
konferencijos tikslas—sumobi-|būtų politinis bei religinis nu-; nw naudai. Koncerto »ra- 
lizuoti didžiausius pulkus be-;sistatymas tos bei kitos drau- džia garsinama 4:30 vai. po 
darbių, kaipo alkanųjų mar-'B'bęs arba kuopos. Visos ly- 
šuotojų ant Washington© irĮ^mi yra kviečiamos.

„ demonstraciniai ten perstatyt į--------------
savo reikalavimus šalies kong-Į---------  -------- ---
resui, •__ _______ ;
sidarys. Konferencija taipgi: j kai ir darbininkės.
išdirbs planus, kaip geriau būt’ * NEW YORK. — BenešantįJ 
ant vietos bedarbiams organi-! Al Holler ir Ko. deimantus,. ! 
zuotis ir išsikovoti reguliarę ■ Paulių Kiukowskj užpuolė du! 
piniginę pašalpą iš miesto iž-' ginkluoti plėšikai, įsivarė jį į! 
do. i automobilį, atėmė iš jo $60,--

A J konferenciją lapkr. 22 d. .000 vertės deimantų, o patį į 
yra šaukiamos visos draugijos nuvežė nuošaliai į Bronxa iri 
ir kuopos atsiųsti -po du savo ištrenkė ant gatvės. 
_________________________________________ i

O.

IŠLAIMfiĘITE.
Ekskursijų į Sovietų Sąjun- 

, gą Dykai *
r TUK timr;

MUKDEN, Miandžurija.- 1 
Japonijos valdžia siunčia; 
kariuomenę į šiaurinę dalį i 
Mandžu rijos. Ta kariuo
menė siunčiama neva apgy
nimui mechanikų, kurie tai
sysią sugadintus Taonan- 
Angagchi geležinkelio til
tus. Bet tie tiltai randasi 
toj teritorijoj, per kurią ei- 

<na Sovietų-Chinų Rytinis Speciale, 
■geležinkelis. Kaip atrodo, 

i r.A^TTTH n x • bus. tiktai Ja~įP,’‘’
I I ARYŽIUS. t a i g a |p0nįj0S pasiunti-;
į Franci]os ir Kanados spau-kariuomenės prie pat 
i da paskelbė, kad Sovietų ■ 
j Sąjunga nutarus šiemet ir 
[kitąmet neišvežti į užsienį 

CARNEGIE, Pa.—Superior 1 dabar to nėra. Mat, dabar • bušelio kviečių. Būk ta-
Steel Co. dirbtuvėj keli mėtai veik visur įvedė nuo tonų, o i tai paskelbęs Sovietų Są-
atgal dirbo apie 2,500 darbi-’mio valandų darbą panaikino; jungos atstovas Tr’**----
ninku, bet dabar tedirba įik j labai mažai* kur nuo valandų j. Dovgalevsky.
apie 800. Bet ir tie 800 dar- dirba. Kuomet dirba darbi- sįarasis
bininkų nedirba kasdieną (tie-;ninkai nuo valandų, tai laiko-1 c ' 
sa, eina kasdien, bet tik nuei- 'tarpiais prisieina nedirbti, jei- 

-na Į dirbtuvę ir vėl sugrįžta • gu kas sugenda, o bosai už tą 
^atgal, ir taip daug dienų iš- 'laiką vis tiek turi darbinin- 
va|kščioja, iki gauna kokid ' kamS užmokėti, o kada dirba 
dieną išdirbti). Mat, bosai ne- nuo torių, tai jau už sugaištį 
pasako, kad rytoj nedirbs, nes 1 laiką neteikia mokėti arba, 

V ir jie patys nežino, ar gaus,taip sakant, už “sperlaikius.”, 
kokį orderį (užsakymą) ant Mat, kapitalistai daro viską, 
rytojaus ar ne. Bet ir tie 800 i kad tik daugiau pelno pada- 
darbininkų negauna visi vienuįrius sau, o darbininkams kuo

. sykiu dirbti. Vienu sykiu dir- mažiausia užmokėjus, 
ba nė daugiau, kaip 250 iki 

( 300 darbininkų. Darbas yra 
( labai sunkus, mat, prie naujų 

’ mašinų reikia labai skubėti, ir f ne tik kad reikia skubėti, bet 
[ du už 4 ar 5 turi padaryti. 
Ir i Mokestis Nukapojo

Su 1-ma diena spalio, kaip 
kitose dirbtuvėse, taip ir čio- 
nais nukapojo po 10-tą nuo
šimtį. Kurie dirbo nuo tonų, 
tie nusiskundžia, kad jiems 
yra numušta daugiau 30 nuo
šimtis, nes pirma į dešimts va
landų padarydavo po $6.00, o ną, o pragyventi turi su šeimy.’ ją, National Miners Unioh, tik 
dabar padaro tik po $4.00, ir nomis, kurie dirbdami stačiai kažin delko ne visi stehgilasi 
tai pirmiaus buvo surašyta va- badauja. Tai jums ir Jurgio stoti į šią uniją?, 
lahdosjr kiek ant valandos, o Washington© respublika, it; • > * . i J. G/

j Į konferenciją gali ateiti 
pasiklausyti jos darbi; ir 

•kTrioVlsesFjriteLa?VTt-iišPL£ŠĖ $60,000 DEIMANTŲ §iaip lį’ooklyno darbinin-

Iš Superior Plieno Kompanijos Dirbtuvės

apie 800. Bet ir tie 800 dar-

„ . Kuo
met darbininkai dirba nuo to
nų, tai jie daugiau skubina, ir 
piidirba datigiau produktų už 
mažesnj užmokestį, ir tuo pa
čiu dar labiau padidina bedar
bę.

Darbininkai šiomis sąlygo- 
/ mis labai neužganėdinti, bet 
dar kol kas nesistengia organi
zuotis, tik vien dejavimu pasi
tenkina.

Kasyklose taip pat mainie
rių sąlygos nepakeliamos, nes 
dauguma yra mainierių, kuriė 
neuždirba nei po $1.00 į die-

Natajas Išmislas Apie

Francijoj 
Bet pa-, 

griežčiausiai už
ginčija šituos nepamatuo
tus gandus. Tiesa, Sovie
tai Šiemet ketina .truputį 
mažiau eksportuoti kviečių, 
negu pernai, bet eksportuo
jama bus ir už tuos pinigus 
bus tęsiamas Penkių Mėtų 
Plano aprūpinimas mašino
mis.

Tas Nieko Nereikš Del 
Miliūną Bedarbi!/

WASHINGTON— Tiek 
daug buvo bubilyta, kad 
Hooverio valdžia turi pro
gramą, pagal kurią bedar
biai gaus darbo. Girdi, val- 

..y; a... .-,-.^4...........c;i I,-, ■ fį, „iĮ

hodveririė “prosperity.0 įhrif- 
iriri*, mainleriai turi savo ųni-

Oficialia organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių

10,600 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, 60c. 

už 6 menesius^ 30c. už. 3 mė
nesius ir 3c. jtrž vieną kopiją.

’ is kainos tųpms, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko-

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

S. LlĄ. Nariams
DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ. TARYBĄ

, < j. . I • • • . f . , . : '

S.L.A. nariai' darbininkai! Ginkite savo reika
lus. Statykit^ į Pildomąją Tarybą tokius S.L.Ą.

■ narius/ ’kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų 
pragaištingėį' politikai. Darbininkų Opozicijos

' Komitetas .pataria visiems nominuoti sekamus iš- 
\tikįnius įr 'kovingus ( S.L.A. narius į Pildomąją 
Tąrybą; . ;

Prėžident'aš—J. GATAVECKAS,
' ' S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie,

‘ Vice-prez.-r-M. MOCKEVIČIUS,
S.L.A. 116 kp. narys, Sw.ayersville,

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks,

Iždininkas—P. MAŽEIKA,
S.L.A. 35 kp. narys, Wilkes-Barre,

Iždo Globėjai:
J. BACVINkA, ■ •

S.L.A. 164 kp. narys, Frackville,
K. AR1SONAS,

' S.L.A. 33 kp. narys, Plains,

SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
P. O. Box 144. McKee® Rocks, Pa.

, - -■ - .  ,...z .■fc..iĮ- j

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias it j 
už prieinamą kainą. N u liūdi' 
mo valandoje, prašau ‘

( prie riaanęš sekančiu
; 1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA, PA. f

kreiptis

Telefonai} Bell,— Oregon
Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati- 
”ė I.’etuviška-Amerikoniška Automo- 
bil’u Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokiu rūšių taisyrtio. Mtf* 
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai 
išmokėjimu.

ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
I 'ilsinus gvarantuojame.

nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie-

A

liaus. Ekspertai instruktoriai
prieinama, patvarkyta lengvu

Pilnas važinėjimo kursas, įiman
cialis važinėjimo kursas $10 03.

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

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilymos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba-i. 
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 

, tik ; 3 blokai nuo 
Staeh Island Fer- 
i*y. ■'

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai Žinoma ne jį 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtaų- y 
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuptaą, • 
Real Estate—pirki
mui ir pardaviniūi; 
namų ir ž e pi i u,. ; 
taipgi ' įvairių ‘ biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
t Avenue NEW YORK CITY825 E. 14th STREET, Near 1st

!»>, • eupmet

Trumpu laiku iimokiname 
riskq kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO, 
Praktika ant vietos. \

•lektriką Ir magnetizmą, It važiavimą.Ilardytnaa. kųtnicyma*. 
i1 plAUą atitoinpbillo ;u* ' pUtia niitnniobillo; dienomfa Ir vnkarnla lietuvių ir anglų kalbos*.

Mokytojai* yra žymūa okapcrtAl—R. TJCHNIAVICIVS, B. J. VAITKUNAB ir kiti. 
lATdhnĄ ’ (License) ly Diploto| gvarantuojaMe ui mąžų utmokeatj. Met padedam 
Imkvteqii* prie pirkimo karo. UieiraŠyma* j mokyklą kiekvieną dieną nuo 6 ryto 
ttl ttĄal .vallhdaf vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto Iki 2 vai. po pietų.
J ’ ; COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL .
S2t E. 14lh STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITt 

i-4041

--j ■, z. > *
v* v “

i



VIETINES ŽINIOS
SUSIRINKIMAI

ves

Telephone, Btagg S-4401

Revoliucinis Koncertas Nedėlioję

.LAIDOTUVĖSMIRTYS

Siuomi primenu savo draugams, jog ai vis dar

BROOKLYN Bežaizda

DR. H. MENDLOWITZ

Padarau

156 W.

Ryte

Mes

KUNDROTO APTIEKA

229

likirpkit ij skelbimą ir prlsiąskit karta su užsakymą.

Finansų Parūpinimas Alkanų 
Maršavimui ant Washingtono

Drūčiai Laikosi Crusader 
Kafeterijos Streikieriai

smę 
kus

Streikas Povandeninio 
Telegrafo Tarnautojų

231(Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

8 METŲ BERNIUKAS 
NUŠOVĖ TĖVĄ

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

—Streikui pra- 
Crusader kafe-

Dar Vienas Milioninis 
Demokratų Grafteris

Darbininkai, Šiandie Demonstruokime 
už S. Sąjungą, prieš Karą Rengiančius

Imperialistus! Visi į Bronx Coliseum!

Striką remia kairio 
arbininkų Unija

mas senu šautuvu savo tėvo 
Wm. P. Byrne nušovė savo tė
vą, po num. 574 Park Place

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

Ši savaitė iki lapkričio 13- 
tai dienai yra paskirta rinkti 
aukas iš organizacijų ir pavie-’ 
nių darbiu, finansavimui alka- j 
nųjų maršavimo, kuris pasieks ! 
Washingtona gruodžio 7 die- i 
na ir ten d'emontratyviškai per | 
statys kongresui bedarbių rei- j 
kalavimus. šią kampaniją pa-Į 
dengimui alkanųjų maršavimo J 
lėšų veda Tarptautinė Darbi
ninkų Pagelba. Visos darbi
ninkiškos organizacijos ir pa
vieniai draugai turi pasidar
buoti, kad sudaryti pinigų kaš
tams -alkanųjų maršavimo.

Iti»alE8.inuoJa tr laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veąelijome, 
krikStynoms ir pasivažinėjimams.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”policijos prieš demonstran 

streikierius ir prieš į ma- 
kovą stojančius darbinin- 
abelnai.

i Atlantic to Pacific
is the warning, workers beware!
If are trained on the Soviet

NEW YORK. — Sustreika
vo 45 augštai išlavinti darbi
ninkai All American Cable 
Kompanijos, kurios biznis yra 
persiuntinėjimąsn tele gramų 
nejūrinėmis vielomis į kitas ša
lis. Streikan išėjo prieš nu
kirtimą TO procentų nuo už
darbio 
ji Raštinių

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas-buvo 271 Berry St 

Dabar mano antrašas:

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2860-3514

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.

Komunistų į žiausias karas, tiesioginiai 
liečiantis” Sovietus.

NEW YORK 
sidėjus prieš ' 
teriją ant 14-tos gatvės, arti 
Union Sq., stebėtinai ištuštėjo 
tos valgyklos kostumieriai; o 
pirmiau ji visuomet buvo pilna 
prisigrūdus valgytojų. Per po
licijos ir gengsterių puolimus 
ant masinių streiko pikietų ta
po išbelstas didžiulis kafeteri- 
jbs’ langas; vieną pikietiniriką 
Daily Workerio pardavinėtoją, 
policija ką' tik neužmužė. Ma
tydami stij^ikierių pasiryžimą 
ir kitų darbininkų vienybę su 
jais, bosai landžioja pas atski
rus 'streikieriūs, t žada ..jietris 
daugiaus mokėti, bile tik pada
ryti spragą, pro kurią galėtų 
streiką sulaužyti. Streikui va
dovauja kairioji Maisto ; Dar
bininkų Unija.

PAĖMUSIEMS PARDAVINĖT 
KONCERTO TIKIETUS

' I

Draugai* ir draugės, kurie 
turite, paėmę pardavinėti tikie- 
tus koncerto, kurį rengia Ai- 
do-Lyros Choras rytoj, lapkr. 
8 d., tai juos pardavinėkite ir 
šiandien; o likusius sugrąžin
kite kiek vėliau šiandie ko
miteto nariam, Amelijai Jeske- 
vičiutei bei V. Kancevičiui. 
Būtų malonu girdėti, kad tuos 
tikietus visus išparduotumėte.

Iš pasikalbėjimų su žmonė
mis,' matosi, kad daugelis yra 
susiinteresavę tuom raudonuo
ju koncertu, kur apart kitų 
skelbiamų programos punktų, 
dar bus ir maršavimas viduje 
svetainės.

Vienas iš Komiteto.

Petras Gručkiunas, 60 metų 
amž., 233 Bedford Avė., mirė 
lapkr. 4 dieną. Bus palaido
tas lapkričio 7 d. Kalvarijos 
kapinėse.

PRIMINIMAS CHORAMS
Aido-Lyros ir Great Necko 

Pirmyn Chorai būtinai turi su
važiuoti paskirtu laiku į Bronx 
Coliseum, kur jie drauge su ki
tais darbininkiškais chorais 
dainuos šiandie vakare, pami
nėjime Rusijos revoliucijos.

Elizabetho Choras ir New
ark© choras turi būt jiems nu
rodytose vietose, kad galėtų 
dainuot Rusijos revoliucijos 
apvaikščiojime savo miesjjp.

Negali būt šiandie jokio pa
siteisinimo tiems darbininkiš
kiems chorams, kad ^esą kuo 
kitu užsiėmę, “negalį” ar pa
našiai. Jie privalo su visais 
savo nariais dalyvauti Rusijos 
revoliucijos apvaikščiojimuose.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
< • • • t / ? • J* k

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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) \

Jonas Vaivodskis, 11 metų, 
584 Crescent St., mirė lapkr. j 
4 dieną. Bus palaidotas lap- i 
kričio 7 d., Kalvarijos kapinė- j

.kės! Kas gi girdėjo' iki šiol, 
kad galėtų ■' būti rdvoliucinis 
šokis? Kas ateis į šį koncer
tą, tas galės persitikrinti.

| ‘Taip pat šiame koncerte da- 
į lyvaus rusų-ukrainų choras, 

Lyr:: Chzr- ki
ltų gerų meno: jėgų. Visi ruo
šias dalyvauti' šiame koncerte.

Reporteris.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ££
223 2nd Ave. & 14th St.
/ Room 15, N6w York

Gydau {vairias 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 nuo 4 iki 8 vai. vakare 

'Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

TeL: Tompkins Square 6-7697

NEW YORK. — Dviejuose 
šimtuose ir penkiasdešimtyje 
policijos automobilių bus įtai
syta radio priimtuvai. Polic- 
manas, važiuodamas tokiu au
tomobiliu ,girdės pranešimus 
bei patvarkymus iš policijos 
stočių. Tatai būk reikalinga 
geresniam gaudymui krimina
listų, bet ištikrųjų tie automo
biliniai radio įtaisai bus nau
dojami greitam sumobilizavi- 
mui

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- f.j 
ęas, patinimus, gyslų ir są- bn 
narių įdegimus be operaci- My 
jos taipgi ir kitas ligas. 1)/ 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 Wcsi, 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.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETĖICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

IŠRANDA VOTIM AI
PASIRANDAVOJA vienas arba du 

kambariai, gražioj vietoj, prie par
ko. Kambariai puikūs, yra visi nau
jos mados įtaisymai, netoli elevei- 
terio stoties. A. Belsk, 224 Sunny
side Ave., Brooklyn, N. Y.

(262-267)

LORIMER RESTAURANT
X LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

į ■ NEW YORK 
•Internacionalas išleido atsišau
kimą, kaip į vi$o pasaulio dar- 

ĮŽininkus, taip sykiu i New 
ŽYorko . I darbininkus.
■1Čad,j akinėdami .Soviet 
yiolilĮoš ;metų sukaktu

.'būtų prisirengę apginti Sovie- 
»tų Sąjungą nuo kariško užpuo- 

! jfttperialjštų pusės. Pir- 
'įriučiaušia gi proga parodyt sa- 
-vo pasiryžimą apginti Sovie
tas, tai šiandie didžiausiomis 
ųrrasėmis suplaukti į demons
tracinį paminėjimą keturioli
kos metų sukaktuvių nuo bol
ševikiškos revoliucijos Rusijo
je. Šis iškilmingas paminėji- 
ttias įvyksta milžiniškoj Bronx 
Coliseum svetainėj, prie East 
177th St., New Yorke, šiandie 
vakare; pradžia 7:30 vai.

’ Davažiuoti geriausia Lex- 
in'ton Ave. (I.R.T.) požeminiu 
gęlžkeliu-eleveiteriu su užrašu 

■“Bronx”.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

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

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

416 Metropolitan Avenue
: S' • ■ * •*

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. T.

Mykolas Pauliukovicz, 42 
metų, 932 St., Marks Ave., mi
rė lapkr. 3 d. Palaidotas 
lapkr. 6 dieną, Alyvų kalno 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

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

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

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

Sale atsidarys 6 vai. Muzika 7:30 vai. vakare 
Maloniai kviečia visus atsilankyti

LietuyĮų Atletų Kliubas.

Jau daug buvo rašyta, kad 
nedžlį oje ' bus ‘ tiktai revOliuci- 
his-^UA-certas. štai dalelė bū
simo koncerto, .kuris įvyks ' 8 
dieną* lapkričio; Labor-Lyceum 
svetainėje.

*Merginų Sekstetas dainuos ' Aido-Lyros Choras ir daug ki 
Įpapt ^įtų, sękąmą tfaiftą 
aBr ' Stand Guard

NAUJAS BIZNIS
Liberty Restorahe gaminami, ska- 

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

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

Brooklyn, N. Y.
• < u (261-266)

NEW YORK. — Hofstadte- 
rio tardomoji komisija pradė
jo slapta tyrinėti, iš kokių 
įplaukų pasidėjo į bankus mi- 
lloną dolerių C. A. Buckley, 
miesto čambęrlinas (iždinin
kas). Jis sakosi, kad daugiau
sia pinigų jba^idaręs iš nejudi
namojo turto biznio. Bet aiš
ku, jog to . m'ilionp didžiuma 
yra vaisius . grafto, ,kurį varo 
visi demokrątįški .miesto val
dybos viršinipkai.

Telephone, Grėenpoint 9-2820

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIRBKTOKHIR

BROOKLYN, N. Y.
Pranešu .vietos lietuviams, kad at

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

(263-264)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos, 
ištyrimų kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
44th St., Room 302
New York, N. Y.

Valandos Priėmimo: 
nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 

iki 9 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų

Telefonas Lackwanna 4-2180

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

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

Retai pasitaiko mūsų publikai tokis įvairus koncertas. Jame dalyvaus gabiausi* žmonės iš
zikos ir šokių sričių. Pirmą i A .
jėgos šutraūktos. * Bus tikrai įspūdinga, tat visi atsilankykite. - i ;> : ' J Y '• >■’

ŠOKIAMS GRIEŠ WM. NORRIS ORKESTRĄ.; -> ĮŽANGA $1.00,.75c ir 50c

Nedėlioję, 8 d. Lapkričio=INov., 1931 
j 1 i ' i PRADŽIA 4:30 VAL. PO PIETŲ . ,

LABOR LYCEUM SALEJE, 949 Willoughby *ve„ Broklyn, N: Y.

MEDICINOS DAKTARAS

• B. BAGDASAROV
200 Second Avc.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienčmis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuo 5 
fi vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclef. ALGANQUIN 4-8294

publikai tokis įvairus koncertas. Jame dalyvaus gabiausi* žmones is dramos, mu- 
irmą syk turėsime progą matyt * prole tarišką koncertą, kuriame revoliubinio meno

rroletatians, prepare!
Cfose. ranks! American workers.
Stand guard! slaves, black and white, 
Close ranks, the Soviets are calling 
Raise gims! for the workers’ land!
Jlrtgoes, priests and social-fascists 
Rally to reaction’s cry.
Workers, farmers, the sickle and 

hammer,
We Will raise it high!
Close ranks! American workers 
Stand guard! slaves, black and white, 
Close ranks, the Soviets are calling 
Raise guns! for the workers’ land!

s Ši daina yra viena iš dauge
lio kitų, kurios bus dainuoja
mi osr šiame koncerte.
D Veikalėlis “Badaujanti Mai- 

iiiėrfai” yra taip pat revoliuci
nis ir simboliškas. Jį suvai- 
dthfe gerai -išlavinta grupė iš 
Darbininkų Teatro Labdrato- 
rfjėš*. GI d. Jean Schramm 
dar Negirdėtas lietuviams dai- 
niįiinkaš. Revoliucinės Šoki-

2220 Avenue J,
TIL., MIDWOOD

JONAS STOKES
Fotografas į-

Šiuomi pranešu įsavo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

riaujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion 8tw 
kamp. B r 6 h d- 

r ' way, Chauncey
r Street stotis

Brooklyn, N. Yfl 
F Naujoj vietoji
\ studija daug

geriau įrengta, 
vF todėl paveikslai 

padaromi huo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Lietuviai darbininkai turi 
Šaukia, -šimtais ir tūkstančiais prisidėti 
” ,"'+" , šiandien'prie tos demonstraci

jos prieš kruvinus imperialis
tų planus. Visi važiuokite į 
Bronx Coliseum! Išgirskite 
tenai, ką Sovietai nuveikė, iš 
vienos pusės, ir kokius budeliš
kus planus daro prieš Sovietus 
kapitalistinės šalys skęsdamos įtaisai Policijos 

krizyje’, iš kitos pusės. Pasi- K * ... J
klausykite, ką turi pasakyti i Automobiliuose 
chinai, japonai ir negrai dar
bininkai, kurie’ taipgi kalbės 
toje demonstracijoje. Podraug 
matykite ir girdėkite tenai 
raudonarmiečių maršavimus, 
jų orkestrą, Darbiliinkų Labo
ratorijos Teatro revoliucinį 
vaizdelį, dainavima Darbinin
kų Choru Federacijos, suside
dančios iš 700 dainininkų, ta
me skaičiuje ir lietuvių aidie- 
diečių su lyriečiais.

Pasaulinė padėtis kritiška ir 
dideliu pavojum * gręsianti. 
Skaitlingiausiai d a 1 yvaukime 
šiandieninėje Sovietų sukaktu- 

parody- 
dami, kad mes'pasiryžę kovon 
prieš imperialistus ir už apgy
nimą vienintelės šiandien dar- 

Sovietų Są-

KONCERTAS IR ŠOKIAI
’!? ’! ? RENGIA AIDO CHORAS NAUDAI L.K.P.F. CENTRO BIURO

Komunistų-I n t e rnacionalo 
atsišaukimas telktis darbinin
kams, demonstruoti savo soli
darumą su Sovietų Respubli- ( 
ka šiuo momentu yra ne veltui, [vių demonstracijoje 
Juk ir New York American 
imperialistinių kapitalistų dien
raštis, lapkričio 6 d.ę atvirai ra- 
įo, kad iš Japonijos įsiveržimo bininkų tėvynės 
į Chiniją gali išsivystyti did-'jungos!

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Am. Piliečių Kliubo Pranešimas

Pranešame lietuvių visuomenei, kad 
garsintas šokių ir pasilinksminimo 
vakarėlis neįvyks 7 lapkričio (Nov.) 
iš priežasties Lietuviij Atletų Kliu
bo baliaus, Tat ,visi trauksime pas 
atletus.

L.A.P.K. Parengimų Komisija.

C. BROKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 24 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 9 lapkričio, Gervės 
svetainėje. 85 Hudson Ave., 8 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskit ir 
naujų narių.

Sekr. M. Yuškienč.
(264-265)
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(MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija liioohlyne. \Aieiktl Persitikrinti




