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dalimi komunistinio jude? žuazija.^ Už komunistų kan-

mažiau, negu komunistas.

Sovietą Sąjungoje

£

(Tąsa 5-tam pusi.)

Japonai Sumušė Chinus Mandžurijoj
Apielinkėj

Jankaus-

Gązdina Valstiečius
VIENA, Austrija. Lai- "

ROMA.— Fašistų vai-

\ VARŠAVA.—Lapkričio 6

STUDENTŲ SUKILIMAS i

5-tam pust)

priešams 
to mums

lyje fabrikas, kuris gamins 
vielas del virvių. .Jis teiks 
į metus 150,000 tonų vielų.

mą, ar jie būtų organizato
riai, kalbėtojai, ar eiliniai

11 metų amžiaus. Policija 
sušilus įieško vaikų.

SALT LAKE CITY, Utah. 
'—Stačiai stebėtinus laimė-

Bandymai pavyko sėkmin
gai ir mašinos bus paleistos 
darban.

jimo už aštuonias darbo va
landas. Tapo nuteisti mir- 
tin 1886 m., o buvo pakarti 
1887.

didatą į miesto majorą d. 
Hayle Bales paduota 5,359 
balsai! Gi buržujų kandi-

Teisėjas Batrett “pasigai
lėjo”. Kuomet kaltinamieji 
liudijo apie savo k baisų 
skurdą, teisme tarpe susi-

MASKVA.— Virš milio- 
nas žmonių dalyvavo Mas
kvoje pąminęiįnje__Į4-kos
metų sukaktuvių nuo1 įsiš- 
teigimo Sovietų valdžios.

LAWRENCE.— Trečia- tus darbininkai turėtų bal- 
dienio vakare, lapkričio 4suoti? Ypatingai šiame 

OhlO 1 d’’ 15 streikierių buvo areš-; streike, kaip niekuomet pir- 
I tuota ir visi išimti po kau- miau, kuoaiškiausiai pasi-

Jaroslav. — Darbininkai 
dirbtuvės “Pobieda Rabo- 
čich” Penkių Metų Planą 
įvykino į tris metus. Ta

cija. įrodė, kad visa miesto val-
KeWirtadienio vakare bu-i džia eina su kompanijomis, 
______  _____ |o prieš darbininkus. Nei 

paduoti balsai šiemet kelis vjsas dirbtuves. Vien tik vienas valdininkas net pu-

kareiviai savo

tyje.
deliais būriais pasisakė už j kierių.

*

Lapkričio 11 d. sueis ly
giai 44 metai nuo pakorimo ke bedarbių demonstracijų,

Pa vieniu Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

n e TV 1 VU UCUDU paZjiUlUU.

Sujudimas narlano ^apdriskę, išbadėję.
Šeimynoj užviešpatavo’ toks buržuazijos “tiesus ke-1 rūmo vario. Tai dar nie 

į badas. Net pačios valdžios lias,” nes jokio darbo kur nebuvo i

glėbio ir išdalinti į “labda
rystės įstaigas?’ Visas jų

augmenys, iš kurių gamins j parsons, Spies, Fischer ir kurias rengė- Austrijos Ko- 
jodą. • ' ’ i-~- u-..-

Novosibirsk. — Atrasta 
nauji s 1 u o g s n i a i vario. 
Sluogsniai yra negiliai ’ ir 

ri ramiai mirti badu. Tai turi daugiau 20 metrų sto

Tokyo.— Japonijos val
džia skubiai siunčia dau
giau

Leningradas.— Pradėta 
budaypti trys galingi kom- 

dirbtuvė turėjo pagaminti įįbinatai. Jie užsiims kena-

Engel, kurie buvo vadais 
Chicagos darbininkų judė- 

Beloreck.— Čia pradėtas jįmo pereitam šimtmetyje.

Baku.—Baigtas budavoti 
fabrikas, kuris gamins te-' metus laikp 27,500 tonų da-! vimu mėsos, pieno ir svies- įe! 
pamuš aliejus. Įmetus lair žų ir liakų. Jau išpildyta to. Jų pajėga bus 60,000,- . ---------------L-
ko jis duos iki 40,000 tonų * programa ant 109 nuošim-:000 kenų ir bonkų į metus (Daugiau pasaulinių žinių 
to aliejaus. * > ; . Ičių. t ■ Ilaiko.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

darbininkus, komunistinio ju
dėjimo menininkai negali daly
vauti programos išpildyme.

Ar gali, pavyzdžiui, daininin
kas bei dainininkė sėdėt ant 
dviejų krėslų? Ne, negali. To
kio daikto, kaip bepartyvė dai
lė, nėra. Tatai milioną sykių 
buvo įrodyta. .

idėjos nėra išstatytos ant par- į • 
davimo. Kuris nori ir “dievui ozui 1,ją.
ir velniui” tarnauti, nieko ben- mas, kad ChmiJOS Sumušta 

revoliuciniais armija pradeda atsigriebti 
Aną diena opor- įr ketina padaryti kontr- 

užpuolimą ant japonų.

KRISLAI
Mūsų Menininkai.
Mūsų Idėjos Ne Ant Par

davimo.
Tegul Bus Suprantama.
Komunistai ir Jų Priešai.

Rašo Komunistas

Darbininkai Vi«ų Salių. 
Vienykite*! JO* Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį I

Pasaulinės Skerdynės 
Pabaigos Sukaktuvės

Amerikos lietuvių komunisti-’i . " ~
nis judėjimas labai platus, tik- Į( Ateinantį trečiadienį, lap- 
rai masinis. Jame mes turime | kričio 11 d., sueis trylika 
skaitlingas dailės spėkas. Aiš-, pietų nuo imperialistinio ka- 
kus dalykas, kad_ tie daininin- pabaigos. O tuo tarpu 
kai bei dainininkės, kurie nori pasau]į0 kapitalistai vėl 
tarnauti komunistų priešams ir, £ - r ąVprdvne
kartu pataikauti komunistams, c JU v.s e
išsiskiria iš mūsų judėjimo. Mat, jie nenukenčia nuo ka- 
Butėnas bandė net ant kelių TO.
krėslų sėdėti, o kur jis šian-[ 
dien? Bukšnaitis irgi plakėsi:, 

^prie mūsų, bet rųes nuo to fa- jj 
sistinio sutvėrimo turėjome at- į 
sikratyti. Ir matote, kaip pui
kiai mes be tų šiukšlių apsiei
name.

Virš 5,000 Balsų Paduo
ta už Komunistų Kand.

KOMUNISTU INTERNACIONALAS ŠAU
KIA PAGELBON CHINIJOS LIAUDŽIAI )

MASKVA.— Komunistų 
Internacionalas išleido atsi
šaukimą į visas Komunistų 
Partijas, į visus revoliuci
nius darbininkus visam pa
saulyje, kad eitų pagelbon 
Chinijos masėms. O tas 
mases skandina varge ir žu
do Japonijos imperialistai 
ir Chinijos militaristai. Prie 
šito Chinijos mėsinėjimo, 
sako Komunistu Interna
cionalas, prisideda visos ka-

pitalistinės valstybės.
“Šis karas prieš Chinijos 

dirbančiąsias mases,” šau
kia Komunistu Internacio-v I
n alas, “yra karks prieš mus 
visus ir pirmas/žingsnis lin
kui karo prieš povi^tų Są
jungą. Organižuokitė ma
sinį revoliucinį užtvarą 
prieš karą ir suvienytą, 
nepriklausomą Sovietinę 
Chiniją.”

........... ............... - ■— ■ '—r;......-...... — ' ,

Mirtis Juodveidžių Judėjimo ŽVĖRIŠKAS LAWRENCE POLICIJOS UŽ- 
Vado Mat lurner < t™ -

v —t 1831PUOL MAS ANT STRE1KU0J. AUDĖJUVirginijos valstijoj 1831 *
metais buvo didelis juod- ■ e # t
veidžių vergų sukilimas. To Mieste Eina Rinkimai, Vėl Stato Kandidatus Republikonai 
sukilimo vadu buvo kovoto-, 
jas Nat Turner. Jis tapo 
suareštuotas ir pakartas 
lapkričio 11, 1831 m.

ir Demokratai, Tos Bosy Partijos; Lietuviai Audėjai Pri
valo Balsuoti už Komunistų Partijos Kandidatą į Miesto 
Majorus, Draugą Samuel Bramhall

Komunistų Dideli 
mėjimai Rytinėj

Komųnistų pozicija tuo klau
simu aiški. Visi mūsų draugai J jįmus Komunistu Partija 

__ . gavo šiame mieste. Taisti. Menas neatskiriamas nuo* ? . . .. , ,
politikos. Proletarinis menajf vaim?Jimais nustebinta bill ?

I i T T r» 1 r r\ w-> 11 v> n n 4-i t Irnvi
yra < 
jimo. •

Dešinieji oportunistai paskel-
be karą Komunistų Partijai ir j datas, kuris tapo ’ išrinktas 

• visam mūsų revoliuciniam ju-: majoru, gavo 10,789. De- 
dėjimui. Aplinkui juos dabar i , ° ... ’ ,. ,
spiečiasi visi elementai, kurie i Sokratų paitijos kandida- 
nori mūsų judėjimui įkąsti, i tas tegavo 4,747 balsus — 
Pruseika ir Butkus virto pui-1 mažiau, negu komunistas, 
kiaušiu lietuviškos buržuazijos 
įrankiu kovoje prieš komunisti
nį judėjimą. Jie yra komunis
tų priešai.

Tie menininkai, kurie vieno
kiu ar kitokiu išrokavimu bu
vo su mūsų judėjimu, bet da
bar pasirenka komuųįstų prie
šus, lai nepyksta, jei’gu m tisų 

^^ūdėjimaš" Šū “j<iš atšisvėikirta. 
Sėdėjimas ant dviejų krėslų at
gyveno dienas pas mus. Su iš
tižimu ir oportunizmu mes ve
dame kovą.

Tikrų revoliucinių menininkų

dro neturi. su 
menininkais.
tunistų baliuje, kur buvo ir 
vištų ir visokio “štofo”, viena 
dainininkė ne tik dainavo, bet 
dar pasigyrė: “Nors mane ko
munistai persergėjo, kad nedai
nuočiau jūsų parengime, bet 
vis tiek aš dainuosiu.” Tas tik 
reiškia, kad ta panelė paėmė i 
divorsą su mūsų komunistiniu;
judėjimu ir nuėjo 
tarnauti. Verkt delei 
netenka. ■

Hillmano pakalikas 
kas savo organe “Darbe” įtū
žusiai seilėja prieš Brooklyno 
Aido-Lyros Chorą ir jo mergi
nų sekstetą. Kursto kriaučius 
prieš visą chorą. Tai jo dar
bas, žinoma.

EXTRA!
t

Bedarbė ir Badas Privertė Griebtis Apiplėši
nėjimo ir Išplėšė Kūdikius iš levy Ranki]

NEW YORK.— Bronxo i kūdikius maitiAo šiltu van- 
korte prieš teisėją Barrett i deniu. Laike “užpuolimo 
lapkričio 6 d. buvo teisiami I su tikslu apiplėšti” visoj 
William Kirsčhenbaum ir jo (šeimynoj visai i savaitei te- 
žmona Marijona. Jie buvo buvo “maisto” již 30 centų! 
kaltinami apiplėšinėjime. O kūdikių amžius toks: Ire- 
Abudu prisipažino kaltais. 
Pats Kirsčhenbaum kadaise! 
buvo teksidraiveris. Laike 
apiplėšimo jis vartojo di
džiulį raktą, kad nugąsdi
nus savo “auką,” kišeniųje

ne 2 mėnesių, i Roberta 18 
mėnesių, Gerald 3 metų ir 
Esther 4 metų* Desperaci- 
jon įpuolė tėvai ir nutarė 
padaryti “apiplėšimą.” Ta-. 
po suareštuoti. Tuojaus jų 

jį atkišdamas, kaipo “revol- kūdikiai tapo išplėšti iš jų 
yerį.”

Bet kas juos prie to pri- įie-įiiivo
vedė? ' Teisme paaiškėjo 
baisi tos šeimynos istorija. 
“Plėšikai” pasirodė auka 
bedarbės ir skurdo. Jie tik 
gelbėjo save ir savo kūdi- 

kariuomenės į Man-|^us bado.. William yiaį 
. Gautas praneši-!31 metl! amzlaus. ° Manjo-,

na 29 metu. Jie turi ketu
ris kūdikius. William jau 
beveik metai neturi darbo. 
Jokios pastangos gauti ne
pavyko. Teisme į juos bu-
V0 MSU SUVargę’ dfnasi, pagal trisijTjis tu-

YORKVILLE, Ohio.-šioj 
apielinkėj už komunistus vo masiniai pikietai pagal! 
nndimfi hnl.Qfii čipinpf holies __•___ _____ tt:__ xii-

sykius didesni, negu praei- pagal Arlingtono dirbtuves se žodžio nėra prataręs už 
tyje.^ Visur. mainieriai di- pikietavo apie 10,000 strei- streikuojančių darbininkų 

pusę. Visi tie, kurie velijo 
Pagal Monomack dirbtu- darbininkams streiko lai

vę, kur, pagal pranešimą mėjimo prieš algų kapoji- 
kapitalistinių laikraščių, 
dirba 400 skebų, policija 
bjauriai sumušė daug strei- darbininkai — lapelių da- 
kierių. Daug sumuštųjų lintojai — buvo areštuoja- 
nuvežta į ligoninę, o daug mi ir smerkiami. Dabar gi 
areštuota.

Niekuomet pirmiau, nuo 
pradžios šio streiko darbi
ninkai nebuvo susirūpinę 
pikietavimu dirbtuvių, kaip 
dabar. Daug darbininkų 
pamatė, kad sėdėjimas na- bininkų savasčių padidinti 
mie neprives prie streiko taksai, iš kurių appiokama 
laimėjimo. Streikieriai pra- policijai, 
dėjo suprast,, kad visi tie į įsakymus miesto 
paskelbimai- kapitalistinėj ’ 
spaudoj apie slaptus balsa
vimus ir tt., yra niekas 
daugiau, kaip kompanijų 
prisirengimas prie įgabeni- 
mo į dirbtuves skebų ir 
streiko sulaužymas. •< •

Dabar Lawrence įvyksta 
miesto valdininkų rinkimai, rių policijos darbų pirmiau.’ 
Už kokių partijų kandida-

Komunistų Partiją. Pačiam 
Yorkville veiklūs jaunas 
Komunistų Partijos narys 
ir darbuotojas draugas 
John Buksa tapo išrinktas 
į miesto tarybą. Tai pir
mas toks atsitikimas šioje 
Ohio valstijos dalyje. 1

Sverdlovsk.—Spalių 23 d. 
paleista darban 25 tonų ro
kuoti metalui mašina Vil- 
mano tipo. Tai pirmoji ma
šina šios rūšies.n T"-■■■> ............

d a žvėriškiau pradėjo elg
tis visi miesto valdininkai. 
Miesto konsulis nutarė ir 
paskyrė desėtkus tūkstan
čių dolerių padidinimui po
licijos skaitliaus. Ant dar-

i • h

Magnitogorskas.— Spalių 
24 d. tapo išbandyta gele- 

jžies rūdos trynimo mašinos 
rinkusių žmonių girdėjosi | “Trailer” ir “Saimons.” Jų 
verksmo balsai. Barrett j pajėga po 280 tonų į dieną. 

( paliuosavo nuo bausmės 
i moteriškę, bet vyrą nuteisė 
penkiems metams kalėti. 

iTačiaus bausmės nevykius, 
Į jeigu Kirsčhenbaum nuo 
i dabar “eis tiesiu keliu.” Va-

!- i Vėliausi ' pranešimai iš 
darbo kur nebuvo surasta tokia Mandžurijos sako, kad Ja- 

I prokuroro tyrinėjimas pa- Kirsčhenbaum, kaip ir milio ; gausybė šio metalo. ; ponijos kariuomenė uždavė 
--------  ■ t 'chinams didelį smūgį dvie- 

Leningradas. — Durpių juose mūšiuose. Chinų kri- 
technikai surado ir sekmin- to 400, o japonų tik 200. 
gai išbandė, kad iš durpi- Laimėjo japonai, o chinų 
nės-smalos galima gauti 50 kariuomenė bėganti di

džiausiam suirime.’’ Bet ir 
----------------------- bėgantiems kareiviams nė-

HARLAN.—Čia . pribuvo (rodė, kad ši šeimyna bada- nai kitų bedarbių, niekur 
New Yorko rašytojų komi-jvo. Jie neturėjo pieno, tai negali gauti, 
sija ištyrimui valdžios tero- i 
ro prieš mainierius 1 
p r ad ė t a s ’ 
mainierių. Atidengiami bai-1 
šiauši valdžios ir ; 
baronų darbai. Visos apie- 
linkės buržuazija didžiau- 

• šiame sujudime. O jos spau- 
Dalykas štai kame: Nesenai ?a keikia ^ytoju komisi- 

kriaučių* lokalas rengė savo 
pramogą. Buvo užkvietęs dai-! , —---------- ;---

Xmnorunap,tem^- J>6S su.DuosDovjuias užGimdy- 
parengime kalbės komunistams mą Daugiausia Kūdikių 
paskelbę karą prieškomunisti- u ---------
nes opozicijos vadai (Jankaus- ' ' —
kas, Prūseika.) Ar galėjo mūsų ■ nutarė duoti. dovanas 
reV±C,.1.!S didžiausioms , šeimynoms,
nuo kurios kalbėjo komunistų Valdžia saukia visas seimy- 
priešas? Ne, negalėjo. Jos ne-, nas prie lenktynių vaikų 
galėjo išsižadėti savo idėjų, gimdyme. Lenktynės eis

. . _ : vo.
ero-i ~

klausinėjimas federacijos Bankas Nu-Japomja Jan Užgriebei
mi bai-1 v- n L* • n* • ra Jv •• r 1V1 r i nuošimčiu benzino.
anglies nese Darbmm. Pinigas Mandzimjos Gelzkemis _ _ _

--------  I -------- Saratov.— Vietinėje elek-1 ra ramybės. Japonijos ka- 
NEW YORK.— Subank-į TOKYO, Japonija.— Gau- gaminimo sto-|riniai orlaiviai juo§ veja ir

rutavęs Amerikos Darbo tas pranešimas, kad Japoni- tyje paleista darban nauja oro bombomis naikina. 
Federacijos bankas nunešė jos kariuomenė jau užgrie- turbina.^ Ji turi 12,000 kilo- Nekalti 
milionus dolerių darbinin- bė visus Mandžurijos gete- vatų pajėgą. , _____
kų pinigų. Mat, unijų ną- žinkelius, į kuriuos Japoni- 
riai pasitikėjo savo apga- ja turėjo įdėjus pinigus. Vi
kingiems vadams ir jų ban- sos strategiškos vietos ap- 
kan dėjo savo pinigus. Nu- suptos per japonų karei- 
nešta virš penkiolikos mi-įvius. - 
lionų dolerių. i __________

Policija, pagal 
► valdinin

kų, jau pradėjo skaldyti 
streikieriam darbininkam 
galvas. Ketvirtadienio va
kare arti šimto darbininkų 
buvo sužeista, desėtkai jų 
atsidūrė ligoninėj. Dauge-: 
lis darbininkų pasakoja;, 
kad nėra matę tokių bjau-

krauju nuplovė visus ke
lius.

Vadinasi, jau tikras ka
ras prasidėjo. Dabar klau
simas, kaip greitai ir kaip

Tuo tarpu Tautų Lygos 
imperialistai špyga . rodo 
Chinijai. Chinijos atstovas 
protestavo prieš Lygos Ta
rybos posėdžių laikymą Pa
ryžiuje, bet tas protestas 
nieko nereiškė.

Leningradas.— Paleista Sukaktuvės Nužudymo Vadą Štai Kokie Prajovai 
darban pirmutinė dirbtuvė ChicaffOS Darbininku 
jodo. Ji yra įrengta, ant 9
salos Kildinę. Į metus lai
ko suteiks 5,000 kilogramų 
tų vaistų. Ant vietos yra

PABĖGO Iš PATAISOS Ve! Riaušes Studentu 
NAMŲ _____

DOBBS FERRY, N. Y,— ___  ..
. . . . ’ Lapkričio 6 d. čionai iš pa-! vif'nacionalistiniai ten- budavoti didžiausias pašau- j.Jie stovėjo priešakyje judė-

Ten, kur komunistams burna pagal penkių metų plahą ir taisos namų pabėgo penki 
uždaryta, o komunistų priešai prasidės su sausio 1 d., 1932 berniukai, vienas kuriu tik 
sako prakalbas ir apgaudihėja

žinoma, nekalti kriaučiai. 
Kalti tie vadukai, kurie užkorė 
ant jų renegatus tame jų pa
rengime.

Mūsų jaunos dainininkės iš 
Aido-Lyros seksteto parodė sa
vo aiškų ir griežtą nusistaty
mą už komunistinį judėjimą.

m. Instrukcijos yra tokios, 
kad motina turi pagimdy
ti mažiausia tris kūdikius į 
keturius metus — juo dau
giau, tuo geriau. O dova
na? Well, laimėjusi šeimy
na nuo valdžios gaus kam
barius gyvenimui ir jeigu ji 
gražiai ‘įgyvens pėr 30 me
tų, tai tie kambariai’ taps 
jos locna nuosavybe!

kai pogromščikai padarė 
užpuolimą ant universiteto 
žydų studentų. Riaušėse 
dvidešimts studentų sužeis
ta. Universitetas tapo už
darytas.

BELGRADE, Jugoslavi
ja.— Universiteto . studen
tai sukilo prieš fašistinę 
diktatūrą. Universitetas 
uždarytas ir daug studentų 
suareštuota.

munistų Partija, valdžia* 
nutepė raudonai orlaivį ir 
paleido ant sodžių. O tuo 
tarpu paskelbė, kad “bol
ševikų raudonasis orlaivy* 
nas atlėkė bombarduoti Au
striją”! Tai buvo spalių 23 
d. Valstiečiai, pamatę rau
doną orlaivį, bėgo iš namų 

' į miškus ir slapstėsi urvuo-
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dar negirdėtas kančias lir badą. 
Wells’as taip pat shko, kad; jam 
dar nėra aišku, kokiu būdu! sis-
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Rašo B. E. S,

temų permaina gali įyykįi. 
Wėll, mes komunistai galėtume 
■tam ponui pasakyti, bet 
tas juk jam būtų negardu. Ka- 
'miu, “civilizuotu” ^ūdu nepa- 
■naikinsimę'Š'ioS netikusios tvar
kos. Tik sp^ka prie& spėką, 
tik nenuolaidžia kova prašalin
sime puvėsius ir skurdą ir ba
dą.

Naujos Spėkos
Šiomis dienomis man

kalbėtis su vienu draugū, ku
ris yra veik naujas mūsų judė
jime. Tas draugas pilnas ener
gijos, su visa širdžia, su di
džiausiu pasiaukavimu c..-., 
delei mūsų spaudas, aktyviai 
dalyvaudamas dabartiniam va
juje. Ir nors mūsų kolonija 
mažytė, bedarbės paliesta, ta

Rezoliucija, priimta Shenan ja angliės kompanijoms, todėljusių nuo gamtiškų katastrofų, 
potvynių, audrų ir tt., bei šel
ptų bedarbius ir jų badaujan
čias šeimynas. Tačiaus, kaipo 
bosų įrankis, vadovaujamas 
bankierių ir politikierių, “R. 
K.” visai nesirūpina darbinin
kų reikalais. Kada badu mirš
tanti farmeriai 1930 m. Arkan
sas valstijoj reikalavo pagal
bos, tai “R. K.“ paskyrė “net“ 
6 centus į dieną alkanam ver
gui ! Sulyginus su1 tūkstantinėm 
“dovanom“,' kurios suteikiamos

Kad 
Ežiais“, 
mą 
listai “

Į limu.
darbių, be pastogės, bet duonoj 
kąsnio, padėtis liks pasibaisė
tina, o tas juk gali išvaryti iš 
kantrybės kad ir kantriausi,

Nepaisant sunkios bedarbės gingai dirbsime, tai šio vajaus kad ir_ nuolaidžiausį alginį ver-

Ypatingai Kanado-!Šrt"!
‘ Žymia‘ pa4 traojam“ if darbai 'naudingo darbo Sovietų Wup,

! parūpinamas ir “pašelpa”. su-18°J’ dabar tupi, tuoj pamatysi-
Knygų Ispaidammas registracij^ biflrų bus ,ke pasaulinių karoJ Raudbnasis

Buvo ir yra skėlbiamas AjL.' įsteigta net 45. Kylk klausimas, ’ bUnX°: pasko męs

•ntared a* second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
’Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8. 1879

KAIP EINA ALDLD. VAJUS

pasirodžius “gerašird- 
‘mylinčiais” savo “arti- 

, kaip “patys save“ kapita- 
susirūpino“ bedarbių li- 
žiemai atėjus vargšų be-

Nepaisant sunkios bedarbės gingai dirbsime, tai šio vajaus“ nuoiaiuziaust aignų vei- ‘ nristokri
ir stokos darbininkams centų, metu sutversime ištisą eilę nau-; ^^zd^tteiv'u’’kairiu‘ n'“biu'ltams Mandžurijoj ir Vokietijoj, 
Šių metų vajus uz naujus na- jų kuopų. Ypatingai Kanado- <blu^d(> stei1^tl lv?u u.s. - kur tie narazitai kad išvengus rius j Amerikos Lietuvių Dar-.je kuopų skaičius žymiai pa-l™* ; ka>\ bus bodarbia. regis-Į dtu Sajkn.
bininkų Literatūros Draugiją augs. 
(A.L.D.L.D.) bus sėkmingas.1 
Visur: prakalbose įstoja vienas į 
kitas darbininkas. Mūsų va-[ 
jininkai ir lenktyniuotojai už1 
tūrą į Sovietų Sąjungą gauna D.L.D. išleistų knygų išparda- Į ar tie trupiniai, numesti nuo 
naujų narių.

A.L.D.L.D. Cehtro Komite
tas geriau prirengė vajaus rei
kalą, kaip kitados, 
siuntinėjome 
“Vilnies” ir 
tojams, kur 
kuopų. Ir 
Darbininkai, 
raginimus, stoja pavieniais na
riais ir tveria naujas A.L.D. 
L.D. kuopas.

Čia paduodame keleto drau
gų atsiliepimus. Drg. S. Gri
nevich, iš Orange Beach, Ala
bama, rašo:

“Gerbiamas Drauge:— čia 
prisiunčiu $8.25, užrašykite ant 
metų laiko dienraštį “Laisvę” 
ir priimkite mane, kaipo pa-: 
^yienį narį į A.L.D.L.D. O už 
likusius pinigus prisiųskite 
man brošiuraičių.

Tai gal bus pirmas narys iš 
Alabamos valstijos.
vjjrg. A. Zeikus, iš Metuchen,

N. J., prisiuntė $3.00 į mūsų ^.‘bininkų.' 
organizaciją, kaipo pavienio na-i 
rio duokles ii pasipirko mūsųi ^alsavimai Centro Komiteto 
knygų. Taip pat paaukavo po! 
dolerį del Tarptautinio Darbi-! Dabar eina balsavimai—rin- 
ninkų Apsigynimo ir dienraš- kimas A.L.D.L.D. Centro, Ko- 
čio “Laisvės”. Tai gražus dar- miteto del 1932 m. Drąugų 
bininkiškas- pašielgimas. "kandidatųturime pakankamai.

DVfc-Joe Calvin, iš KokomoJ Yra darbininkams iš ko pasj- 
Ind., rašo: “Gerb. Drauge.rinkti tinkamus ir kovingus 
Gavau jūsų laišką su paragini- i draugus į Centro Komitetą, ku-lmarsalas Sir William Robert- 
mu sutverti A.L.D.L.D. kuopą.! rie. ves. organizaciją re- 
Aš Stik vienas lietuvis čia gyve-; vohuciniu keliu su Komunistų 
nu, I taigi susverti negalima.: Partija prieš kapitalistinę i 
Siunčiu jums $2.50 ir prašau, naudojimo sistemą, 
mane priimti, kaipo pavienį na-.' P.

. rį. Prisiųskite man dovanoms’bngmusiai narius į kuopų susi-; 
knygą “Darbininko Sveikata.” Rinkimus, kad dalyvautų bal-

Ir tokių laiškų mes gauname davimuose. Būtinai kiekviena 
daug. Kur nėra pakankamai kuopa privalo balsuoti. Balsa- 
lietuvių darbininkų sutvėrimui ^ūno laikas isf 
kuopos, ten stoja draugai pa- ^^ia gruodžio. 
1 
narių skaičius jau dabar yra bati sugrąžintos į centrą.

Apsisaugokite Jų 
t

Renegatai Pruseika, Butkus'^
Naujos A.L.D.L.D. Kuopos įir Strazdas leidžia visokius pa- i jame Waldorf-Astorija hotely. mą.

skalus ir kursto narius prieš; Kipk fra7ju kipk nuikvbės i
Šiemet atsigaivino veik visos dabartinį ALDLD, Centro Ko- kipk 'nlan-ivimo’ Tautu ' Buv0 skaitytas protoko- 

A.L.D.L.D. .ktmpos, kurios per- mitetą. Kodėl? Todėl, kad dą:|vienybgs prakjinus oblsis. bet las praeitą žiemą įvykusio 
f*?- ^eta‘S ? '° m-rę- _Su,sl-j bartims CK. dėjo visas pastan-!kaip šlykštu, veidmainiška jis t„;
tvėrė ištisa eile naujų. O da- gas, idant daugiau įtraukus skamba Eidamas iš tu para- 
bar vajaus metu jau susitve- ALDLD. narius } kovas už be- zit lQ , Jie kas minutę pasi- 
rė ir tveriasi sekamos kuopos: (darbių apdraudą, ateivių teisių renų paskanclinti pasaurį nau.

Kanados dalyje, tolimoje gynimų, už paramą Lietuvos jokarosukuryj(na>ijamekrau- 
Bntish Columbia, mieste Cor- draugams kovoje pries fašistus, ;n :r „x„rl] kln„„ tndf,, „„

Mes iš- 
apie 2,000 laiškų, 
“Laisvės” skaity- 
nėra A.L.D.L.D. 
pasekmės geros, 
atsakydami į tuos

i vimas labai nupigintomis kąi-, ponų stalo, nors kiek sumažins
- nomis. Daugelis darbininkų 
pasinaudojo ta proga ir pirko 
mūsų išleistas darbininkiškas 
knygas. Centro Komitetas pra
tęsė tą išpardavimą dar ant 
trijų mėnesių, būtent iki 1 cl. 
vasario, 1932 m. Naudokitės 
gera proga, pirkite knygas ir 
teikite jas dovanomis del savo 
giminių ir draugų. Galima pa
siųsti kai kurias ir į Lietuvą. 
Bet geriausiai padarys, jeigu 
kiekvienas dirbantis A.L.D.L.
D. narys nupirks kiek tų kny
gų ir padovanos jas del savo 
pažįstamų darbininkų. Gavę do
vaną darbininkai skaitys, susi
pažins su mūsų reikalais ir įs- 

. tos į mūsų revoliucines eiles.
1 Kuopos privalėtų ir savo at
liekamas knygas nelaikyti kny
gynuose, bet leisti jas per ran
kas. Lai skaito ir šviečiasi

, darbininkai. Kai kurios kuo-
- pos pirkosi nemažai knygų nu
piginta kaina ir platino tarpe

igoj, dabar tupi, tuoj pamatysi- 
!me, kam “R. K.” tarnauja. Lai
ke pasaulinio karo “Rauddnašis
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$40,000,000 Morganui, kuris 
vėl paskolino tuos pinigus An-

kančias ir badą varguolių? Mes 
dar iki šiolei neesame girdėję,,^ . . . - .
kad kapitalistai kam nors gerą ’ - - . 
darytų, kas jiems neišeitų ant 
naudos. Taip ir šiuo atveju 
jie mano prižadais dž^rbo ir li
kučiais savo pietų mulkinti be
darbius, malšinti juose sukili
mo dvasią, vis laukti, vis ti
kėtis geresnio rytojaus. O ar 
yra geresnis būdas, kaip regis
tracija, kad suradus, ant kiek 
bedarbiai radikalėja ir kiek 
įtekmės bolševikai juose turi? 
Tai svarbiausias* tikslas tų 
biurų. Bedarbiai turėtų atmes
ti “mielaširdingų ” ponų “ma
lones”, organizuotis į Bedarbių 
Tarybas ir reikalauti, o ne pra
šyti, žmoniško pragyvenimo sau 
ir savo šeimynoms.

nio nuošimčio, ir i tuomi prisi
ėdė jo prie karo tęsimo ir nekal- 

Darbi- 
ninkai turi suprasti, 1 
ne jų organizacija, kad “R. K.”, 
kaipo kapitalistinė įstaiga yra 
jų didžiausias priešas.

doah-Mznersvute apiettnices ma- i . \
nines lietuvių darbiųinkų Qrga-\me:s «nežtal Pasmerkiame Unb 
nizacijų Konferencijos, Lapkri-\teĄ Mine Workers pardavin
ėto 1 d., 1931.

Kapitalizmo Lopytojai
Kapitalizmo pamatai byra, 

jo sienos braška, nėra vilties 
tam supuvusiam namui išsilai
kyti. Patys stambiausi ramsčiai 
kapitalizmo pripažįsta, kad si
tuacija yra .kritinga ir patie
kia šimtus planų, kaip geriau 
sulopius kapitalizmą, kokiu bū
du išbridus iš šito ekonominio 
krizib. Tuo tikslu Columbia 
universitete spalių 21 d. l^uvo 
laikoma tarptautinė konferenci
ja, Rurioje dalyvavo Anglijos

son; Baronas Prittwitz, vokie- 
.v čių ambasadarius Amerikai; Yu- 
1S“ kio Ozakį, Japonijos di^loma- 

. tas; p, Butler, prezidentas Co-
Reikia sutraukti kuo skait- j ]umbia universiteto ir daugybė 

°,,c” ' j stambių Amerikos .kapitalistų 
1 ir biznierių. Visi jie muša į 
vieną tašką, kad turėtų visos 
tautos vienybėje gyventi. '

gą vadovybę ir užginame Na-
Kadangi darbo sąlygos mai- cionalę Mainierių Uniją ir jos 

nose nuolatos yra bloginamos! 
del mainierių: naujos mašinos 
įvedamos po žeme ir laužyklo
se, įvedama skubos sistema, 
daugelis mainų uždaroma, ir 
mainieriai išmetama į bedar
bių eiles;

Kadangi algos visokiais bū
dais yra mažinamos, o šiuo tar- 

dirba|Pu rengiamasi prie generalio

teko

; programą, kuri Pittsburgh© 
apielinkėje maipierių streikui 
vadovavo, įrodydama savo ga
bumą ir pasiaukojimą kovoje 
už mainierių reikalus.

Toliau lai bus nutarta, kad 
mes ne tik prižadame visais ga
limais būdais remti Nacionalę 
Mainierių Uniją, bet ir patys

■ i algų kapojimo kietosios anglies jon įstoti ir darbuotis del jos
mainieriams , . jbudavojimo. Mes raginame vi-

Kadangi United Mine Workers sas lietuvių darbininkų organi- 
už darbininkus neužstoja, bet, zacijas veikliai padėti budavoti

siaus jau gauta’ keletas sk’aity- P5ieši”8ai- didžiuma tos seno- j Nacionalę Mainierių Uniją; tai- 
■ • — • «Į)ayy \yor_ S1OS uniJ°s viršininkų tarnau-ipe kietosios anglies mainierių.tojų “Laisvei” ir
keriui,” ir iki pabaigai vajaus 
manoma daugiau gauti. O kas 
paakstino tą draugą prie to 
darbo? Lai jo žodžiai patys 
už save kalba. “Sklokos veiki- i 

. man energijos
; sako tas draugas, no dalyj mes mirštame, trum-į gyvena ilgiausiai už visus ki- 

“Jeigu seni, patyrę darbuotojai pai galima būtų atsakyti. mes įag didžiuosius gyvulius. Ly- 
. . dėkų ir kitų įvairių žuvų, ku-

dę visiškai atsisako veikti, tai ba net: mes mirštame smege- rįog g,ajį iabai ilgai gyventi,

kad tai;mas priduoda 
<n TZ ”, darbuotis,” r'

b nauja Knyga

I-i-i

Mažiau Smegenų, Ilgesnis Amžius?
Į klausimą, kurioj savo kū-(Ir štai tie darniausi gyvuliai

išeina prieš, arba rankas nulei-1 mirštame nervų sistemoje; ar-

H. G. W-
H. G. Wells, žymus Anglijos 

radėjas, kuris dabartiniu laiku 
lankėsi Suvienytose Valstijose, 
parašęs naują knygą, “Ką mes 
turime daryti su mūsų gyveni
mu“, 
kad prie dabartinės sistemos I nes spaudos, 
žmonija yra paskandinta sumi-jkalba ir tokių munis 
Šimo ir nepastovumo verpete, kuodaugiaus.ia. 
kad ši, i, _
ir grigždanti, ekonominė maši- buvome daryti,' o imtis už dar- 
nerija stovi ant pražūties kran- bo ir budavoti mūsų judėjimą, 
to ir kad dabartinė (kapitalis
tinė) sistema atneš pasauliui į me dešimčia veikėjų.

juk mes negalime daleisti, kad nyse.^ Smegens, nervų siste- 
mūsų spauda pražūtų. Mes ma žmogaus gyvenime yaidi- 
nors ir nepatyrę, nedrąsūs, bet;na labai svarbų vaidmenį. Pa-
pilni vilties, kad nei Pruseika stebėta, kad žmogui gyvenant

----- pakalikais

smegenys

O rifų

taip pat visiškai

koralai ir kai kurie
šu savo pakalikais, nei kiti i smegens. taip sakant, nepasi- kiti mažiausi gyvūnėliai, kuiie 
sklokos ‘čyfai’ nesunaikins Ko-^Noka nuolat tokie pat, bet juo- visai neturi smegenų ii patys
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. Toj knygoj Wells’as sako, munistų Partijos ir komunisti- se vyksta tam tikras pakitę ji- susideda tik iš vienos ąs eies, 
.j i/ o u r c y ___  T.. k.'iz rrnli nririy/iiifi nn tiibofonfi irl. Ir šitas smegenų kite- gali gyventi po tūkstantį ir 

reikia Kj imas'turi labai daug reikšmės daugiau metų.
Tai optimistas. mas.^
____ > ___

Ne verkti sku- žmogaus pasenimui ir mirčiai.
ir taip jau šlubuojanti stis, kaip mes iki šiol pripratę Mokslininkus nuolat
i. ’ . . . ... . . . . • . • kz <■ Ir l n i w» n i Ir n 1 r r t

Vietą vieno renegato užpildyki-

; domino 
klausimai, Rodei žmogus sens
ta, kodėl jis turi mirti? žmo7 
gaus pasenimas šiandien Aiški
namas dauginusia, tam tikrų

Reiškia, juo ilgiau gali gy
venti toks gyvūnas, kurio snie
gena, nervų sistema menkiau 
teišsiplėtoję. žmogus turi la
biausiai išsiplėtojusius smegę- 

■ nis, bet už tai jis žymiai trum-

< ■

Lawrence, lass., Prieškomimistinės Opozicijas 
Vadai Liepė Savo Sekėjams Nedalyvauti Masi
nėje Darbininku Organizaciją Konferencijoje

lytimų liaukų pasenimu.^ JDau-j pjau tegajj gyventi už kai ku- 
~ ’ riuos gyvulius ir mažučius gy

vūnėlius.
gumą; gal būt, yra girdėję 
apie rusų mokslininko Voro- 
novo darytus atjauninimus. O 
atjauninimus Voronovas kaip 
tik padarė tam tikromis lyti
nių liaukų operacijomis.

Bet kaip anksčiau pažymė-

Tokia , išvadą daro šio 
straipsniuko rašytojas “Lietu
vos žiniose.“ Bet nė visai taip

. jome,1 smegens žmogaus pase- yra. Pavyzdžiui, smegenys
' j ; ‘ • < inimui ’taip pat turi nemaža karves, šuns, kat^s if kt. yra
29 spalių Lawrence įvyko jos; vienas po kitam..kalbą ūksmės.

. . .... •• .1 T 1. t • ____ ♦ _ Juvisai neskaitlingas, susirin- net po kelis sykius; pėr. apie 
kimas ALDLD. kuopos. Į porą valandų, 
tą susirinkimą atėjo visai šau balso.

Aš vėl pra- 
tą susirinkimą atėjo visai šau balso. Stakionis ir dar 
mažai vietinės ALDLD. kpJ vienas kitas rėkia: 
narių;
buvo atvykę iš kitur, iš ar- [ bos.” 
timų miestelių.
kuopos susirinkimai nebuvo

Iš-Į laikomi per kelius mėnesius

blogiau išsivystę, negu žmo
gaus, ' © žmogus vidutiniai ke-. ..žmogaus gyvenimas dabar

paprastai tęsiasi 60-70 metų: lis kartus ilgiau gyvena už
[80-90 jau retai kas beišgyve- [.tuos gyvulius.
na. Bet kai kurie gyvūnai 

“tik už žmogų žymiai ilgiau gyve- 
apie du trečdaliai i trumpai, nesakyk prakal- na: Pavyzdžiui dramblys net 

r r !. .. ,T . . . nelaisvėj paprastai išgyvena
Nurodau, kaip nega- daUgiau, kaip 100 metų, o lais- 

Mat, šios ’ Įima nieko prisikviest pa- vėj net ir keletą šimtų. Taip

, , laillUO AO- Į A.WA.A.KVZA.AAA. J/ ~ ~----------~-------------

” w m’liS didži,i kalbsta ai’ie karo sk°- ir per ta laiką Pruseikos-
IF-vr-v, M,<.««.<.. . ,Kl 1U , Uų panaikinimą, apie laivyno „ „ Salininkai snoinvieniais į A.L.D.L.D. Pavienių fruodzio visos blankos privalo | sumažinimi} (žinoma, naikinti Butkaus salininkai spėjo

keturis kartus didesnis, negu' 
buvo pradžioje šių metų. j
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senus netikusius laivus, o staty- sudemoralizuoti daugelį 
ti naujus) ir tt. Konferencija darbininkų ir apardyt visą 
“kuodraugiškiausiai’’ užsibaigė R j darbininkų veiki- 
su iškilmingais pietais garsia-

gelbai delei streiko. Pra- labai ilgai gyvena kroko- 
kalbos d Šolomskui nebuvo1 dll,ai’ kai kunos zuvų rQsys Kainos a. boiomsKui neouvo.(ir Iydeka labai ilgai gyvena), 
įvykintos,, net atsakymo d-, iš paukščių ilgai gyvena gan- 
Šolomskui Stakionis neda- j drai. Bet ilgiausia, kaip paste- 
vė, ar bus prakalbos, ar ne. beta, gyvena didžiosios gyva- 
O jos buvo svarbu. Buvo’tės. Seniau buvo manoma, kad

Revobcinis Lietuviu
Darbininky Koncer

tas Bastūne, Mass

«a.v«u vvĮuiHum,(hh«ic vvi-.aiaugams Kovoje prieš rasistus, :jo ir ašarų klane> todel ne 
bin susitvėrė nauja kuopa. Jai uz sudrūtinimą revohucinio-ko-, jiems kalb§ti ie draugišku. 
duotas 82 numeris. Draugas munistimo judėjimo šioje saly- vis; ju riksmai neišgel-

?nnA TS’nran: “Sutvere™e £ tt. Gi Pruseika Strazdas, bį kapitaliz-mo nu0 pražūties. naują A.L.D.L.D kuopą. Ne- Butkus ir dar saujale jų pase- Kas supuvęS( sutrūniję3 turės, . . v ---- —sutrūnijęs turėskėjų pasirinko kelią pries re-!anksčiau ar vg]iau žlvgtL 
vohucinius darbininkus. Pa- ( 
skelbė . proletariato revoliuci-1 

Malonėkite prisiųsti narių niam avangardui kryžiaus ka- ’ 
Užsitarnąvo fašistų įr so-;

susirinkimo . Tai greičiau 
ne protokolas darbininkų 
veikiančios organiza
cijos, o užrašas, jog 
susirinkimas .įvyko. Iš 
komiteto raportų pasirodė, 
kad niekas nieko neveikė 
ir nemanė veikt. Perskai- 

. čius Centro sekretoriaus lai- 
' šką-paraginimą dalyvauti 

“Raudonojo Kryžiaus“ Va- vajuose ALDLD. ir mūsų 
jus , spaudos, Stakionis duoda

pakako įstojimo blankų, tai 
susirašomu ant paprastos po- 
pieros ir siunčiame kartu duok
les. .
knygas. » Ddvivnas, kaipo nau- rą.
jiems# i siųskite ‘ “Darbi&inko cialfašistų pagyrimus ir globo- ■ i^p’ Į
Sveihuta: ir ‘Ugnyje bei kitas j imą. Aiškus dalykas, mes ąe-, -Kaudonojo; Kryžiaus" vajus-i n _
knygas. ; galime laukti ko kito nuo^ viso į rinklįaya. Yčl( bus kaulijama I c ’ ’

tveriasfjkifbph. Drg. W. Ka-1 priešų, nuo ardytojų ib skaldy- '1 niam tikslui.'
rosas-jau prisiuntė savo duok- , tojų mūsų kovingų eilių I 
les ir pareikalavo visą medžią-i 7 
gą kuopos sutvėrimui. Drau- L.D.L.D. narius, kad su tais 
gas pilnas energijos ir tikras, elementais neturėtumėte nieko 
kad jain pavyks sutverti kuopą.. bendro. Mūsų organizacija ėjo

Timmins, Kanadoje, jau vei- ir eis su revoliucinių ’ darbinin- privalo būti tvarka, prisilaiky-
' mas jos taisyklių, kitaip nebū- 

Jie patys pasimokėjo nusako, .kad tiems elementams, [ tų ir pačios organizacijos.
„x ykurie yra priešingi politiniai ir j Jau pirmesniuose Centro Ko-

ūmi - į muciu [jaicisAiinuusc uuvu pa- 
negali bū- sakyta, kad mes negalėsime lęi- 

fsti ardyti ir skaldyti darbiniu-*
. A.L.D.L.D. ico^

Šaunų, didelį koncertą ren- 
i gia Amerikos Komunistų -Par- 

v jkxk, — ------- , itijos Lietuvių Frakcijos dis-
galima sutraukt keliolika; ka>kurios gyvates išgyvenau- trikfo biuras )apkriči0-15 d., 

ctvoiViovin . a ' c;os ngt 500 ai net daugiau m. , j)u(j|ey Opera House, 113 Du- 
k ffa'.ir r,elssy™na- ’dley Št„ Boston, Mass. Pra
liet 300-400 metų jos gali is-idžia -7:30 vai. vakare, 
gyventi.

' , _ , .. . ! Programa išpildys žymiau-
Ch ar bėra dai ilgiau £yve"lsjos dailės spėkos: Marijona 

nancių gyvulių . Pasirodo, kad . paruifute, žymiausias Naujo- 
dai ilgiau uz milzimskąsias jSįQs ^ngjįjos lyriškas sopra- 
gyvates gyvenančių yra, betinas iš Worcesterio; Albinas 
tai nėra jau kokie dideli gyvu-! Juodaitis> iš Detroit> Mich„ 

. ; v ’ _ ! Jonas Sabaliauskas, geriausias
priklauso prie tos mažos ru-|tenoras iš Worcesterio, , Ig. 
sies gyvūnų skaičiaus kurių lKubiliu baritonas, geriau- 
gyvemmas tęsiasi po tukstan- !gias komikas ig So. Bostono, L. 
tj ir daugiau, metų. O juk 
tų gyvūnėlių kūnai susideda 
daugiausia tik iš vieno narve
lio ar iš vienos ląstelės.

Iš čia suminėtų žmogaus,
J’tAS j o įJd L1 VI U O, k? vCt IY JL UlllO VI M. V Vi C% •» • i • vj ■> —

Su 11 d. lapkričio prasideda įnešimą atmest, ir didžiuma aavJ Kiška .role — 
,ip ir. kiekvienais metais, įėjėta bę mažiausio Y.aut ^.n?"?a’i 
lanrlnnAirt T<rv7ionci” vomo.; . -Z. • ■ J?' " ' TIPIYIG f arhmin rflTV

šimtų streikierių į d. Šo- ,1 
lomsko prakalbas, bet jos 
buvo sabotažuotos. Čia Sta
kionis sukelia triukšmą,, 
pertraukia mano kalbą ir 
nebeleidžia' man užbaigt. |

Sveikai protaujančio žmo- 
gaus logika, rodos, negale-;liai. bet... rifu koralai. 
tų prisileist net minties 
apie'atmetimą darbininkiš
kų organizacijų masines 
konferencijos, tokiuo svar
biu, galima sakyt, visuotino 
Lawrence audėjų streiko 
momentu. Bet Pruseįkį- xo
Butkų kontr-revoliucinė iš- gyvulių ir gyvūnų gyvenimo 

“nedaty- ilgumų' mes matome, kad kai 
nors yra už

,dalSa8’ ™eS.rt'! “Raudonojo. Kryžiaus vajus- ■ apkalbgjimo. Skaitomas
— . j ------- ...v~ —.riiiKiiaya. Yel( bus kaulijama . J j. {

Kapuskasmge, Kanadoje, jąu pasaulio revoliucinio judėjimo į dpiermes iš darbininkų “prakil- laiskas-pukviėtimas, , daly-
‘.... '............... r'~ ' ’ - 5-J ' J.... ...L:.;.?’ Nieko nebūt ga-!vaut masinėj;,šio apskričio

. 'linia sakyt prieš, jeigu ištikrų-' konferencijoj, 81 ą k uo n is 
Dar įkartą CK. persergst! A-i jų “Raudonasis Ki'yžius” rūpiu-j duoda įnešimą atmest ir nė

jusi šelpimu baduolių, nukentė-1 dalyvaut. Prašau balso.
■■:■ I-S77X-. 1 Stakionis klausia, ar ČŠU

i L-R. Choras iš Norwoodo, po 
vadovyste d. E. J. Sugar ir 
Laisvės Choras iš So. Bostono,1 
kuriam vadovauja d. H*. Niū- 
kiutė. Taipgi abudu šie cho- ' 
rai keletą dainų dainuos bertd- J

1{ v ■. ... v rai. Taipgi Paruliutė su Sa- ‘ ’žinoma, sųklaidm-^urie gyvuliai, nors yra uz baliausku dainuos duetą. O 
tiems darbininkams, kiirie! 1 P^nu visiems akompanuos I«a- ;
nesnėib d9 nrasiblaivvt nuo ' i-Jy? na be|g janulėvičiūtė iš Norwoo-jiobpcju ud pi dbiuidivy u.uu ,issųiletojusius smegems, gyve-;
oportunizmo miglų,- tokia: na, už žmogų daug ilgiaū. Kai | • '
pozicija yrą saugesnė, ne-i kurie paukščiai, kurių smege- 
gu dalyvavimas kovos sū-' nys dar ipenkiau teišsipletoję, 
ryj. Bet tokie darbininkai ^-yyena tatP lJat. žymiai ilgiau.
ir darbininkes turėtų sU?geniai„ krokodijiai. Krokodi-

kia draugai A. Bizūnas ir P. ku judėjimų. Jos konstitucija [ 
Zuikis. J- — ~------ i
duokles ir tveria kuopą. > “i

IŠ Mt. Carmel, Pa., gavome' ekonominiai organizuotum dar-[mitėto pareiškimuose buvo pa- 
dųokles nuo draugų A. Ališau- bininkų judėjimui,’’ - 
sko ir M. Barkausko. Jie ga- ti vietos mūsų eilėse. f
vo visą medžiagą ir su pagal-' . Centro Komitetas dėjo ir dės lkų ^vienybę.

šios kuopos narys, sako”ne- P1^’ kad sekimas paskui iiak j§ tiesų, tur būt yra dur-
pažįstamiems bėra balso,” 
nežiūrint, kad didžiuma ten 
susirihkušių girdėjo mane

kelius renegatus reiškia ėji-1 niausi iš visų didžiųjų gyvulių, 
mą prieš Savo reikalus. Re- ■ ............ .. ..........
minias «■ • pruseikiniai-butki- le- streJk&. Kada papra-

kalbant stLeikierių mitin- kontrrevoliucinių žy- -au komitetą rinki v . mil I niiTiiOįvi vOL1 V1XY1C1 1LĮ . y J v. j
_. Vis tiek gaunu bal- CT.. Lawrence reiškią pa- 
Kalbu apię svarbą da-1reikalų/ . 25,000 

ba A.L.D.L.D. 9 apskričio 'ko- visas pastangas, kad išgelbėjusvingi nariai ir Centro Komite- lyvavimo konferencijoj,' * 
tas gins organizacijos cięlybę ypatingai šiuo momentu,

guose. 
są.

miteto sutvers ten kuopą. i revoliuciniam darbininkų judė- 
Įp Aliquippa, Pa., gauta pra- jimui kiekvieną A.L.D.L.D. na- 

nešimas, kad vietos draugai (rį, kurį suvedžiojo ir suklaidi- 
jau turėjo susirinkimą ir nuta-. no saldliežuviai Pruseikos ir 

_ _; J Strazdai. Męs . branginame 
Turime ir daugiau daromų kiekvieną darbininką, .kiekvie- 

. žingsnių. Ir jeigu meš ’ eher- [ ną narį. Bet organizacijoje

’ re sutverti mūsų’ kubpą.

ir vienybę revoliucinių proleta
riato eilių.

, D. :M. šohųiskas,
kuomet Ž5,000 Lawrence 
audėjų, kurių tkrpe ir jūs

ALDtD.’c.’Koim. Sektet. patys esate,, kovoja prieš
» 1 M— -J J I4zx rx46 Ten Eyck-St., ■■ 

Brooklyn, N. Y.
i nukapojiiną algų*; Po mano 

kalbos prasideda diškiisi-

reikalų > 25,000 
i streikuojančių audėjų ir jų 
šeimynų. • . . ,

Pakėliau audėjų streiko 
reikalą. Čia jau nebebuvo 
karštų ginčų. Stakionis 
griežtai pareiškė, kad neap
sems dirbt jokio darbo de-

Šis koncertas bus vienas iš 
didžiausių ir geriausių, neš' 
kaip matote, čionai sutrauktos 
visos lietuvių dainininkų spė-, 
kos. Įžanga gi prieinamą 
kiekvienam, tik 50 centų. / ;

Todel visi ruoškimės^ ir ki
tus- raginkime dalyvauti šia
me parengime, čia bus pro
ga sueiti su draugais ir drau
gėmis iš kitų kolonijų, nes tą- 
pačią dieną ir toj pat svetai-mui pagelbos streikieriams, pačia dien!} ir toj pat svetai. 

tai vargiai buvo g^liuia ngj įvyks Massachusetts valą- 
gauL • tijos lietuvių darbininkų orga

nizacijų masinė konferencija. 
Joje dalyvaus daug delegatų 
iš visų kolonijų. Juk visi de
legatai norės pasilikti ir daly
vauti koncerte taip pat. *'•' « 

Kviečia A.K.P. Liet, F r, .
Pirmo Į)istr. Biuras.

gaut.
Norėjau pakelt klausimą 

apie surengimą 14 metų su
kaktuvių Sovietų Sąjungos, 
bet ^opozicijos” šalininkai 
sukilo if* išėjo.

į. Kraucevičius.



J

Puslapis Tračias

proletarine muzika

savo

Vienkiemių ) Vakarai

žmonesKlasių Kovos Atbalsiai Muzikoj
MacDonaldas

Bet

???2?2m2gž?ra?w?K

baugino palikusius, 
—valstiečio krūtinę

-jau paskutine 
einu į antelę!

Sov. Sąjungos Darbo Unijos 
Turi 14 Milionu Nariu

Artistai iš 
Sovietų Sąjungos

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių

l. Kad
Tai

Sietyno Choro * 
iš Newark, N. J. 
Operetiškas. Aktas

žymiu Dainininkų
Kvartetas

iš Boston, Mass.

prie nesantaikos kokios 
Artelninkus peštis pamokys— 
Ir greitai, per kokius tik pusmečius 
Valdys vėl ir bernus, ir kumečius. 
O buožių turtingų čia būta-p 
Pažvelk tik į gyvenamą butą: ♦ . 
Išbaltintos salės, rojalis— 
Ne grįčia, o tikras dvareliu. 
Aplinkui dešimtinėms ddržas, 
Dvi naujos su lubomis klėtys— 
Jų išspęstos procentų varžos

Apie keliamus klausimus mūsų chorai turi 
pakalbėti savo susirinkimuose. Ypatingai 
naujas klausimas, tai organizavimas dramos 

j—kur tokių grupių 
Praktikoj šitas klausimas dar nė- 

Bet labai gerai žino-

Tai
Tai

Sialkot, Indija 
jos kariuomenė sukriušiitb 
indusų sukilimą Kashmiro 
distrikte. Suareštuota 738

Bet daug yra kolonijų, kur mes dar gali
me suorganizuoti naujus chorus ir atgaivinti 
'jau gyvavusius. Mūsų draugų ir meninin
kų yra pareiga susirūpinti tuo klausimu. 

^Chorai ir mūsų kitos kultūrinės organizaci
jos dabartiniu laiku ima vaidinti svarbesnę 
rolę klasių kovos gyvenime.

Reikalinga rasti ekonomiškesnių mūsų gy
vavimo būdų ir vęikti. Reikalinga daryti, 
kad chorų mokinimas atsieitų pigiau, kad 
svetainės atsieitų pigiau. Galima ir paren
gimus tvarkyti taip, kad darbininkai galėtų 
į juos eiti už mažesnę kainą.

Viską darant, kas tik galima, mes gali
me palaikyti ir mažesnėse mūsų kolonijose 
meno organizacijas. Draugai, pagalvokite. 
Mes turime palaikyti mūsų meno organizaci
jas ir jas plėsti. Pagalinus, reikalinga eiti 
prie perstatymų, kurie galima perstatyti su 

^mažesnėmis išlaidomis.

MASKVA.— Sovietų Są
jungoje darbininkų ekono
minės organizacijos vaidila 
be galo svarbų vaidmenį. 
Šiandien Sovietų darbo uni
jų judėjimas turi keturioli
ka milionu nariij.

Nedarbas žymiai atsiliepia ir Į mūsų Są- 
jungą» Kai kurie mūsų chorai; kur mažiau 
'reikimo ir viso Judėjimo, veik nustoja gy
vavę. Mat, kai nedarbas, tai ir įplaukos su 
darbininkais atsiskiria. Tada mūsų paren
gimai darosi mažesni ir retesni.

Gi kuomet mūsų chorų įplaukos darosi 
menkesnės, choristai skūpesni. Čia ir susi
daro tos sunkios sąlygos palaikymui mūsų 
silpnesnių chorų, o ypatingai mažesnėse ko
lonijose.

Pradžia sezono jau prasidėjo, kaip kur 
nfes jau turėjome po parengimą, kitur lau
kiame antrų parengimų.

Paskutiniu laiku eilė draugų pareikalavo 
veikalų, kaip kur dainų. Gana apščiai iš
siųsta “Raudonosios Dainos” iš Centro. 
“Slow, but sure” tas kūrinėlis eina į darbą.

si, dar ir pelno lieka organizacijai, kuri pla
tina tą darbininkų kultūros žurnalą. Meti
nė kaina to laikraščio tik $1.50. žurnalas 
yra puošiamas gerų artistų paveikslais.

Šios dramos grupės turi rištis su Darbinin- 
jtų Kultūros Federacijos Dramos Sekcija— 
Darbininkų Teatro Laboratorija, čia gali
ma gauti veikalėlių anglų kalba.. Jaunimas, 
čiagimiai, gali vaidinti ir anglų kalba. Tuo- 
jągt jų darbas apims ne tik lietuvišką dir
vą, Ibęt ir plačią, angliškai kalbančią darbi
ninkiją. ’

Būtinai, draugai, pakalbėkite apie tai savo 
sekančiame susirinkime. Reikia surasti nau
jesnius būdus mūsų veikimui, kad geriau su- 
jSirištume su darbininkų klasės reikalais.

VISŲ ATYDAI
Įsitėmykite kad

Gruodžio 13-to

Dalyvaus Grupė Raudonųjų 
Šokikių

grupių prie mūsų chorų 
dar nėra 
ra pilnai išbandytas 
me, kad mūsų choruose veikia sekstetai, 
kvartetai, pagaliaus patys chorai vaidina 
veikalus, operetes. Tai reiškia, kad mes jau 
praktikuojame ir tą dalį meno.

Šio darbo jau imasi Brooklyno Aido-Lyros 
Choras. Svarbiausia tai, kad šios dramos 
grupės imtųsi ne ilgų, didelių veikalų vaidi
nimo, bet mažų veikalėlių, kuriuos galima 
vaidinti ir prakalbose. Tai pasirodė, taip 
pat Brooklyųe, kad galima tai atlikti. Jau 
keliose vietose čia vaidino L.D.S. jaunuolių 
fhipė vęikaliuką “Pridedamoji Vertė.” Ge
ros buvo pasekmės. : I t s . C

Finansai į mūsų iždą ein)a labai lėtai. Mū 
sų vienetai turi šį klausimą apkalbėki 
susirinkimuose. Jei tik galima, tai greitai 
reikalinga padėti Centrui sudaryti daugiau 
finansinių įplaukų. . < ■

J Mes turime ir literątūrą platinti. Ypatin
gai reikalinga platinti anglų kalba einantį 
žurnalą “New Masses.” Tegul mūsų jauni
mas pradeda skaityti savo klasės literatūrą, 
vieton skaityti visokius šlamštus.

Chorai, kurie ims platinimui *New Mas
ses,” gauna nuošimtį. Laikrąštis parsiduoda 
po 15c viena kopija. Gi chorams, kurie ima 
platinimui, parduodama tik po 10c. Vadina-

Klausimas.—Kokios muzikos formos 
yra priimtiniausios revoliuciniame darbi
ninkų klasės kultūriniam judėjime?

Atsakymas. — Tinkamos formos yra: 
(1) Choras, kurio esmėje duodama proga 
didžiausiam, masiniam darbininkų skaičiui 
dalyvauti muzikoj. Taip pat choras yra 
tiesioginįausia ir suprantamiausia išraiška 
dainuojamo žodžio. (2) Benas (Brass 
Band), kuris yra naudingas sįitraukimUi; 
agitavimui ir- organizavimui' veiksniu ma
sinėse demonstracijose. (3) Veikalai su 
muzika. Be 'muzikos veikalai daugeliui 
žmonių palieka tik paprastą pasitenkini
mą, bet nepadaro juose tikrą veikalo įspū
dį. Muzika labiau•'sujudina žiūrovus, at
siliepia į jausmus ir labiau suprantama 
tarptautinei publikai. Taip pat jinai pa
lieka, stipresnį ir ilgiau atmenantį 'įspūdį.'

Darbininkų MUdikog Lyga, .

Kurie mūsų chorai dar mano šiais metais 
vaidinti veikalą “Alkis”, tai jau galima pra
dėti jį mokintis. Dainoms muzika bus’ gata
va baigiantis šiai savaitei.

Mes turime pažymėti, kad muzika bisku- 
tį suvėlinta. Bet tai ne del bent kokio ap
sileidimo. Praktikoje pasirodė daugiau dar
bo prie muzikos, negu kad manyta. Muzi
kos darbas yra toks, kad jį negalima pri
ėjus vienu kartu atlikti, greitai padaryti. 
Naujos muzikos rašymas reikalauja intensy- 
vio pagalvojimo, pamąstymo. O ypatingai, 
kuomet muzika taikoma padaryti tinkamai, 
kad atitiktų veikalo dvasiai ir turiniui.

Dabar jau dirbama paskutinė “Alkio” 
daina. Atspausdinimas daroma mimeogra- 
fu. Kai kurios dainos jau atspausdintos, 
gatavos. Tad, draugai, jei manote veikalą 
vaidinti, jau galite ruoštis prie jo vaidinimo. 
Galite rinkti veikalui jėgas ir laikyti repe
ticijas. Kol jūs pradėsite, tai ir muzika jau 
bus gatava.

Kas metai po vienkiemius plėtės 
Ir daug ką pakaihėn jau Jliuožino— 
Tik deja—juos šiemet nubuožino. 
Pavasarį buvo čia daug ko: 
Išėjus artelei ant lauko 
^efmaF^nebetysojo lauže— 
Kelis kart mašinas sulaužė, 
Kelis kart į ūkvedį šovė— 
Tiktai kai kamienus išrovė, 
Baukštesni išvydę pavojų 
Plėšriuosius nagus pakavojo, 
Bet priešai kaip buvo, taip liko jie— 
Ąrtelę iš užkampių tykoja. 
Sutems tik —jų jėgos ir buriąs. 
Užsmaukę ant kaktų kepures, 
Su kirviais, jei reikš atsispirti, 
Selina į slaptą kur pirtį.
Ten buožės su savo “gyriėjais” 
Ne vien degtinei kieminė j as— 
Jų jėgos ten auga, drąsėja, 
Rudens ten jie .perdirba sėją 
Kaip, vienkiemiuose pasėlius mažint, 
Kąip, rast su apylinke pažintį. 
Daug mato,, išgirsta , ir žino 
Šios vienkiemių nąktys. slaptingos. 
Jos žino, kaip buožės vaišino 
Artelninkų priešus aktingus; 
Jos žino, kas padegė kluoną, 
Kas 
Kas 
Kas 
Tai

♦♦ “Indiukaia” vadina Baltarusijoj individualiai 
dėtuosiųą mokesčia^a. s . . ■ j ,

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
• ši dovana bus duodama tam 

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

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

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

THE LIBERATOR
50 E. 13th Street -A J į

New York City . □įŽį

Pereituose A.L.P.M.S. Centro Biuro posė
džiuose buvo gaųa platokai kalbėta apie 
mūsų meno gepesnį susitvarkymą 
mūsų menas būtų daugiau tarptautinis 
yra, daugiau dalyvauti i visų darbininkų vei
kime, tarptautiniuose parengimuose, išeiti iš 
'mūsų tautinio užsiskleidimo. 2. Organizuo
ti platesnis veikimas mūsų choruose—kvar
tetai, duetai, sekstetai, dramos grupės. Tuo 
mūsų chorai galės atsakyti visiems mūsų 
meno reikalams. 3. Mūsų • Sąjungos nusi
statymas yra su Komunistų Partija. Centro 
Biuras kreipiasi ir į mūsų chorus laikytis su 

^Amerikos darbininkų komunistiniu judėji
mu. Reikalinga.atsirubežiuot nuo prieŠko-
munistinės opozicijos. Mes negalime ją rem
ti nei kokiais būdais.

, IšLAIMEKITE
Ekskursiją į Sovietų Sąjun-

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

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

* “Vienkiemis” čia vartojamas prasmėj “edlnoČnik,” 
—^valstietis, kuris dar nestojo į kolektyvą, o tvarkos 
atskirai savo Ūkį. Lietuvoj “vienkiemis” turi -kitokią 
prasmę. , ,r /

peslėpė žemėse duoną,' 
kirto artelės dalenkas, 
skleidžia gandus apie lenkus— 
žino naktužė slaptingoji 

Ir dar. .. G. P. U. ypatingoji. 
Ir vienkiemių buožės pažįsta 
Jau jos visuresančią ranką. 
Skaitykloj nuo rėksnių jau čysta 
Ir vietos biedniokamš pakanka., 
Seniau jie prie durų tetrynės, 
Nes buožių balsai—kakarinės 
Užustalėj rasdavo vietą. 
Net sueigą jie selsovieto 
Nekartą ture j savo rankose.— • 
Dėlto jie pagieža taip trankosi. 
Tepyksta, teširsta įndiukai*) — 
Užtruko, saldieji žindukai— 
Artelė, biedniokai šiandieną 
Sustojo prieš juosius kaip siena, 
šį vakarą klausimai svarbūs: 
Paskubinti vąjimo darbus, 
Ir duonos išpūdyti planus... 
Pavienių nors ilgas uslanas,— 
Bet jau su artele išvieno jie: 
Darbai ir kovą juosius vienija. 
Lig auštant.'sovietas darbavos— 
Kad kulUs lig laiko, arpavus, . 
Ir visą trisdešimtį tonų 
Išvežt su ^a^feu” raudonu., 
Dūlavo cibttkMV'bahkrutkos.;:. 
Erzėjo tik! bubžgalviš'Rutkus— 
Stiprokas, nors iš vidutinių— 
Kad kam čia tų planų, lenktynių— 
Teišveza kožnąs kiek begali, 
O šitaip—taVlig iš po pagalio.* 
Vėl darot, esą “peregibą”, 
Užgniaužėte laisvą prekybą... 
Bet jam «vidutiniai atkirto: 
Išpildysim planą nuskirtą;— 
šiais metais juk derlius neblogas; 
Tepriešinas priešas “kulokas”— 
Bet miestai, dirbtuvės težino, 
Kad jie nebadaus prie mašinų, 
Laimėsim sujungę visų jėgas!— 
Taip skirstės valstiečiai iš sueigo; 
Tai šitokių sueigų būna,— 
Bet buvo seniaus ir kitokių: 
Kai iro anuo laik komuna—

■ Tai,.rodos,— riaumojimas lokių: 
Kas keikė ir Valdžią ir .save, 
Kad kvailiai esą nubalsavę, 
Kas karvę iš džiaugsmo bučiavo, 
Kas nuostolius garsiki skaičiavo, 
Ęas tildė vaikiūkščius suklikusius; 
Visi gi - 
Dąbar gi 
Vėl aštrūs dejavimai gelia 
ši vasara- 
Bugsėjai-
Vienstipio jau darbo pakanka— 
Kai pjoviau artelėję lanką— 
Nerūpi nei. pogulis, valgis. 
O kokis ramums'—su mašinomis! 
Ąrtęlen ątgal;'tegrąžiną mus! 
VisieM atsitinka suklisti: 
Išėję ‘ padarėm kvailystę— 
Vėl užpečkiš, ‘žagrė1 iri vyžos... 
Ar ilgai tat lauksi negrįžus? 
Gyvenimas naujas ten kurias— 
Ne toks supelėjęs, nuskuręs, 
Ne vergas žemelės ten žmogus— 
Ten žemę pavergti jis mokos, 
Kaip žemei, tegėrusiai prakaitą, 
Duot naują mašininę pakaitą, 
Kad būvis artelėj gerąja— 
Tai mato kiekvienas nešpangas. 
Ir kaimuose vėl suaudreję 
Kolektyvizacijos bangos: 
Jos ardo ramybę senovės— 
Rubežių ir kapčių tvirtoves, — 
Jos buožių išrausia kelplines, 
Ir još į šviesesniąją rytdieną 
Iš sutemų vienkiemius ridina.

V. Žalioms

“LAISVĖS” 
KONCERTAS

Jau .saulė už miško nuslinko, 
Jau sutema skleidžias aplinkui, 
Jau piemens į panamę varos— • 
Nors nebaigtas plėšiamas baras,- 
Bet kinkos jau bėrį artojas 
Ir vedas kiškas pasraitojęs 
Paleisti užėst į žardieną. . . 
Jau pabaigė vienkiemiai dieną; 
Suruko pakiemiais jau prakuro.s— 
Prasideda vienkiemių vakaras. 
Kiti dabar vakaro vėjai.
Seniau—kai tik šaukštą padėjai, 
Ir žiovaudams droži į šieną. 
Retai kada mėnesieną 
Pas draugą nueisi ant tvarto, 
Arba pasiilgęs mergelių 
Tyliai, neatkeldamas vartų 
Prislinksi prie klėties langelio... 
Dabar gi —padėjai apinasrį— 
Šimtai reikalų dar tau pinasi. 
Šį vakalp—jaunimo kuopelė. 
Rytoj gi—svarbus selsovietas... 
O čia-—paberžėn prie upelio . 
Ateit mylimoji pakvietus... 
Tiek to—palūkės mylimoji— 
Retai apie ją padūmoji— 
Kai vakaras-rytas ankstyvas 
Galvoje tiktai kolektyvas.
Šis žodis jau vienkiemiams žinomas 
Tai mielai, tai piktai gražinamas, 
Senųjų dar būna visokių, ’ 
Užtat nebe tas jau jaunimas.* 
Tiesa, jis nebūna be šokių,’ ! • 
Bet darbo- tai dvigubai ima&i . 
Visur jis-^-pirmasis: aktyvas, 
Juo laikos tvirtai kolektyvas, 
Jo dainos po vienkiemius skamba, 
O seniai tegu sau pabamba— 
Per vienus metus nęišlygyti 
Smulkiaiburžuazinę prigimtį. 
Kas vakar.s artelė sueina— 
Tai darbui nustato kaleiną, 

aptaria derliaus dalybas... 
vakaras dar nevėlybas— 
laikraštį balsiai paskaito, 
šiaip žiniomis pasikaito:

Kaip dirbo šiandien kertamoji, 
Kaip traktoriaus baidės širmoji— 
Turtinga artelnikų chronika.. . 
Kieme gi dainuoja armonika. 
Armonika galios juk turi: 
Ji buria jaunimą į būrį, 
Ramu jos klausytis po darbo,— 
Artelei —tai dvigubai svarbu: • 
Kaip traktorius ežių nežino, • 
Kaip žmogus kitoks prie mašinų, 
Kaip laikraštis perdirba dvasią, 
Nuskaidrydams ateitį drąsią— 
Taip lygiai ir muzika sukuria 
Bendradarbiavimo nuotaikos sukurk 
Senovės dvasia dar užgrobus 
Ne vieną artelės kertelę. 
Užvakar susibarė bobos, 
Kad buožę priimt į artelę— 
Jis geras, esą,, gaspadoriųs, 
Ir šiaip dievobaimingas, doras, 
Jis 'darbui mašinų-gejpąušias, 
Artelės pats .vienas neišgriausiąs... - 
Tik išnaktoms jos įsitikrino,’ 1 
Kad buožė čia uodegą vikrįno.
Jis .rnanė^—įstos į artelę—- 
Atras. pasislėpti viėtelę ' ’u 
Nuo audrų, kur kaimuose jaučia. 
Paskui, pasijutęs drąsiau sia, * 
Parūpins grąžinimą brolių ■ 
Iš šalto Archangelsko tolių... 
Toliau

jog 
mes dar nešamės net ir savo revoliucinėse 
dainose daug buržuazinės muzikos įtakos. 
Ta įtekmė turi būt išrauta.' Męs tUriiiė ap
valyti mūsų dainas nuo buržuazinio senti
mentalizmo. Reikalinga, išmesti, kad ir pa
skutinę gaidą buržuazinės sistemqs iš mūsų 
muzikos kompozicijų. Ar gi nėra, daug ma
lonumo senoj miįzikoj ?—klausiu aš.

Ir čia aš -išgirdau, kad muziką negali
ma atskirti nuo klasių kovos. Muzika, kul
tūra yra visiškas produktas klasių kurios 
valdo. Muzikos kompozicija, viešpataujant 
kapitalistinei sistemai, yra pagaminta kom
pozitorių, išauklėtų, išvystytų buržuazinės 
klasės, būtinai nešasi su savimi ir tos kla
sės charakterį^

Toliąu jinai sako.
—Darbininkas, kuris supranta proletarinę 

kultūrą ir muziką, negali matyti gražumo 
buržuazinėj muzikoj. Pavyzdžiui, bažnyti
niuose himnuose, kur tik viršgamtiški vaiz
dai keliama. Ta muzika tiįc nuodina, buki
na protą. [Mes nenorime tokios muzikos!

' 4 i : Alina Stanley.
. 1 (^us daugiau)

Sovietų Sąjungoj muzika, šokiai, sportas, 
prakalbos, diskusijos ir panašūs kultūriniai 
darbai labai daug turi reikšmės ir yra prak
tikuodami. čia yra grdpės žmonių'; kurie šo
ka, kiti daihiiojaį bet daina arba &okis turi' 
reikšmę. Yra grupės, kurios yaidjna ir šoka 
parkuose ir poilsio namuose.

štai, viena mėrgĮpa mokina dainuoti. Ji
nai nemokina faktai bile kaip dainuoti. Ji
nai reikalauja, kad žodžiai būtų aiškiai ir 
gerai ištariami. Sakiniai turi būt labai su? 
prantami. Daina, kurią jinai mokina nėra 
tik daina—turi būt ir pamokinanti ir agi
tuojanti.

Šie jauni žmonės naujojo pasaulio, kuria
me ir aš jaučiausi esu, labai mane suintere
savo. Aš norėjau pasikalbėti apie tai, kas 
tos grupės yra, ką jos veikia, kodėl jos taip 
veikia. Bet tą dieną nebuvo galinga. Mer
gina labai užimtą darbu. Tai aš padariau 
sutartį kitą dieną ją matyti ir pasikalbėti 
apie meno dalykus.

Pagaliau, aš suradau, kad šios uniformuo
tos jaunimo grupės vaidina labai svarbų 
vaidmenį išplėtojime proletarinės kultūros 
Maskvoje. Jie veikia po vadovybe “Ram- 
pam” (Proletarinės Muzikos Sąjunga). Jų 
darbas yra organizuoti grupes muzikantų. 
Labai paprastai skamba. Tik reikalinga su
rasti grupę muzikantų, suvesti, sušaukti'juos 
j krūvą—suorganizuoti chorą, orkestrą, 
čia nėra pabaiga, jų darbo.

Reikia Išvyt Buržuazinę Muziką

Mūsų pasikalbėjime mergina sako,

šiais metais, palyginus su - 
1930, Sovietų Sąjungos dar
bininkų algos tapo pakeltx?š *':č 
sekamai: metalo pramonės-^; 
darbininkams 23.50 nuoŠ.,A^ 
mainieriams 35.5 nuoš., che-. ^ 
mikalų išdirbystėj 20 nūoš. -

MASKVA 
jungoje lankosi amerikonaS '; 
W. B. Bartram, ekspertai ;;; 
linų auginimo. Jis pakvies- 
tas duoti patarimus delei .A 
pagerinimo linų auginimo '• ?
Sovietų Sąjungoje. Išdirbti 
planai delei apsėjimo linais 
1932 metais 4,400,000 akrų 
žemės. Tai bus šešis sykius 
daugiau apsėta, negu visoj 
likusioj pasaulio dalyje!

London 
sudarė naują kabinetą iš 20 
narių. Iš jų 11 yrą. konser- 
vatoriab 5 liberalai ir 4 

bet daina arba &okis turi ; d^rWečiai.



Puslapis Ketvirtas ’’ \
■*—. - v _ ■PRAEITI PRISIMENANT^

A. P. Smirnov. Verte D. M. šolomskas.

y Pirmadienis, Lapkr. 9,

(Tąsa)
. “Pirmuose mūšiuose su Raudonos Gvar
dijos ir raudonųjų partizanų būriais, pa
baigoje vasario ir pradžioje kovo 1919 me
tais, kareiviai pradėjo rodyti disciplinos 
nupuolimo ženklus ir atsisakyti nuo išpil
dymo karinių uždavinių ir oficierių įsaky-j 
mų, ko nebuvo pirmiaus”,—rašo vienas' 
baltųjų generolas.'

“Čia pasitvirtino

kapitalistai apsivylė, nepaisant to, kad pas šnipinėjimo skyrių, kurį paduoda drg. 
mus nebuvo nei ginklų nei kitų reikmenų, ,Ą- Marti, kuris stovėjo priešaky revoliu- 
o pas talkininkus, buvo pakankamai gink- sukilimų ant Francų Oskaro laivų, 
lų ir nenugalimoji armija. Ir štai tas ne
nugalimas armijas mes atkariavome nuo 
kapitalistų į savo pusę,”—rašė revoliucijos 
vadas Leninas.

Ir taip Francijos generolai ir oficieriai . - - . : v_ •
generalinio štabo, gerai išlavinti po vado-1 Pasidėjo prie pirhiojo ir visi jie musė d.- 
vyste maršalo Fošo, išmokę “principus ka-|Įįin^> kuris jau buvo netekęs sąmonės... 
ro” ir dar daugiau, būdami jo vadovystėj! P^kui visą paplūdusį kraujais, įsvlko į ki
lt ginkluoti nuo galvos iki kojų, geriau-,ca kambarį.
siais paskutinio technikos pakilimo gink- “Paskui pasišaukė Vinickį, ir su juom 
lais, o vis tiek negalėjo išlaimėt! karą su buvo tas pats: iš karto jį mušė žilaplaukė 
neišlavinta ir prastai apginkluota Raudo-' moteris, o paskui šnipai, ir vienas iš' jų 
naja Armija. ; persirengęs į kareivio drabužius. Kada jį

Kareiviai ir jūreiviai, pradėjusieji su-! nuPlakė, tada francūzas oficierius priėjo

Štrolis, J. Kokalas, P. Balčiū
nas, B. Zmitraitė, V. iZmitrai- 
tė ir J. Kaminskas. Smulkių 
$6.70; iš viso sykiu $17.30. 
Visiems aukotojams tariu nuo
širdų ačiū.

A.L.D.L.D. 20 Kuopos 
Susirinkimas

Lapkričio 12 d. įvyks A.L. 
D.L.D. 20 kuopos susirinkimas

pėdomis sekiojo kiekvieną komunistų agi
tatorių. Ir jie žvėriškiausiai kankino pa
tekusius į jų nagus draugus. Taip, pra- Kbubo kambaduose7317 Clin- 
džioje kovo 1919 metais, per francūzų šni-'ton St., Binghamton, N. Y. 
pinėjimo agentus, po baisių kančių ir kan-| Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi- 
kinimų, buvo sušaudyta 11 draugų, kurių!si nariai privalome dalyvauti 1 11 nes yraj tarpe buvo nieko nekalta senele 65 metųišiame. susirinkime, nei 
amžiaus, d. Leifman. Tie draugai buvo su- sv^llį fei.ka ų«r; v , . \ , . , , . ® Dabar eina Laisves , Vil

nies” ir A.L.D.L.D. vajus. Bū
tų gerai, kad mes, visi nariai, 
pasirūpintume gauti nors po 
vieną naują narį į A.L.D.L.D. 
20 kp., tai būtų didelis žings
nis pirmyn. Tad, draugai, pa
dėkime viską į salį tą vakarą 

Drg. Jakov Ilin (vienas iŠ 11 sušaudy- ir iVisi1 dalyvaukime susirinki- 
« \ • X/ , • • 1 t • ' • 11

Sekretorė O. š. G.

(šaudyti be tardymo ir be teismo.
“Čia pasitvirtino, kad bolševikai buvo; Štai trumpas aprašymas, bet daugpasa- 

teisingi, kad mūsų viltis pilnai išsipildė, o į kantis_ apie darbą francūzų imperialistų

a

tų draugų), griežtai ir faktais įrodydamas 
užginčijo šnipo primetimus; tada šnipas 
puolė ant jo, pradėjo jį mušti ir parmušė 
ant grindų. Kiti šnipai, apsirengę civiliai,

me.

TORONTO, ONT, KANADA

prasti klasių kovą, griežtai atsisakė ka- Pa^au^ Ponas
riauti su revoliuciniu Rusijos proletariatu. Misel. Įvede d. Stihkyeią neva tardymui

kur ant jo užpuolė ir taip skaudžiai mušė, 
kad senelė Leifman, girdėdama jo dejavi
mus ir šauksmus, neteko sąmohės. Tada

“Nepaisant bjauriausių melų kunigijos 
ir oficierių, nepaisant žiauriausių perse
kiojimu, kuriuos praktikavo oficieriai ant j a ” T ”-
revoliucinių kareivių ir jūreivių, “civiliza- i »• ^a^° (kuris paskui, kada juos veze 
cijos” šnipų urvuose, skaičius jūreivių ir j sušaudyti, nušoko nuo automobilio ir pa- 
kareivių, turinčių ryšius su Odesos darbi-1 b?^s papasakojo draugams) krei-
ninkais, vis augo,”—rašo d. Marti,—“ir' pe.sl į kuosnori oficierių ir klausė po, kodėl 
komunistų įtaka su kiekviena diena didė-! faiP (^an^1J?a atestuotus. Oficierius atsa- 
joj> jke: ‘Mes čia nieko negalime paveikti: čia

Jau pradžioje vasario veik visose Franci-j anc?za^ Y1 a šeimininkais. Ir tuom kar- 
jos jūreivių ir kareivių dalyse gyvavo bol- j Pr.lc , . Rauko prišoko franeuzas oficie- 
ševistiniai branduoliai; jie nežinojo vienas
kito, bet buvo visi surišti savo tarpe per ......
Odesos darbininkus ir komunistus ir vifca- tuotas narys pogrindinio revoliucinio ko
dą buvo pasirengę prie sukilimo. J ,miteto, d. Sadžajev. Jį atgabeno į garsų 

i“Pabaigoje vasario mėnesio 1919 mi _*• A _ _ -• 1 • *

! rius ir kirto jam į veidų...
“Kiek vėliaus buvo francūzų šnipų are

» ' C 11CXA V4 ivua. IklLUO Civilian LCIO

,____ ................. ...................... ......... ...ė-! D’ancūzų šnipų urvą,_kūr prie, tardymo yra raųdondL/ir jie neatsi-
tais, francūzų kareiviai* ■jau buvo prisiruo-! baisiai sumušė francūzai ir- baltieji rusai žvelgia', ką * ji^ė daro. Mes, 
šę prie sukilimo. Kiękviename pulke, zant i pficicriai... Drg. Sadžajev atsisakė paša- į ukrainiečiai, }, prisiekiame būti 
Mękyieno karo laivo jau gyvavo nedideli j jūst įtatym^'kurie

> f \ CV UI Cv 11^ II ■ •• j • v • • v i • ♦,J Jyra priimti šioj šalyj,
vandeniu, sugrąžindavo jam sąmonę ir vėl I

Nereikia abejo-

Reikia pridėti, kad tas pats 
kunigas Kolsun nesenai suren
gė prieš Sovietų Sąjungą pra
kalbas, kuriose bjauriai kalbė
tojas melavo, būk Sovietų Są
jungoj labai “bloga” .darbi
ninkams. Bet darbininkams 
užprotestavus, kunigo mokinti 
parapijonys tuoj puolė ant tų 
su kėdėmis. Net šautuvą vie
nas pavartojo. Du liko nuga
benti ligoninėn. Paskui išda
vė apie 40 darbininkų, suvers
damas visą kaltę ant jų. 14 
jau areštuota, ir jieškoma dau
giau, Štai kokie darbeliai tų 
“artimo meilės” skelbėjų.

Reikia laukti, kada pradės 
mūsų kun. Garmus prieš bol
ševikus kovą. Dabar tai tiktai 
“Vilnių”'* vaduoja. Bet “anio- 
lų sargų” tat- parsikviėčia po 
keletą.

Darbininkai, kada susiprasi
te ir pažinsite vilkus po juoda 
suknia ?

Rimbas.

Biznieriai, Garsinkites “Laisvėje. f i
i

—•

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

Tūkstančių Dol. Vertės Drabužių

IŠPARDAVIMAS
f

Vyriški Viršutiniai Kotai—Top Coats
$20.00 vei'tės dabar parsiduoda už ${5.00
$12.00 vertės dabar parsiduoda už $9.50

DETROIT, MICH.
į Nelaimė Žemaičių Šeimynoj

v
Per praėjusius keletą mėne- 

|sių. sirgo d. B. Žemaitienė ir 
turėjo porą operacijų

jving ligoninėje

Kunigas Pasityčiojo iš 
Darbininkų

Lapkričio pirmą dieną apie . turėjo porą ^operacijų Recei-. 
600 ukrainiečių katalikų, ku- \vn.'8 ^g’omnėje. Antrą, opera-, 
nigo Kolsun vedami, maršavo , clJ^_cu.r^° sPa‘J^ . . » 11 U"l 
prie City Hali, išreiškimui Ka-; 3<>nė jau sparčiai eina svei-| 
nados imperialistinei valdžiai ! Iv-Vn- l
savo ištikimybes. 40 polici-: Drg. P. žemaitis spalių 30 j 
ninku, raitų ir gaziniais moto- j d. vėlai vakare, aplankęs savo 
eikliais, juos lydėjo, kad ko-, moterį, grįžo namo. Arti na-j 
munistai neužpultų ir “neat
imtų” jų vėliavos.

Kunigo Kolsun armija už
dėjo vainiką ant kare žuvu- 
siems paminklo, ir kunigas ' 
Kolsup pasakė tokią prakal
bą : “Mes emigravome į šitą 
kraštą, jieškodami sau laimės • 
ir geresnio gyvenimo. Mes 
radome šalį, kurioje pienas ir 
medus teka. Čjonai mes ra
dome laimę ir gerbūvį. Mes 
dirbome sunkiai, ir dabar ka
nadiečiai žiūri į mus, kaipo 
vertus pasitikėjimo.

“Vienas elementas ukrainie
čių stengiasi būti geras. O 
tai yra tas, kuris randasi čio
nai šiandieną. Kitas elementas

Ti-r k- r • i - t , . 1 . 'vos ir koiu ir trenkė i siena Kada iis ne iK^usyti jūsų įstatymų, kurie sukilėlių būreliai, kurie buvo tvirtai susi- 11 k0JU 11 uem^ į ivaua jis ne- I irva ywiiyytH Sini aalir*? ”

rišę su vadovaujančiais komunistu komite- tekdavo sąmones, tai apipildavo jį saitu
’ M v i v n Z-J 1/1 ill zi 1 1 ZK1/S n 1 -vi z-J <1 t t zi «■ zi iz»z% zx z-x z^. _.“1

tais Odesoje,”—rašo «d. Marti. .v . , . _ , . . • . - - ,
Nelengvas buvo darbąs* komunistų tarpe! ?snau^°.P.?^e’ degino jam padus, suko ran-1parciaVe juos: --------- —

iiviviU. Francūzų šnipinėįi- piijisę piie kėdės, badė jam nugai ą.ti, kad pusė, jų buvo pusbad- 
o jų šnipinėjimas vokuojamas sPdkomis ii adatomis... —• — -

tais Odesoje,”—rašo #d. Marti.

francūzų kareivių. Francūzų 
mo skyriai, < 
geriausiai pastatytas visame pasaulyje, (Bus Daugiau)

ŠIŲ METŲ APIA. VAJUS : A. kuopų. Draugai mekizro- 
i kiečiai, dirbkime visi ir nepa- 
' siduokime kitoms kuopoms.

... , ... j Mūsų yra A.P.L.A. didžiausia
Kaip kitais metais, taip ir spręsti, kad visur A.P.L.A. vei- kuopa ir, mes šį metą turimo 

dabar paskutiniais 3 mėnesiais kėjai jau kruta, juda, ir pa- būti ' ‘ ‘ '
šių metųr yra skelbiama A.P. baigoje mūsų vajaus nesiras'riu 
L.A. vajus. Kiek man yra ži-|hei vienos tokios kuopos, kuri I 
noma, paskutinių dviejų metų nepasirodys su naujais nariais, 
A.PL.A. vajai buvo labai pa-; Mūsų vietinė A.P.L.A. 2-ra, 
sėkmingi. Ypač pasekmingas • kuopa Centrui pranešimo irgi; 
vajus buvo 1929 metais. Ar'dar nepasiuntė, bet aš jau ži-; 
bus labai pasekmingas šis mū-'nau, kad draugai šerbinas ir', 
sų vajus, tai sunku pasakyti;! Purtikas bendrai turi jau apie1 
daugiausia priklausys nuo A.; 10 naujų aplikantų. Draugas 
P.L.A. veikėjų. Tiesa, šioje : J. MasrHunas irgi darbuęjasi. j 
šalyje siaučia didžiausia be-j Kiti draugai taipgi i 
darbe, ir daugelis lietuvių pri-’ kaip pasekmingiau gauti nau-i 
gulėjimą prie pašalpinių drau-iji nariai į A.P.L.A. 
gijų palieka nuošaliai. Drau- i 
gai, tai klaidingas nusistaty- i 

■ man, nes i 
prigulėjimas prie organizacijų į 
ir feikąląs nelaimėje pašalpos? 
yrat labiau reikalingas,-negu ,bi 
le

A.P.L.A. veikėjams dirbant ,tam vajuj 
su gerais norais, bedarbė kelio !vį

pirmoje vietoje naujų na- 
daugume.

J. Miliauskas.
A.P.L.A. 2 kp. Narys.

BINGHAMTON. N. Y.
20

Jžiai gyveną, bet kunigėlis pa- 
Jsake, kad čia “pienas ir me-/ 
|dus plaukia.”. Nėr dyvo. Ku
nigams plaukia, bet ne darbi
ninkams. Tjk reikia stebėtis, 

! kaip ilgai darbininkai duosis 
i save taip išjuokti.

. Arti na- j 
mų, einant skersai gatvę, iŠ 
nemačių automobilis jį smar? 
kiai užgavo ir labai sudaužė Į 
krūtinę ir vieną šoną.

Policija nuvežė jį į ligoninę- 
ir ten davė šiokių tokių patar- 
navimų. Po kiek laiko ligo-Į 
ninėj sužinojo, kad jis netiki; 

•'nei į jokią religiją nei į pa-' 
įrapijas. Tuomet liko šuns vie-Į 
i toj pavarytas iš ligoninės; jam! 
i pasakė, kad vietos nėra. Ne- j 
; laimingasis, visas sudaužytas Į 
'ir pusgyvis, turėjo važiuoti ant 
Įgatvekario, nes tik tiek tega
lėjo užsimokėti.

Drg. žemaitis jau kiek laiko 
nedirba, o nelaimė ligos suda
rė antra tiek vargo. Dabar 
d. žemaitis randasi namuose 
po num. 5615 Addison St. Lin
kiu pasveikti d. žemaičiais ir 
vėl veikti darbininkų eilėse.

Alvinas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

f DETROIT, MICH.
T.D. A. Karolio Požėlos kuopos su

sirinkimas bus pirmadienį, 9 lap
kričio, Draugijų svetainėje, 3302 
Junction Ave., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai ateikite, yra svarbių <• reikalų 
aptarti, kaip tai apie “Tag Day” 
lapkričio 14 ir 15 ir t.t.

Sėkr. J. K. Alvinas.

f

5:

NUO LIETAUS KOTAI—RAIN COATS 
$7 00 vevtės vyriški dabar už .. $3.50
$5.00 vert^s moteriški dabar už .... $2.50 
$4.00 vertės mergaičių dabar už k.. $2.00 

(su gražiomis kepuraitėmis)
$5.00 vertčs berniukų dabar už .... $3.00 :
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Šis Nupiginimas Yra Tik Iki
GRUODŽIO MĖNESIO

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

duoti iki augščiau; minėtam laikui. >
Juos galite laiškais užsisakyti, kurių gyvenate toliau. 

Ant jūsų pareikalavimo prisiusime; ŠmoČiukų audimo 
išsirinkimui spalvų. Jūs j pasirašysite,' kokia, j ūsų mie- 
ra per krūtinę arba kokios miferbs Nešiojate j viršutinius 
drabužius, ir mes žinosime, kokios mieros jums reikia.

Reikalingi Agentai!
Gerą nuošimtį duodame agentam ant gatavų kotų ir 

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

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

Visais Reikalais Kreipkitės:

pra-

2

2

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

Telefonas: 5723
Ši įstaiga yra lietuvių. Rašykit savo kalboje.
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Spalio 30 d. A.L.D.L.D. 
kuopa turėjo surengus prakal
bas. Kalbėtojum buvo drg. 

tariasi, Bimba iš Brooklyn,. N. Y.
Drg. A. Bimba pasakė gerą 

prakalbą, apibudindamas šių 
dienų svarbiausius darbininkų 
judėjimą liečiančius klausi
mus, kaip tai: Chinijos ir Ja
ponijos .konfliktą, Sovietų Pen- 
ki(i Metų Plano pasekmes, en- 
gliąkasių sunkią padėtį, algų 
kapojimą^ bedarbę ir t.t.

Prakalbos pasiklausyti pu
blikos buvoniemažai ir visi at- 
ydžiai klausėsi; kaip girdėti, 
prakalba yra visi patenkinti, 
kurie tiktai klausėsi josios.

Po prakalbų buvo keletas

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

menes mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą PRIEKALAS”
“PRIEKALAS”—teikia eilių, apysakų, vaizdelių ir aprašymų, 

vaizduojančių SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir iš Lietuvoj ir 
kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos; “PRIEKALAS” rašo visais aktualiais pYėletaiinėš lite
ratūros klausimais.

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

“PRIEKALAS”—skiria dau 
turi pastovu skyrių “BEDIE 1 ‘ ‘...............- - - - -
bos skraistėmis veikimą ir darbus.

Be to, 
se”, “r:

u

Pažiūrėjus į pereitų metų 
tokioje’' bedarbėje vajininkų surašą, tenka laukti’, 

ką pasakys mūsų pirmaeiliai 
i veikėjai, o ypač ką pasakys 
mūsų darbuotoja A.P.L.A. 44- 

: tos kuopos sekr, 
i Ažukienė.

draugo M. 
Ta draugė’ praeį- 
buvo pirmutinėj; 

;vietoj; ji gavo 20 naujų nariu 
įtinai neužkerta, reik tik!j A.P.L.A. 44-ta kuopa Zeig- 

_ iau padirbėti ir daugiau i ior> m. Skaičiam naujų nariu 
aiškinti reikalingumą prigulė-į ją pasekė 38 kp., West Frank-

:51-ma kuopa su 17”i\aujų na-.;’kausimų, į kuriuos drg. _A. 
rių. Kitos kuopos gavo po ma- Bimba mandagiai atsakinėjo, 
žiau narių. i Buvo renkamos aukos lėšų pa-

' dengimui ir Komunistų Par- 
Kas pasiliks pirmoje yieto- tijos Liet. Frakcijos Agitacijos 

je šiame vajuje ir ar sumuš 
rekordą kitų vajininkų, tai 
sunku dabar pasakyti, bet su
lig pradžios darbo, tai rodos, 

is veikėjai 
garbę užsitar-

da.
1
1

o prie mūsų organizacijų, | fort( m., su 18 naujų narių ir 
o pasekmės visgi bus.

Sulig Centro sekr. praneši
mo, jau pradžia vajaus darbo 
pasirodė. Buletine No 5-tam 
Centro sekretorius draugas J. 
Gasiunas praneša, kad prad
žioje vajaus pirmoje vietoje 
•stovi 51-ma kuopaf, prisiųsda- 4.______  ____ r
ma 8-nias narių aplikacijas į kad* 51-mos kuopa 
Centrų. t. o ličius scilei rnp.no srii
kuopa, ' ' - '
kuopos, 
pos dar tyli.

Ar darbuojasi kitos A.P.L. sykiu ir nenoriu, kad mes, Mc 
A. kuopos šiame vajuje, dar Keeš Rocks A.P.L.A.
nėra pranešta, bet žinant mū- kuopos nariai, būtume vajuje rijonas, V. Kapišauskienė, J. 

f sy veikėjų taktiką, galima'sumušti kitų, mažesnių A.P.L. Goštautas, A. Mikalajūnas, J.

-f °

s l® I

•j 4-ta, 19-ta
Kitos A.P.L.A. kuo-

ir 41-ma nauti.
Nepavydžiu pasisekimo ki

tų kuopų darbuotojams, bet

2-ros

Fondui. Aukų surinkta $17.30. 
Prakalbų išlaidų buvo $8.58. 
Likusieji $8.72 perduoti drg. 
A. Bimbai į Agitacijos Fondų, 
Čia seka aukotojų vardai: po 
$1.00 aukojo O. Astopukis ir 
Z. Vežis; 60 centų J. Vaice
kauskas 
giegala, 
silionis, 
nas, E.

; po 50 centų A. Pa
ti. Sliesoraitis, S. Ja- 
J. Gabtižis, A. žoly- 
Pagiegalienė, L. Tva- ModerniškiaUsi

38—40 STAGG STREET,
A. M. Baldamas, Savinihkas

Įtaisymai
BROOKLYN, N. Y. 

Tel., Stagg 2-5938
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“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-

, “PRIEKALAS” turi nuolatinius skyrius: “Kapitalo tšaly- 
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 rinkinį “Kovos keliais.”

Platytojams, kurie išplatins ne mažiau 5 egz.—5% pelno, kurio 
išplatins ne mažiau 10 egz.—10% pelno, kurie išplatins 25 ir dau
giau egz.—15% pelno.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS.: Metams

ue— r.auiagnemažiz
G Men.
Atsk. egz.

Amerikoj; metams
G Men.
Atsk. egz.

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

Lietuvoj: atsk. egz.

1 r. 50 k.
73 k.
25 k.
Si.oo 

50c. 
20e.

3 m. 
m. 50 f.

•50 f. 
m.

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA:

Redakcijos adresu: 
MOSKVA, Nikolskaja 10 

Centroizdat, Periodsektor, 
Red. “PRIEKALAS” 

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

SSRS. “Priekalą” galima iš
sirašyti ir visose pašto ištai
gose. ,A. . J,.!

I
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šia-
patai*

navimo
kainą,

PASAUUNES ŽINIOS

ŽCRUniB,

228Paulauskas

Barkauskas,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

414

PLYMOUTH, PA
Mirė Feliksas Klemkevičius

China

LU 1 VIA AS

armiją
5SE*

Iki' 9-tal vfc (atonal vfcVaro.

ęs biz

Ave

Ave.

Ave
Ave.
Ave,
Ave.
Ave.

63.4
65.8
53.9
63.9
56.9

66.6
66.1
55.1
65.1
56.9

armijai ir 
alkaniems 
neduoda, 

kurie tuos

i Žemės Olds Sov. Sąjungoj 
ir Jo Kolektyvizacija

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

GEORGE
Pianistas

4689 Brandon
7715 Dayton

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

SUDEGĖ ŽMOGUS

SHANGHAI.' - 
Review

FULTON, N. Y.— Nuo 
čia netoli užsidegė Nelson 
Gardnerio stuba ir jis pats 
gaisre supleškėjo.

Pirm.
Pirm.
Nutari

Turto
Iždininkas A

KASO
O. Gantaricnff,
O. Zigmuntięnė,

Susirinkimai atsibus 
dicnį ' kiekviėifo mėnesio. 
Lietuvių svetainėje, 25 i

Tiesa, kliubelis yra 
ro padaręs, kaip tai, 
vęs nemažai pinigų 
riams, pav., Passaic,

ŽVĖRIŠKAS LAWRENCE POLICIJOS UŽPUOLIMAS 
ANT STREIKUOJANČIŲ AUDĖJŲ

ivlčia. 51 Glendale St.
„ Sauka,
j. Stripinia, 

..I® Ave.\, 
K. VonOlauskią,-i., •

Jazukevišia,
ūkinis.

įjai : P. Krušas, 141 Sawtelle Aye., 
n 20., j. Bai®-

86 Webster St.
...a A.' Bai’kauvkaa,

Mam.

MUSSOLINtO, AGENTAS 
ATVYKSTA AMERI

KON
ROMA.—Italijos užsienio 

reikalų ministers ir ištiki
mas Mussolinio agentas Di
no Grandi išvažiuoja Ame
rikon pasimatyti su Hoove- 
riu, Tai vis imperialistų 
žylio j imas prieš didelę pa
saulinę audrą.

CHICAGA YRA GENGS 
TERĮŲ MIESTAS

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Ėlizabetho, bet 
ir kitų riiiesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimtii 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas ' prielankus. J

storiai vieni kitus žudė 
Sėkmingai, paskersta viso 
^17. Daugiausia kar&s tar- 
ne geųgstMų Už but-

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

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-L'NDERTAKER i

IKbal»» i
visokių knpiuių 
lyrnavlreo ir i 
valandoje ŠaukltSa pa« mao®. 
Kalite k*D>.i )otu» not virei 
carl*u«io«e vietotu ir o>.

Mokytojauja
Autorizuotas
New York Universiteto moky^ 
ti piano. Lekcijas duoda stu
dijoje arba mokinių namuose

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538
981 BROADAWAY 

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

1763 CROPSEY AVENUE
• Tek: Bensonhurst 6-6631 

BROOKLYN, N. Y.

1242 Solvay
9534 Russell St 

kas ketvirtą nedek 
, 2 vai. to pietų, 
ir Vernor Highway.

laidoja namlrnelo* aai
Norintieji gėraanlo p*, 
žemą kalną npUQdjWO ---

I kh] kapinių ko®
bnų kainą. „

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį urnai 

su linimeiytlt
PAIN-EXPELLER

MICH.
1931 m..
4177 Ashland 
Biršcnas,
6388 Sparta 

. P. Gyvis.
7148 Mac Kenzio

Ovcraitis,
Vogčia

GLOBĖJAI

rapraat elektriką ir masnctlziaą. Ir vatiarlw4b. 
iienomia Ir vakarai* lietuvių Ir nn«lų talboto. 

tlCHNIAVICtUS, B. J. VAITKUNAM it kiti. 
___  ‘ ’1,J b Mb» padedaąp 

•irafiyttiM į mokyklą kiekvieni) dieną nuo • ryt* 
j® nuo 1© ryto iki 3 v»T — ~*-*“ 
-ATAN AUTO S?

. Near 1st Avenue
Telephone, Algonquin 4-4049

nų dirbtuvė stovi uždaryta še
ši metai. Pqra mėnesių atgal 
vietos dienraštis paskelbė, kad 
reikalauja darbininkių mote
rų prie darbo tį minėtą dirb
tuvę, nes pradėsią marškinius 
siūti. ' Na, ant rytojaus susi
rinko mųterų jr merginų apie 
475, kad gauti darbo. Jas 
ten priėmė visas, vadinasi su
rašė. Ofisą neva atidarė, bet 
darbo nepradėjo ir nepradeda, 
nors jau virš pora mėnesių 
praslinko. Išrodo, kad vei
kiausia visai nepradės. Tai 
toks yra pasityčiojimas iš dar
bininkų. • Veikiausia ir iš to
liau buvo atvažiavę darbinin
kių gauti darbą, nes taip pas
kelbė laikraščiai. Vadinasi, 
dar išlaidų pasidarė kelionei. 
Tai prakeiktas surėdymas!

Sheltono Bedarbis.

Trumpu i nikų išmokiname! 
rinką kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO, 
Praktika ant vh>t<>*.

Norintieji 
riausio

, Moline, TU.
Kairis, 2435—38rd St.

JAMMU, Indija.— Laiki
nai Kašmiro distrikte suki
limą anglijus kariuomenė' 
sutriuškino. Net 4,500 indu-1 
sų suareštuota ir sugrūsta i 
į bastilijas. /Bet visoj apie-' 
linkėj verda sukilimo dva-, 
šia. Varguoliai ruošiasi ’ 
naujam sukilimui. Valdžia 
bijo, kad šis sukilimas ne- 
prasiplėstų po visą Indiją,

PITTSBURGH© IR APIELINKĖS 
PRIEŠFASIŠTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 364 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagėlb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prpt. sekr. A. K. Šimkienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

t.t. Bet kada tik vienas sky
rius organizuotas, o ne visą 
šapa, tai daug gero darbinin
kams duoti negali.

Laike streiko buvo susirašę 
apie 80 darbininkų į Naciona- 
lę Audėjų Darbininkų Uniją. 
Bet dabar tie nariai nesilanko 
į susirinkimus ir unija kaip ir 
pakrikus. Geriausi buvę strei- 

į kieriai visai negauna darbo, o 
! kiti yra išgązdinti.
i

Kapitalistų Apgavystes
Čia dar noriu pažymėti ki

ltą akyvų dalyką, tai kapitalis- 
I tų triksus, blofus, ir apgayys- 
Įtes. Kaip visur kitur, taip 
'ir čia jie vartoji įloją; Pia-

va-

tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

D a rbininlę ,į Op ozici jos 
,3's patdria visiems nominuoji sekamus iš- 
Į.r kovingus §X.A. narius į Pildomąją

ANSONIA, CONN 
mę miestelyje darbininkų įu- 
riėiimo kaip ir nėra. Ypatin
gai lietuvių tarpe viešpatauja 
didelis apsileidimas. Jau se
nai laikas mums pabusti iš 
miego ir stoti prie veikimo, 
prie organizavimo klasinių or
ganizacijų. Juk čia gyvuoja 

^.L.D.L.D. kuopa, Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
kuopa ir Komunistų Partijos 
grupė. Taigi, darbas yra pra
artas, tik reikia dirbti, reikia 
sukrusti. Be veikimo, be pa
stangų nieko neatsieksime. O 
momentas yra labai svarbus. 
Ypač šį mėnesį 
me vajus 
narių į 
skaitytojų dienrašiui “Laisvei”, 
tąip pat del dienraščio “Vil- 

^ni;es.” Prigulėdamas prie A.L. 
darbininkas moka tik 

$1.50 į metus, o gauna knygų 
vertės penkių-šešių dolerių. 
Draugija labai naudinga.

Taip pat yra labai svarbu 
darbininkams užrašyti komu
nistinius dienraščius “Laisvę” 
ir “Vilnį.” Tik $5 metinė 
prenumerata. Tegul darbinin
kai skaito ir Šviečiasi. O jei
gu kurie delei bedarbės neiš
tesi užsirąsyti vieną iš dienraš
čių, tai užsirašykite dvisavai
tinę “Tiesą,” organą Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo.

MOTERŲ DRAUGYSTE, 
MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. YuŠką, 325—4th Avė., Mo

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—

25th St., Moline, Ill.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th

Avė., E. Moline, III.
frot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th

Avė., Moline, Ilk
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 

Avė.,‘E. Moline, III.
Iždo 'globėjas J., B. Julius, 48th St.

& 5th Avė
Maršalka J

Moline, I'

mes turi 
gavimą naujų 

A.L.D.L.D. ir naujų

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Telefonai: Bell — Oregon 61W

Keystone -r- Main 1417

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Maas.

Valdyba 1931 metam: 
Phirt. W. Giehafe’ ‘ " ‘ ‘
Pirm, paeglb, A

256 Amea St. 
Nutarimų raBt

49 Sawtclb 
Turto raSt. Lj:

12 Anjovėr, St 
Ligonių rUŠt. Rf

153* Ames I 
Iždininkas H. b

9 Button S
Iždo' glopai.-T. . . ___ ___ _________

B. Zdnnaviiiia, 11 Glendale St, 
vičla, Su 
Mai'Rnlka _ 
ii)? Hantinjtton St, 

' Visi MontoP “

*• Drg. ŠoIonr.sko Prakalbos
Spalių 26 d. A.L.D.L.D. 117 

kuopos prakalbas rengė bend
rai A.L.D.L.D., L.D.S.A. ir L. 

’D.S. apskričiai. Kalbėjo drg. 
šolomskas, iš Brooklyno. Kal
bėjo iš klasių kovos bėgio, apie 
baisią bedarbę, skurdą ir var
gus darbininkų. Virš dešimts 
milionų bedarbių, o su šeimy
nomis virš 30 milionų žmonių 
atsidūrė bado padėtyje. New 
Yorko mieste tūkstančiai iš
metama iŠ stubų į gatvę. Iš- 
metama motinos su kūdikiais.

* O kur jie dėsis atėjus žiemai? 
Tokia padėtis eina per visą 
šalį ir per visą kapitalistini 
pasaulį. Tuo tarpu šios šalies 
valdančioji klasė išleidžia šim-

• tus milionų doleįių 
laivynui ir t.t. O 
bedarbiams nieko

.^>Badu turi mirti tie, 
bilionus sukrovė.

- Toliau d. šolomskas plačiai 
nušvietė padėtį Sovietų Sąjun
goje ir tenai darbininkų ir 
valstiečių daromą progresą. 
Nurodė, kaip imperialistinės 
valstybės puolė ant Sovietų 
Sąjungos, bet buvo atmuštos. 
Nupiešė Penkių Metų Planą ir 
kaip pramonė smarkiai pakilo. 

. ; į O visoms toms kovoms ir vi
sam tam darbui vadovavo le- 
ninistinė Komunistų Partija. 
Kalbėtojas sakė, kad tik tuo 
keliu einant pasaulio darbinin
kai pasiliuosuos iš po kapita
listinės priespaudos.

Prakalbose žmonių buvo ne- 
daugiausia. Bet šį kartą vis 
tiek buvo daugiau, negu pir- 
mesniuose parengimuose. Ge- 

f jį ras dalykas, kad šiame susirin
kime nebuvo nei vieno girto. 

,Visi atydžiai klausėsi prakal
bos. Buvo pastatyta pora 
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
tinkamai atsake.

Aukos buvo renkamos pa
dengimui lėšų'—surinkta $4.61. 
Didesnes aukas davė šie drau
gai: Lesajus $1, Yasulaitis ir 

^įMikjužia po 50 centų.
Su Darbais Labai Blogai

O su darbais, tai veikiausia 
Čia bus tas pats, kaip kituose

• miestuose. Darbai eina pras
tai. Mokestis veik visur nu
kapota ir tai po 2-3 dieifas te
dirba. Bet kadangi truputi 
tpįiau nuo Ansonijos gyvenu, 
tai negaliu daug žinoti tenykš
tę padėtį. V

Sheltone, Conn; darbai la-
• bai prastai eina, čia yra dau

geliui Žinoma “aksomų” audi- 
nyčia. Pavasarį turėjom strei-

b ką, bet pralaimėjom. Atsira- 
Vįdo streiklaužių iš kitur ir vie

tinių, o neturėjome geros cen
tralizuotos ir disciplinuotos 
vadovybės. Pirmiau neturėjo 
tvirtos unijos. Unija pradėjo 
tvertis tikrai streiko laiku. Iki 
tol buvo tik audėjų kliubelis.

daug gc- 
, paąuką- 

streikie- 
N. J. ir

Moterų 
Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.

valdžios rinkimuose 
privalo remt Komunistų Par- i 
tiją—balsuot už jos pas.taty- ‘ 
tus kandidatus. 1

Į Lawrence miesto ana j orus i 
Komunistų Partijos kandida-1 
tu yra žymus tarpe darbinin-! 
kų darbuotojas ir pats darbi-; 
ninkas d. Samuel Bramhall. ■ 1 ’ v aiiviUž d. Bramhall kiekvienas: Trusty 
Lawrence’o darbininkas ir dar 
bininkė būtinai privalo balsųo- 
ti. Darbininkai parodykite ka
pitalistų klasei, savo išnaudo
tojams, kad jūs jau supratote 
savo reikalus!

Lawrence’o Streikieris.

BOS, n31 M7 AŪBESAL 
loWell. MASS.'

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Tįpx 108, Dracut, Mass. 

Vice-pirmihinkas M. Dulkiene
180 Concord St., Lowell, Mass. 

Prot. rašt. V. Mikalopas,
973 Central St. 

Fin. ra§t. A. Rutkauskas
1 Vine Street 

Iždininkas, S. Paulenka
./ J2 Chase St. 

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. RandeliUnas, 98 Cha
pel St.

Sav^o susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldiem, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

DEL NOMINACIJŲ J PILDOMĄJĄ TARYBĄ 
/ , ' . i ? . ’ ’ • -C • ■ ■

SX.A. nariai darbininkai! Ginkite savo reika
lus. Statykite-į Pildomąją Tarybą tokius Š.L.A. 
nariui kurie prteširiį’i dabartiniu. S.LA. pomj 
pragaištingai' 
Kėitiitet 
Ūkimus 
Tarybą:

Preradentas-J. GATAVECKAS, .' . . ,
’ S.L.Ą. J28 kp. narys, Carnegie, Pa

Vicc^rez.^M. MOCKEVIČIUS,
S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville, Pa

^-J. MILIAUSKAS,
L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks, Pa
-P., MAŽEIKA,

S.L.A. 35 kp. narys, Wilkes-Barre, Pa

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM: 

būtinai , PUmlnlnkas-K. MargiH
1323 Muskegon 

Vice-Pii-mininka9--(A. Kareckaa,
730 Nason 

Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,
R. R. 9. Box 

Turto Rafitlninkas-r-A. Garbanauskas.
1108 Elizabeth 

Iždininkas—A. Daukša,,
1131 Walker 

Iždo Globėjai:
A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. ir 
Grušiūtė. 1307 Davi« Avė.

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinskaa. 1414 Turner Ave. it 
Vitkuvienė, 718 Richmond

i:
T. Raslkas, A. Lujus, F.
Jasaitis, A. B. Shatkus.

" komisija:
... Senkus, V, Valentą, M. 

Salės valytomis—F. Žegufiis, 615 
Salės parandavotojas •— 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos Susirinkimai 

mėnesio antrą utarn'nką 
1057-63 Hamilton , Avė.

SLA. Dx^RIJININKU OPOZICIJOS KOMITETAS
P. O.. Box 144. , McKees Rocks, Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Žiūrįs.
Eleventh St. 

A.' Garbanauskaa, 

įvyksta kiekvieno < 
savam name, I

VALDYBOS ADRESAI: 
Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave. 
Vico-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimaviėienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 25J1. Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių Rašt. M- Potsus, 184 Ames St. 
Maršalka J. SimanskichS, . 88 Vine St. 

Visos gyvena Montello, Mass.

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Gal būt tūkstančiai Lawren

ce lietuvių darbininkų piliečių 
. dalyvauja rinkimuose ir ati- 
į duoda savo balsus už kandi
datus, pastatytus audinyčių 
kompanijų už ropublikOnus ar- 
bė. demokratus. Čia randasi 
lietuvių piliečių kliubas, kuris 
ne sykį yra kvietęs kalbėti 
Peter Carr, policijos viršinin
ką. To kliubo nariai (apie 
600 jų), kurių didelė didžiu
ma dabar streikuoja, ne sykį 
yra, atidavę .savo {balsus už tą 
patį Peter Carr. Dąbar gi pa- 

i gal jo įsakymus policija skal
do tų pačių kliubiečių streįkie- 
rių galvas. Tai bjauriausias 
pasityčiojimas iš darbininkų! 
Darbininkai, be abejo
nės, dabar jau pradės suprast 
.valdžios rolę. Jie laike aštrių i 
kovų už duonos kąsnį, galės i 
persitikrinti, kad kapitalisti-' 
niame surėdyme valdžia tar-; 
nauja kapitalistams, o smau
gia ir šlėgia darbininkus. To
dėl ir Lawrence. :
cijos viršininkas Peter Carr,1 
būdamas pats- kapitalistu, nie-' 
kuomet neužsistdjo ir neužs;-! 
stos už darbininkus.

Viena tiktai partija, kuri gi
na darbininkų reikalus ir gul- 

' do savo galvą už darbininkų 
būvio pagerinimą jų ekonomį- 

Įnėj kovoj (streikuose), taip 
kaip ir politinėj kovoj, yra 
Komunistų Partija. Todėl 
Lawrence darbininkai, taip 
kaip ir visų kitų miestų ir 

[kaimų darbininkai,’savo vietų

NOBĮŲETTI, 
ir Mokytojas 
nuo 1921 metų, 

ir paliudyta?

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adrešai:

. Poškus, 211 First St. 
Pinkevičius

Ledva praleidęs savo gyve
nimo 48 metus, nelabosios mir
ties tapo pakirstas Feliksas 
Klemkevičius. Jis mirė spalių 
9 d., pąlikdąmas dideliame nu- 
liūdimė dauff draugų ir pa^- 
žjstamų, dukterį Marijoną ir 
brolį Gabrį. Giminės subėgo 
ir norėjo, kad jo kūnas būtų 
palaidotas šu bažnytinėmis cė- 
romonijomis, bet duktė jų ne
klausė, ir jįems pasakė: “Ma
no pape turi būt taip palaido
tas, kaip buvo 'palaidota ma
no įname, laisvai ir ant Lais
vės kapinių.” -Tada giminės 
gh'u ir n!ek0 dau‘ Clsnijes Valdžios Armija

Prieš išiydčjiiną kūno,1 pra
dėjo žmonės rinktis, , tąi. vis 
daugiausia laisvi' ‘ nąbaŠninko . ivUkly ReViOT” s^lbia,

Tie patys gimines §jandien NanHingo val- 
■ ir šiaip wiWistu

I kapines ly- •! kontrolėje yra
- - i-;^500,000 vyrų.

Nulydėtas’tik apie tėra gerai 
J gali grilmtis 

su Japonijos kariuomene.

įvairią karštų gėri
mų, ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gaus; 
Sihimos j v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Inland Fer-

Iždo Globėjai:
j:bagyiKkA,’

SiL.A. 164 kp. narys, Frackville, 
K. ARtŠOĘM ".

S.L.A. 38 kp. narys, Plains,

Pirm.
Pirm, pag 

Clark PI.
Iždininkas 

Clark PI.
Nut. Sekr. 

Pine St.
, Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 800 First St. ‘

Organo Sekr. V. K. Sherališ, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 'Broadway 
Aušros Draugijos susirinkimai 

oa r- įvyksta antrą ketvirtadienį kiėkvie- 
t • I no mėn., L. L. svetainėj, 269^73Laurinaitis, 348 Į Second st. - Elizabeth) N. J! Pra. 
—-------------------džia 8-tą vai. vakare.

BAYONNE, R. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St. 
Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. A. 
Vice-pirm. V. Brunza. 42 Washing

ton Barkway.
Prptbkolų sekr. P. Janiūnas, 128 W. 

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

A.
Qrx Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C.
^7 Avė. C.
iie Iždo globėjai: V.L Vac|ąvičius.

22nd

D.L.K.K. DRAUGIJA 
i

DETROIT,
VALDYBA

w. Llubcitns,
pngcl.bininkaa, M

rašt.
rašt. J.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

miiiii.Į-Tr i jin. Tapkite šoferiu ar mechaniku. 18-
<5^ mokite šio amato seniausioj ir ge-

C— fl riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati-
jl__ _lULžkJj nė I.ictuviška-Amerikoniška Automo-

f I k bil’ų Mokykla, kuri turi garadžių ir 
Į taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci-

' A NY joms ant visokių rūšių taisymo. Mo- 
kiname generaliai visiško perstaty- 
n,o, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įtinant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-. 
cialis važinėjimo kursas $10,09. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dičnemis 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.

draugai, 
stebėjosi 
irių prisirinko 
gėlių vainikų, 
dėjo net 50 mašinų ir visos bu 
vo pilnos žmonių.
tapo į Nanticoke laisvas kapi- i ginkluoti 
nes. Tenai d. Zaldokas pasa
kė tinkamą prakalbą del atsi
sveikinimo su mūsų draugu 
Klemkevičium. <■

Feliksas Ęlemkevičius atvy
ko į Ameriką dar jaunas bū
damas. Ilgą laiką gyveno Ed- pnirAfA MUaM vnl 
wardsvillfij. Po kiek Jaiko ap-j. . T
sivedė, bet jo žmona, sušilau-j džja džiąugiasi, kad bėgyji 
kuš dukrelės, gavo ligą ir ,mi-! paskutinių kelią metų geng 
re. Klcpikevičįus su 4w^)c ‘ ‘'A : ’ *-v
gyveno 21 metus ir ją išąiigi- 
no. Ilgus metus dirbo vargo 
mąinosė. Tik pi 
liais metals'buvo

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR SKAITYKIT IR PLATINMOTERŲ DRAUGYSTĖ, iJLuiim

'^Pirmadienis, Lapkr. 9, W1
u ■..........____ _

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUT0&10BILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. Hlh STREET, Near l«t Avenue NEW YORK CIT?

Žemiau paduoti procentai 
rodo, kięk buvo kolektyvi- 
zuota ūkiu atskirose 
vietų Sąjungos srityse 

miesto po Ii- procentai apima laiką nuo 
10 liepos 1931 m. iki 20 lie-, 
pas tų pat metų, .Tokiu bū- Į 
du procentai rodo, kaip "
ga kolektyvizacija. 
Vidurinė Volgos sri

tis ................... 66.9
Centralinė Juodžemio 

sritis (CČO) 
Ukraina .........
Vakarų Sibiras 
Uralo sritis ... 
Tolimieji Rytai

• Visose tose srityse dau
giau kaip pusė biednuome- 
nės ir vidutinių valstiečių 
ūkių jau kolektyvizuota.

I*Ar<fyniH». •tifAtkyiwM.
Ir. .. , wshIouxm. "tienomi® ir vakarai*
ttokXoleh fra >.y«Vw ek®r®rwU- L. nCHNIAVICIUS.

(McrtriH) h /*®>arit.w>jam®' vi n>afc< u t Niokoti
klekVUfiAtn l»rt® pirkimu .kary.

pietų,

YORK erty



LIETUVIS FOTOGRAFASVIETINES ŽINIOS
ant

3.00

P. SOUSA 77 METŲ

SUSIRINKIMAI
Telephone, Stagg 2-440*

praktikuoju savo profesiją.

MO

Kaina

Viso dalyvaus šešios poros žymiausių pasaulyje ristikų
Mes

KUNDROTO APTIEKAGaiš

pora
ĮŽANGA $1.05, $1.60 ir $2.10

229

Iškirpkit ii skelbimą ir prisiąskit kartu su užsakymu.

Byla DeVito, Žmogžudiškos 
Streiklaužių Gengės Vado

Jauna 
skle-

BEDARBIŲ PORA 
GYVENO PARKE

Suėmė Deportavimui 11 
Portugalų Darbininkų

Kainos po 
10c ir 15c

Politikierių Meklerystės su 
Bedarbių Šelpimo Pinigais

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS 
UŽSIBAIGIĄS

Protesto Mitingas “Čaina 
faune” Sekmadienį

FILURIN 
12 th St.

ir 3rd Avės
YORKE

JONO ARBA
PETRO

dirbėti prie miestinių darbų, 
kad galėtų palaikyt gyvybę. 
Bet tokie žadėjimai tankiausia 
ir lieka tuščiais žadėjimais.

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

(SDIRBYSTES
CIGARAI

i mas Pasmerkė Kapitalo 
i Tvarkų

yra Žemos 
dydžio

dydžio

dydžio

$12.00

$ 8.00

NUSIŽUDĖ JAUNA 
TERIšKĖ 

NEW YORK.— 
moteriškė nusisamdę 
pe po num. 727 E. 229th St. 
kambarį; atsisuko gazo kra
nelį ir užtroško. Spėjama, 
jog nusižudė delei vargo.

DR. H. MENDLOWITZ

ISttalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

t HOBOKEN, N. J 
ras sunaikino Manufacturers’ 
gelžkelio stotį, sudegino ketu- 
rioliką pilnų tavorinių vagonų 
ir apdegino Holland-American 
linijos garlaivį “Statendamą.” 
Buvo užsidegęs ir vienas na
mas Stevens Instituto, bet ug
niai čia nebuvo leista išsiplėto-

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVU”

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Elzbietos Sukaravičie- 
nes-ir Petro, Jono ir Tofilės Kuckoi- 
lukų, Vilkininkų kaimo, Seinų apskri
čio. Meldžiu atsišaukti. A. Sukac
kas, 118 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(265-266)

SEPTYNI SUŽEISTI 
GAISRE

PASSAIC, N. J.— Lap
kričio 6 d. kilo gaisras E-Z- 
Made Slipper kompanijos 
dirbtuvėj. Septyni žmonės 
sužeisti.

SHERRY su MARTIN, SMITH su ORGOVANYI, 
HESLIN su CORNSWEET, MACALUSO su DUNAIFF 

GREEN su TEXIS ir GLICK su ITZKOF

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St 
Dabar mano antrašas.

land Parko miškelyje, pačia 
me augštutiniame miesto gale 
žmonės voš gyvi nuo balčio ii 
alkio. Valdiški labdariai ža
da duoti jiems dieną kitą pa-

NAUJAS BIZNIS
Liberty Restorane gaminami ska

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

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

Brooklyn, N. Y.
(261-266)

Norintieji rezervuotų ' sėdynių, telefonuokite
Trafalgar 7-3700—3701
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' P. J. KUNDROTĄ, Savininke

Bedford Avenue Brooklyn, N. 1
Hamp. N.-4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2860-8514

SUDEGĖ 14 VAGONŲ 
APDEGS LAIVAS

Aukokite Baduolių Maršavi- Bsdarbiu-Darbininkų Teis 
mui, o Ne Kapitalistinės 
Labdarybės Sideriams

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ 
t

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

NEW YORK. — Komunistų 
pirma sekcija šaukia masinį 
protesto mitingą šį sekmadienį, 
2 vai. dieną, “čainataune,” 
tai yra chinų gyvenamoj mies
to dalyje, tarp Mott ir Bay
ard St. Protestuos prieš Ja
ponijos karišką įsiveržimą į 
Chiniją, taipgi prieš imperia
listus, ruošiančius karą Sovie
tų Sąjungai. Paskleista lape
liai chinų kalba. Bet Į šį de- 
monstrantinį mitingą yra šau
kiami visų tautų darbininkai, 
kad dalyvautų sykiu su chi- 
nais ir tuomi išreikštų savo kla
sinę vienybę su jaisiais.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

TCL., MIDWOOD

CHORVEDĮ S IR MOKYTOJAS
Atsakantis muzikas ir dirigentas 

choro, gerai suprantantis savo dar
bą, jieškau vietos. Kuriam chorui 
reikalingas geras chorvedis, malonė
kit tuojau atsišaukti.

PROF. J. A. RAKIS
1401 Milwaukee Ave., So. Milwau
kee, Wis. (265-266)

NEW YORK. — Garsiau
sias Amerikos kapelmeisteris 
John Ph. Sousa penktadienį 
šventė 77 metų sukaktuves 
nuo savo gimimo dienos. Dar 
drūtas senis ir niekam neužsi- 
leidžia, kaipo “benų” orkestrų 
vadas.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA vienas arba du 

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

(262-267)

New. Yorko miesto sveikatos 
komisionierius praneša, kad 
dabar per dieną apserga kūdi- 
kų paralyžium tik vienas. Tai
gi ta epidemija greitai užsi
baigsianti. išėmėt nuo kūdi
kių paralyžiaus Didžiajame 
New Yorke mirė 469, o sirgo 
4,098; dauguma sirgusių pa
liksią raišais, paliegėliais vi
sam amžiui.

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa 
gelbsti sugrąžint natural j vidurių malimą 
sumaišyt su vandeniu ir i ‘ ~
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu 
siems. Kaina .........................................................60c.. i

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

Daugumoj dirbtuvių bosai 
atskaito vieną bei du nuošim
čius iš darbininkų algos į va
dinamą bedarbių šelpimo fon
dą. Jeigu kuris darbininkas 
bando pasipriešinti, tam pa
grasina išmest iš darbo. Be 
to, Al Smitho ir bankieriaus 
Gibsono, minimo fondo virši
ninkų, agentai šiaip visur .iš 
darbininkų kaulija pinigus į 
tą prigavingą labdarybę.

■Darbininkų Tarptautinė Pa- 
gelba (W.I.R.) šaukia neduot 
tiems mekleriams nei vieno 
cento; vietoj to darbininkiškos 
Organizacijos ir pavieniai yra 
raginami aukoti alkanųjų mar- 
Šavimui ant Washington©. Kad 
padengti tos revoluicinės ei- 
gos kaštus, yra paskirta visa 
ši savaitė specialėms rinklia
voms tam reikalui.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERHOV ,IE 
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Fotografuo
jame vestu
vių' ir kito
kias gru- 
p e s. At- 
n a u j inam 
senus ir 
k r a j evus. 
Mokė sčių 
neimam, ko
lei nepama- 
t o t e savo 
š a m p alus

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šląpinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E
Tarp7 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- f.j 
ęas, patinimus, gyslų ir są- hn 
narių įdegimus be operaci- • M? 
jos taipgi ir kitas ligas.’ Jį/ 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

(NOTARY PU BUG)
Patarnauju visiems be 

skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai. 1

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

, Phone, Stagg 2-5043

BROOKTYN. — Eina fede
ral ės valdžios teismas prieš 
Peterį DeVito, kruviniausią 
streiklaužių organizatorių. Bet 
jis teisiamas ne todėl, kad 
streikus laužė, o todėl, kad 
nuo valdžios nusuko mokes
čius, kuriuos turėjo mokėti t į 
valdžios iždą nuo savo pel
no. 1929 metais už laužymą 
streikų, kilusių prieš Standard 
Oil Kompaniją, DeVito gavo 
pusę miliono dolerių; suplau
kė jam krūvos pinigų ir už 
kitas streiklaužystes, taip kad, 
sulig savo įplaukų, jis būtų tu
rėjęs tais metais išmokėti val
džiai $66,000 taksų ; bet jis iš
mokėjo tik $233. Jis pridavė 
valdžiai suklastuotas apyskai
tas, kuriose apie šimtą sykių 
sumažino tikruosius savo pel
nus. Jis pridavė daug didesnes 
būk tai išmokėtas savo tarnau
tojams algas, negu jie iš jo ga
vo. Taip antai, jis raportavo 
valdžiai, kad Little Augie Pi- 
sanui, pagarsėjusiam galvažu
džiui, už patarnavimus išmo
kėjęs $1,320; bet valdžios a- 
gehtai surado iš privatinių De- Į 
Vito rekordui., kad Pisanui iš-' 
mokėta tik $360. Streikų lau
žymui DeVito samdėsi ir kitus 
kriminalistų vadus ir panašiai 
padaugino ant popieros jiems ’ 
išmokėjimus, idant apkirst į 
valdžią ir nusukt nuo jos de-i 
sėtkus tūkstančių dolerių tak- I 
sų. Teisman pristatyta 3,100 ! 
kortelių su vardais įvairių i 
streiklaužių, tarnavusiu bei 
tarnaujančių DeVitui. Visiems ; 
jiems DeVito kur kas mažiau 1 
mokėjo, negu kad perstatė į 
valdžiai, būk tiek ir tiek išmo-

i MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

< ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuo 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tolei. ALGANQUIN 4/8294

New Yorko policija 
dienų atgal buvo užtikus “lau
kinių” žmonių porą Van Cort- j 
« « «| • 1** - V t ‘

Telephone, Greenpoint 9-2820

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ I)IWttKTOttIU»

NEW YOĘK. — Sę^bury- 
Ho/stadter tyrinėjimo komisi
ja; įtaria,, kad demokratų par
tijos valdžia’ dalino pašalpa 
bei miestinius darbus daugiau
sia tiems, kurie žadėjo balsuo
ti už demokratus pereituose 
rinkimuose. ' Tam buvo nau
dojamas miestinis $10,000,000 
fondas. Žiūrint į tai, kurioj 
didmiesčio dalyj kiek yra gy
ventojų, tų pinigų škirstymas 
atrodo labai politikieriškas.

Taip antai, Staten Islande, 
R’Chmond Boro, yra išviso tik kėjęs 
168,444 gyventojai, o jam pa- j 
skirta $1,052,000, nors būtent 
Staten Islande iškilo aikštėn 
didžiausios fondo vagystės. To 
boro prezidentas mokėjo iš be
darbių fondo algas šimtams 
savo politinių šalininkų, kurie 
turėjo namus, automobilius ir 
tuo pačiu sykiu įvairius užsi
ėmimus su įplaukomis.

Ouėehs Boro valdybai duota 
$1,855,000. Čia gyventojų 
yra 1,153,454; o centraliniam 
New Yorkui (Manhattanui) 
duota tik $1,668,250, nors ja
me gyvena 1,816,531. Daro
ma išvedimas, kad daugiau be
darbių “pašalpos” pinigų iš
duota tokiose vietose,' kur de
mokratiški New Yorko valdo
nai matė reikalą daugiau bal
sų pirkti savo! partijai rinki- 
rriuosė. O kur jie buvo užsi
tikrinu ,kad vis tiek'bus išrink- 
ii jų partijos žmonės, ten pa
lyginamai mažiau pinigų sky
rė' iš makliavojamo bedarbių 
fdfllo.

Komunistai reikalauja, kad 
visus pinigus, skiriamus bedar
bių reikalamas, kontroliuotų ir 
skirstytų pačių bedarbių komi
tetai.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

361 Broadway, *
Brooklyn. N. It

KAROLIS POŽĖLA skaitomas geriausiu lietu
viu ristiku, Jis susikibs su diūtuoliu VOGEL 

Seredoje, 11 Lapkričio (Nov.), 1931 
ST. NICHOLAS RING

69 W. 66th St. , New Yorke
Pradžia 8:15 Vai. Vakare i

Matas Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai I

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

Naujoky Cigarą

Kainos Kaip Matote
Už 12 Paveikslų, 

8 X 10
Už 12 Paveikslų,

5X7
Už 12 Paveikslų, 

4 X 6
Už Atvirutes

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.
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KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

inęterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištylimi} kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Ossininge ir Crotone, N 
buvo padaryta ablavos 
“slapta įvažiavusių” į Ameri
ką. Tapo areštuota ir į Ellis 
Island ateivybės stotį nuvežta 
vienuolika portugalų darbinin- 

Įkų. Jie laikomi deportavi
mui. Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatai David 
Drucker ir Max J. Mearbaum 
užvedė bylas, kad išgelbėt 

j tuos dabininkus nuo deporta- 
ivimo.

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

4. Nereikia virint, o tik 
užgert einant gult. Visiškai nekenks- 

[• 
................................ 60c., per paštą 65c.

SATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue)

HROOKLYbf, N. T...............

Sportas--Risty nes

JONAS STOKES ii
Fotografas •

šiuomi pranešu savo kostumą-Į 
riams, kad perkėliau savo studijai 

___ naujon vieton* 
. po n u m e r iir 

512 Marion Sttl 
kam p. Broad-įj 

; * Wtti way> Chauncey 
r flMF*** Street stotist ’ mH) Brooklyn, N., Y.
U.,' Naujoj vietoj

studija daug 
geriau įrengta, 

' todėl paveikslai
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

NEW YORK. — Pereitą ke
tvirtadienį vakare Manhattan 
Lyceum buvo bedarbių ir dar
bininkų teismas prieš kapitalis
tinę tvarką. Benamiai, beduo
niai ir šiaip bedarbiai išdėstė 
savo vargus, ir bedarbių džiū- 
rė išnešė pasmerkimą kapita
listiniam surėdymui, kaip to 
viso kaltininkui. Pirmininka
vo drg. J. Louis Engdahl. Be- 
darbių-darbininkų p u b 1 i k os i 
buvo 1,500.

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

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

Sekr. M. Yuškienė.
(264-265)

iiisiiiaiiiaiiiaiiiaiiismauisiiiamoiiisi

LAUKUS] Fotografas
Bedford Avė4-Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831."
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