
Sovietų Sąjungoj

No. 266 Telephone, S*agg 2-3878

KONSERVŲ FABRIKAS

masinis

rašo

■duosEXTRA!
naujas išradimas

Detroit, Mich

Poli

MĖSOS IR ŽUVŲ KON 
SERVŲ KOMBINATAS

IŠ REVOLIUCINIU DARBININKU KON 
IFERENCIJOS BROOKLYNE, LAPK. 8 D

Rodydamas Savo Smarku
mą, Nušovė Savo Draugą

Sukilimas Chinijos 
Mieste Tientsine

PHILADELPHIA, Pa.
Antradienį, lapkričio 10 d., 
8 vai. vakare, Sovietų Są
jungos draugai šaukia ma
sinį susiriųkiiiią po num. 
911 W; Girard Ave.’ Kalbės 
d. Carl Brodsky. (Bus, taip 
pat /įrodomi ■ judžiai “Storm 
Over Asia.”

Lawrence Audėjai Laikinai 
Išblaškė “Pil. Kom.” Suokalbi

RUOŠKITĖS PRIE ALKANU MARŠAVI
MO Į WASHINGTON^ GRUODŽIO 7 D.

Minneapolis 
tantis darbininkų dalyvavo 
revoliucijos paminėjime.

žmonių— 
darbininkų iš dirbtuvių, 
moterų ir vaikų, parodavo 
visą ištisą dieną lapkričio 7 
d. Apie trys šimtai darbi
ninkė delegatų buvo iš už-

Pradėtas Vajus už Finansavimą Alkanąją Maršavimo; Val
džia Turi Būt Priversta Šelpti Bedarbius; Ši Eisena Turi 

Išjudinti Milionus Bedarbią Visuose Amerikos Kampuose.

tą girią. Tarp kitko, matė
si tokie obalsiai: “Šalin ka-‘

kad Sovietų

Chalilovsko rajone (Sa
mara) prasidėjo statyba 
milžiniško naftos kombina
to, kuris susideda iš nafto- 
traukio Emba —Orskas ir 
krekingo įrengimį.

6,038,000 RUBLIŲ EKO 
NOMIJOS

mo! Tegul gyvuoja pasauli-

DIDŽIULĖ SVARSTYK
LIŲ IR JOMS PRIETAISŲ 

DIRBTUVĖ

PRASIDĖJO STATYBA 
NAUJO DIDŽIULIO NAF

TOS KOMBINATO

Lapkričio 8 d., sekmadie 
nį, Brooklyne atsibuvo lie 
tuvių darbininkų revoliuci

Dalyvavo apie 150 Delegatą nuo 58 Organizaciją; Organi
zacijos Šaukiamos į Kovą prieš Alkį ir Algą Kapojimą; 
Reikia Ginti Ateiviu Reikalus;; Nutarti Remti Lietuvos 
Darbininką ir Valstiečią Kovas; Konferencija Vienbalsiai 
Pasisakė už Komunistą Partiją ir Komunistą Interna
cionalą

SVARBUS MASINIS SU 
SIRINKIMAS

Japonija Vėl Atsisako 
Ištraukt Armiją iš 

Mandžūrijos

nas praneša, jog Sinkejevo 
kalnuose gręžimu rastas 
pirmasis asfalto klodas nuo 
5 iki 6 metrų storio. Že
miau jo rasta antri klodai.,

LAWRENCE, Masė. — 
Buržuazinė spauda paskel
bė, kad tūkstančiai audėjų 
sugrįžta prie darbo nuka
potomis algomis. Bet tai 
bus bosų išgalvotas skymas 
sudemoralizuoti audėjus, 
kurie tebesilaiko tvirtai ko
vos lauke. Pirmadienio ry
te ant pikieto linijos polici
ja suareštavo dar keturis, 
tarpe kurių yra d. Fred 
Biedienkapp.

TIENTSIN, Chinija. — 
Dar tebeina sukilimas. Ja 
ponijos orlaiviai bombarda 
vo tas miesto sekcijas, ku
rios yra apgyventos chinie

“Mainieriams Pragaras 
Ant Šios Žemės”

TATARIJOJ RASTI AS 
FALTO KLODAI

Sovietų Sąjungos taikos po
litika ! Tik sunaikinimas ka
pitalizmo ir įsteigimas so- 

sienio—Amerikos, Anglijos, cializmo paliuosuos pasau- 
Vokietijos ir kitų šalių. ,lio darbininkus! Tegul gy* 
Priė Lenino Kapo Pamink- vuoja 14-kos mėtų sukaktu- 
lo stovėjo draugai Stalinas, vės darbininkų viešpatavi- 
Kalininas, Molotovas, Voro 
šilovas ir kiti atstovai Ko- nė lapkričio revoliucija!

riij atimtų už
baigti statyti, o likusiuose 
3 baigiamas vidaus įrengi
mas.

Peiping. — Čia gauta 
pranešimas, kad Chinijos 
mieste j Tientsin lapkričio 
8 d., įvyko smarkus liau
dies sukilimas. Policija 
griebėsi šautuvų ir kul- 
kasvąidžių numalšinimui. 
Apie užmušimus ir sužei
dimus žinių nėra.

Svarbu tas, kad mieste 
Tientsin i mperialistinės 
šalys turi savo armijas, 
kaip ir Shanghajuje. Am
erikos valdžia irgi užlai
ko penkioliktą infanteri- 
ją, gerai ginkluotą. Jei
gu sukilimas plėsis, tai 
tos armijo^padės Chiang 
Kai-sheko valdžiai sukriu- 
šinti darbininkus.

atminti, kad tikimasi turė
ti apie du tūkstančiai ats
tovų. Kiti bus iš tolimiau
sių Amerikos kampų. Rei
kės nusamdyti desėtkai tro- 
kų. Taigi, tie $32,000 yra 
visai maža suma. Mes tu
rime prisidėti prie tos su
mos sukėlimo.-

TOKYO. — Iš* Mukdeno, 
Mandžūrijos, gautas prane
šimas, būk generolas Mah 
Chan-shan paskelbė karą ' įtraukti lietuvių darbininkų 
Japonijai ir prasidėjo nauji 
kruvini mūšiai.

Ulianovske. ateinančiais 
metais pradės dirbti milži
niškas konservų fabrikas, 
kuris kasmet gamins 33 mi
lionus dėžių konservų. Ne
toli jo organizuojąs daržo
vių vaisių sovchozas. Sov- 
chozas užims 1,000 ha. že
mės plotą.

Kitas toks pat fabrikas 
bus pastatytas Suranske, 
kuris kasmet gamins 51 mi- 
lioną dėžių/daržovių ir vai
sių konservų.

VALENCIA/ Ispanija.— 
Lapkričio i 8 ( d. .čionai > kleri
kalai' i laikė savo r kongresą.; 
Sakoma,: kad dalyvavo < iki. 
15j000 - ^katalikiį.?' . iJie( su-: 
tvėrė naują ‘ partiją,, t kuri' 
ginsi katalikų <bažnyčią, i Bet 
Valerici jos i darbininkai ban? 
dė klerikalų suokalbį išar
dyti.' Įvyko kruvinai susi
kirtimas, kuriame devyni 
žmonės ' sužeisti. Valdžia 
palaikė klerikalus prieš dar
bininkus. ■ •r r t

NEW YORK 
jos paminėjimu.dalyvavo iki 
32 tūkstančių-r-apie 20,000 
užkimšo Bronx Coliseum, o 
apie 12,000 turėjo grįžti at
gal nuo svetainės durų.

Įdomu štai kas. Buvo pa
klausta iš susirinkusiu, ku
rie balsavo ūž d. Ameterį 
laike rinkimų. Pakėlė ran
kas iki 13,000 darbininkų. 
Tuo gi tarpu Tammany val
džia tepriskaitė d. Amteriui 
1,729 balsus.

inętų. revoliucijos paminėji- 
imis buvo toks milžiniškas 
kokio niekados dar nebuvo 
Apart tūkstančių ir tūks
tančių Raudonosios Armi
jos kareivių, kurie demons
travo, daug daugiau, negu: atrodė į milžinišką spalvuo- 
milionas civilių

ASKVA.— Keturiolikos munistų Partijos ir Sovietų 
valdžios. Praeinančios mi
nios raudonarmierių ir dar
bininkų karštais šauksmais; 
sveikino savo vadus.

Raudonos vėliavos ir iš-., 
kabos su visokiais parašais

Los Angeles, Calif 
ei ja nedaleido darbininkams 
susirinkti į svetainę del pa- 
minėjimo revoliucijos. De
monstracija buvo laikoma 
lauke,; Bet policija užpuo
lė Tr(, panaudojo gazines 
bombas /darbininkų išvai
kymui.

NAUJA ELEKTROS
STOTIS

Leningrado Krasnoputilo- 
vo d arbininkai—racionali
zatoriai ir išradėjai pasiža
dėjo per 1931 m. duoti 6 
milionus rublių ekonomijos. 
Savo pasižadėjimą jie jau 
išpildė ir perviršijo.

Sovietų Sąjungą laike reVo- 
liucij os paminėjimo. \ ’

Cleveland, O.—Revoliuci
jos paminėjime dalyvavo 
apie du tūkstančiai dąrbi- 
ninkų.

MECHANIZUOTOS STIK
LO FABRIKOS STATYBA 

GOMELY

darbės reikalai. 2) Ateivių į 
teisių gynimo klausimas. 3) 
Lietuvos darbininkų kovos 
ir mūsų pagalba jiems. 4) 
Mūsų judėjimo reikalai ir 
kova prieš oportunistus.
5) Vajus už, A.L.D.L.D., 
“Laisvę” ir “Vilnį.”

Inžinieriai Remenskis ir 
Rerdiukas išrado kambairią 
kalnakasių dapbapis. Ši ma
šina gali- aųtomačiai 5 ope
racijas—-gręžti anglį, tru
pinti išgręžtą anglį, mesti 
tą iš išgręžtos skylės ir 
krauti ant konvejerio.

Per 20 darbo valandų ši 
mašina gali iškašti ir su
krauti ant konvejerio' 800 
tonų anglies. Išradėjai ti
kisi davest šios mašinos iš
dirbinio normą iki 1,300 to
nų į parą. Anglies kaina 
sumažės 46 kapeikas tonui.

New York “Times 
respodentas Duranty 
is Maskvos
valdžia labai susirūpinus 
įvykiais Mandžurijoje. . Ja
ponija tebesklęidžia bjaurų 
melą,; būk Sovietų Sąjunga 
teikianti pagalbą Chinijos 
valdžiai. O tikslas šito me
lo‘yra tame, idant galuti
nai pasisavinti Mandžuriją 
ir pasirodyti pasauliui, jog 
ji gelbsti, “civilizaciją nuo 
bolševizmo.”

mases į organizavimą?/ be
darbių. , Pasirodo, kad kur 
veikia mūsų draugai/ ar tai 
iš ALDLD. kuopų ar kito
kių organizacijų, jie įtrau
kia į bedarbių kuopas ir ki
tų tautų darbininkus. • , ?

Konferencija nutarėm kad 
kiekviena mūsų darbinin
kiška organizacija privalo 
išrinkti ^bedarbių komitetus. 
Visi nariai privalo i mestis 
į darbą, eiti per stubas ir 
registruoti bedarbius, jung
tis su kitų tautų bedarbiais 
ir kurti bedarbių kuopas. 
Bedarbė gula ant visų dar
bininkų pečių. Vargas ir 
skurdas vis didėja, ;tnes, pri
valome tą išnaudoti organi
zavimui darbininkų ir pa
kėlimui jų klasinės sąmo
nės. ■ ’ • ’ ;• / ■'

CLEVELAND, Ohio. 
delei Kovos už Negrų teises 
ruošia viešą teismą negrų 
reformistų organizacijai, 
kuri padeda valdžiai nužu
dyt Scottsboro jaunuolius. 
Teismas įvyks po num. 3864 
Scovill Avė., kampas 38th 
Street/lapkričio llį

Kazaniuj baigiama staty
ti rajoninė elektros stotis 
kuri 1 sausio 1932 
elektros srovę.

Kalugoj eina didžiausios 
SSRS, svarstyklėms prietai
sų dirbtuvės statyba. Per 
metus dirbtuvė duos 50 mi- 
lionų rublių produkcijos, ir 
joj bus užimta 8,000 darbi
ninkų.

Jau užbaigta statyti 4, 
korpusai ir pradėtas 5.

Kruvini Susikirtimai su 
Klerikalais Ispanijoj <

HARBIN, Mandžurija.— 
Vėl buvo smarkus mūšis 
ties upe Nonni. Šį sykį lai
mėjo chinai ir privertė ja
ponus pasitraukti į pieti
nę pusę upės. Mūšyje žu-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraitis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

mamierio žmona, Jb. J. 
Shackelford. Ji nurodė, 
kojda baisi priespauda 
viešpatauja Kentucky val
stijoj. Pamatę šerifus, 
mainieriai bėga į kalnus 
ir slepiasi, kaip nuo ko
kių kruvinų plėšikų. Pa
sak jos, Kentucky valsti
jos mainieriai “gyvena 
pragare ant žemės.”

Wallins Creek, Ky.— 
Čionai buvo sušauktas 
mainierių susirinkimas 
po vadovybe Mainierių 
Nacionalės Unijos. Jame 
dalyvavo ir New Yorko 
rašytojų komisija.

Pirmininkavo Julia Bal
dwin, žmona nužudyto 
mainierio. Kalbėjo kito

Kaip Sovietų Sąjunga 
Žiūri j Japonijos 

Užmačias

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

F i nansavimaš alkanųjų 
maršavimo kitas labai svar
bus klausimas. Apskaito
ma, kad lėšuos iki. $32,000. 
Sukėlimu tos sumos rūpi
nasi specialis maršavimo 
komitetas ir Tarptautinė - 
Darbininkų Pagalba. Mar- 
šuotojams reikės suteikti

Gruodžio 7 d,, bus parašy 
tas naujas Amerikos klasių ninku organizacijos ir draU- 
kovos istorijos puslapis. 
Tūkstančiai bedarbių dele
gatų iš visų Amerikos kam
pų pribus į Washingtoną 
delei pareikalavimo iš kon
greso, kad suteiktų bedar
biams pašalpą. Tai bus is
torinė bedarbių kova. Val
džia turės atkreipti domę į 
alkanųjų protestą ir reika
lavimą, jeigu tas protestas 
bus tikrai masinis, jeigu jis maisto ir drapanų 
išjudins bedarbius. Štai ko
dėl reikia visomis spėkomis 
ruoštis prie šitos alkanų 
bedarbių eisenos. "

Beveik visuose miestuose 
š a ūkiamos konferencijos 
prisirengimui prie maršavi
mo. New Yorke tokia kon
ferencija įvyks šio mėnesio

LAWRENCE.— Po vado
vybe Bendro Fronto Komi
teto ir Nacionalės Audėjų 
Unijos darbininkai laimėjo 
svarbų mūšį. Suvienytomis 
spėkomis kovingi audėjai 
išblaškė Piliečių Komiteto ir 
valdžios suokalbį sudemo
ralizuoti darbininkų eiles 
pagelba apgavingo “slapto 

Lbalsavimo.” Platus pri
sirengimas buvo daromas 
del to balsavimo. Laikraš
čiai labai daug bubnijd. IBet 
tūkstančiai darbininkų ant 
pikieto linijos aiškiai parė
dė • visokiems . • apgavikams, 
kad ■ bus veltui ■. Ijų paštam 
goSif ’ Štai • )kodel ’ “Piliečių 
Komitetas” įsūsirinko i perei
tą šeštadienį' ir paskelbė, 
kad (“balsavimas atideda- 
damas neribotanr laikui.” 

! Žinoma, 4ą patį' skymą vėl 
* kada nors bosai ir valdžia 
bandys panaudoti, todėl au
dėjai turi budėti.

Gurieve prasidėjo staty
ba naujo didelio mėsos ir 
žuvų konservų kombinato, 
kuriam priklausys 4 fabri
kai. Kasmet bus gamina
ma 60 milionų dėžių kon
servų. Statyba apsieis 9 
milionus rublių.

AMERIKOS DARBININKAI SKAITLINGAI MINĖ
JO SOVIETU VALDŽIOS ĮSIKŪRIMO " ;

. ' SUKAKTUVES

Kai kurie cechai jau už 
baigta statyti. Jau atgabe

Japonijos valdžia davė at- 
sakymą Tautų Lygai, kuri 
paskutinėje notoje prašė 
Japoniją ištraukti savo ar
miją iš Mandžūrijos. Japo
nija atsisako tatai padaryti 
ir kaltina Lygą, kad ji pasi
davus chiniečių “melams.”

Spėjama, jog Japonijos 
pasitraukimas ties upe No
nni yra laikinas dalykas, 
kol ji geriau prisirengs 
naujam užpuolimui.

ROCK RAPIDS, Iėwa.—- 
William Tęll pasigyrė j kad 
jis moka puikiai šauti.* h Jo 
draugas Dickson sutiko psa-i 
laikyti butelį ant galvos/ 
kaipo<cielių. Bet šūvis* pa* 

i taikei ne J į butelį. bęt .į kak? 
i tą ir Dickson (ant vietos kri
to negyvas. • ' i

Konferenciją atidarant 
nuoseklią ir pamatinę pra- 
kalbėlę pasakė drg. V. Tau
ras, kaipo Komunistų Par
tijos lietuvių distrikto vedė
jas. Jis apibudino konfe
rencijų reikalingumą ir jų 
svarbą mūsų judėjimui.

Nuo Komunistų Partijos 
Lietuvių Centro Biuro plą- 
tų ir pamatinį pranešimą 
darė d. A. Bimba, C. B. 
s e kretorius, išdėstydamas 
bėgamas kovas ir lietuvių 
darbininkų organizacijų ir 
jų nąrių uždavinius. Cent
ro Biuro raportas po trum
pų diskusijų priimtas vien
balsiai. .

■ ■ ' ' ' ' < I

K o n ferencįįojė ; plačiai 
kalbėta ir diskusuota, kaip

DAR NIEKADOS NEBUVO TOKIOS MIL
ŽINIŠKOS REYOUUCUOS PAMINĖJI
MO DEMONSTRACIJOS SOV. SA JUNGO!

Ateivių gynipio reikalais 
jau įrodyta, 
darbininkų spaudimas į 
viešpataujančiu klasę pri
vertė ją suspenduoti Michi- 
gano valstijoj prieš atevius 
darbininkus įstatymą, kuris 
jau buvo pravestas. Atei
vių Gynimo Komitetas ben
drai su Tarptautiniu Dar
bininkų Apsigynimu išgel- 

ibėjo nuo mirties dd. Lį ir 
Serio, taipgi ir daugelį ki
tų draugų, kuriuos rengėsi 
buržuazija išdeportuoti į 

I fašistų galvų kap’otojų ran
kas. Tik reikia tvirčiau su- 
jungt savo eiles apie Atei
vių Darbininkų Gynimo Ko
mitetą, kad atrėmūs visus 

' b j auriausius sumanymus: 
Paterson, N. J., užrašų ras- įvedimą pasportų sistemos, 
tininku d. J. Nalivaika. Iš- rankų pirštų antspaudų ir 
rinktos reikalingos komisi- 1.1., kas yra pirmoje vietoje 
jos. ir prijihtas ^Jęnotyarkis į taikoma prieš revoJĮucinius 

iir kovingus darbininkus? f
Lietuvos (darbininkų ko

vos prieš kruvinuosius fa
šistus reikalais padaryti nu
tarimai, kad tuojau būtų 
atgaivintas veikimas prieš- 
fašistiniij komitetų ir kad 
jie vyriausiu savo tikslu 
statytų rėmimą Lietuvos 
Komunistų Partijos ir jos 
vedamų,kovų prieš fašistus.

Amerikoje fašizmas suau
go su viešpataujančia vald
žia ir mūsų kovos prieš pa
razitinį surėdymą eina po 
vadovyste Komunistų Parti
jos ir jos atatinkamų orga? 
nizacijų. Kovos prieš fa
šizmą nebegalima atskirti 
nuo kovos prieš kruviną 
buržuazijos diktatūrą.

(Tąsa 2-ram pusi.)

mų organizacijų masine 
konferencija. Tai viena iš 
konferencijų, kurios yra 
šaukiamos įvairiuose aps- 
kričiuose. Konferencija bu
vo pasekmingesnė, negu ti
kėtasi. Mandatų komisija 
pranešė, kad dalyvauja 138 
delegatai nuo 56 organiza
cijų. Bet po to dar pribu
vo keleto organizacijų de
legacijos, taip,- kad pabai
goje konferencijos buvo 
virš 150 delegačių ir dele
gatų.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas d. J. Bimba, iš



t

Puslapis Anįras

it, Brooklyn, N«w York

su VI
Bet

turėjo drg.

Akyvaizdoje tokio prieš

ie Jau

darbiNuo šio baisaus kapitalisti- rencija iš visų lietuvių
nes sistemos krizio milionams

TRUPINIAImp

nors

įleistai bar

Žydų Religija Taip Pat Pilna Fanatizmo ir 
Apgavysčių, Kaip ir Kitos Visos Religijos

Vyskupas, kad 
dirmavptr7 vaikus,

buvo plačiai svarstyta ir pri
imtos atatinkamos rezoliucijos.

Tajpįj ’ 'ąįftaftą artinęs

vas tuoj drebančiu balsu prade 
da: "Rabine, aš noriu

Komunistų Partijos 6-to 
Distrikto Lietuvių Frak
cijos Biuras.
A.L.D.L

karčių. Todėl vaikų ir neturi.’ 
Šitaip rabinas nusiplauna ran 
kas

Toje linkmėje mes pasi
žadame ir eiti, veikdami po 
bendrąja vadovybe Komu-

pradėjo daryti 
idant

4-tO' Apskričio 
Sub-KomŪetas. a .

■ntered as second class matter Marek 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 1, 1879

1. Kova už bedarbių reika 
lūs ir prieš algų kapojimą.

duočiau nprs dešimtuką, o li
kusius galėsiu išmokėt kad ir, 
po kvoderį į mėnesį. Neapsi
kentęs daviau, jam dešimtuką, 
kad tik greičiau jis (išeitų.” • j

Je, gerįąų tęgųl dešįm|ukąs 
nueina .ąiekįįy. negu' ęlųleris 
žlunga

neįfiedodąvo. Tas 
važiuot

Iš Revoliucinių Darbininkų Konferencijos 
Brooklyhe, Lapkričio 8 d.

tams Js

liucinio judėjimo nepriete

bininkijos reikalus ir kantriai 
vesti ideologinę' kovą už atka- 
riavimą nuo Pruseikos-Butkaus 
tų darbininkų, kuriuos jie ap
gavo ir patraukė į savo kontr- 
rėVblįuofiię pozi
»Konferencijos

. įalėaąVo užmokėti rabinui, 
tą pačią giesmę jiems buvo 

kyta giedoti greit ir trum- 
Į, sakysim—tra—ra—ra-r—ra 
Užbaigtas biznis. Biednam

resi sūnų, 
Moteriškė užsimoka rabinui

Partijos vadovybėj einant- 
tis Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras,—tokioje kri- 
žio, kovų ir karo pavojaus 
padėtyje’ 
Mfoįffilįų .pastangų 
surišti lietuvių darbininkų i komunistinio’ bendro; *fron 
judėjimų.su-bendromis visųito, mums klasiniai sąmonįn
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Svory day, except Bunday, at 46 Ten Eyck Btrėe

ninku organizacijų Ohio vals
tijos. Konferencijos dieno
tvarkės svarbiausi punktai bus 
šie:

mat, 
peklon, kiek rabi

ną! paiso. Taip ir Šiandien esą 
pąs tikinčius žydus praktikuo
jama.

Kunigai savo pasekėjams sa
koj: "Melskis, žmogelį, užpirk 
misiąs’, o»dievas7 tau duoš/ koa

;šj rabino 
ihgęs tė- 
hįaudoti. 
įiedus ta 
Hfe iš 
duoti ki- 
sbfcp ir

| bedarbių grąsina ateinanti žie 
ima dar riegirdėtu skurdu. Dir

Oportunistui 
pavytu, per melus,,, išmislus 
ir demagogiją, suklaidinti 
tam tikras skaičius nuošir
džių * darbininkų, tačiaus 
prieškomunistiniai opozicio
nieriai žino, kad jie neras 
parėmimo savo pragaištin
gam darbui masinėse lietu
vių darbininkų organizaci
jų konferencijose. Ęijoda- 
mi akis akin stotį su revo- 
1 i u ainiai nusistačiusiomis 
masėmis ir nematydami ga
limybes apginti savo opozi
cijų tokiose konferencijose, 
oportunistai paskelbė , boi- 
)'rta <prieš tąsias konferen
cijas,* stengdamiesi sulaikyt 'šaukiama plati; masinė, kopfę.

nori.” Taip; ir i pas 1 tikinčius žydės moterys esą nėiyažes 
žydus šitaip esą praktikuojama. I tikėjimo uįlaikytpjos,. jėi.’ne 
Yra atsitikimų, sakysime, kad1 dęsnės, kaip vyrąi. 
moteris neturi vaikų. Ji nuei 
na pas rabiną ir sako 
riu sūnaus.”

darbininkiškas organizaci^ 
jas nuo delegatų siuntimo į 
jąsias.

taipgi j bitų? j p pūdomi 
dvi 'dukteris.3 yyfeshipji’ ' p 
klauso Komunistų Partijoj, 
kitd,

Praeitą vasąrą, birželio mė 
nesį buvau su> šeimyna nuvažia 
vęs pas drg. Sinkevičiūtę ant jam daugiau pasakyti* nebebu-

tarė j ai-simpatikai; tvirtai gyhė 
savo politinę partiją, -nes jie 
žino, kad fiktai Komiinistų In
ternacionalas ir Amerikoje jo 
amerikinė• sekcija, Komunistų 
Partija, yra tikras darbininkų 
klasės vadas.

Konferencijoje ir diskusijo
se dalyvavo daug tų darbinin
kų ir mūsų rėmėjų, kurie 
“Laisvės” suvažiavimo metu 
rėmė “skloką.”

Šią konferenciją boikotavo 
prieškomunistinė opozicija. Jie 
svietui dumia akis, būk sų jais 
eina visi, būk juos ręmia ma
sės mūsų organizacijų. Bet 
gyvenime žino, kad taip nėra 
ir todėl bijosi savo akis paro
dyti, bijosi revoliucinių masių 
teismo. • , ,

Konferencija payyko visais 
atžvilgiais. Ji dar daugiau 
sujungė revoliucines darbinin
kų mases kovon už darbininkų 
klasės reikalus ir prieš musų 
kovų ardytojus. i-

Bedarbiai masinės konferen
cijos delegatai buvo leidžiami 
į koncertą veltui.

pasakys, kaip "palaimins, ” tai 
tuo tavo vaikas ir bus. Gi re
liginis žydas priešintis prieš by 
kokį rabino “palaiminimą” ne
gali, nes rabirip Žo'džįąi* esą ly
gtis dievų. Tėvas d< R., 
dęs eilėn, kur rabinas jaunuo
lius jau “laimino.” Drg. R. sa
ko: “Matau, k$d tėvo lūpos

vo zvisiems, bet ne vienodu to 
nu'. J eigų, bagotą1 žydą laido 

binas. ‘ W žydai suveda vai- Ūayb, tai, vaikams .būdavo įsa 
kučiuš prie "palaiminimo,” ir .kyta giedoti nobažnai, iš lėto— 
prisirengę rabino - prašyti, kuoidof-^o—dč. O jeigu biednes 
nori kad jį vaikai būtų. O ti-} nįilądpdąv^kurio šęifnyna ma 
kinti žydai tiki, kad ką rabinas j

* *. • - > N v JA i * ' 4* n i

vau dar sutikęs, kaip šie trys 
bolševikai, kurie taip gerai ži
nojo žydų tikėjimą ir taip no
riai aiškino apie jo blėdingumą 
darbininkams, .kaip ir kitų tikė
jimų. .Kada tik sueidavome 
grupėn arba susėsdavom prie 
stalo valgyti, jie vis turejų ką 
nors naujo pasakyti apie rabi
nų su buržuazija žulikystes 
prieš darbininkus ir kįtas juo
kingas pasakaites apie žydų ti
kėjimą. Kai kada jie taip nu
pasakodavo juokingas pasakas 
apie žydų tikybą, rabinus ir ti
kinčiuosius, kąd'įnųms net pil
vus skaudėdavo juoko.

Įdomiausių

Vieną vakarą; eidaiųas gaty^ 
užtikau porą pažįstamų vyru- 

Atis. '• Vienhi % jų sa
ko : “Man' Sakė,»kad tu • užsira
šei ‘Naują (Klampynę’;”- i“Tai 
neteisybę, tąu saką,—aš jokios, 
klampynės pęužsięąšiau,” atsa
kė pirmasis. “Kaip tai ne, sa
ko, tavo'ir vardą mali* užrašy
tą ant /popiėros,” } tvirtino ant
rasis. • Tuomet pirmasis štai 
kaip paaiškipo ‘ “Pas mus atėjo 
vienas sklokininkas siuduobuke 
barzdoj,—aš^ jų vąrdo nežinau, 
—ir pradėjo labai siūlyti tą 
dar negimusią gazietą. Aš jam 
pasakiau,, kad ‘ dabar neturiu

kapojimus. Kalbėta apie Law
rence audėjų streiką, priimta 
rezoliucija Komunistų Partijos 
streikų vedimo politikos dva
sioje.

Labiausiai delegatai, domė
josi tai mūsų revoliucinių or
ganizacijų reikalais, jų kovų 
revoliucionizavimu, traukimu 
lietuvių darbininkų masių į 
kasdienines darbininkų klasės 
kovas ir atrėmimu skaldytojų 
oportunistų.

Mūsų judėjimo vienybės rei
kalais kalbėjo mūsų veiklūs 
eiliniai draugai-^-Savičius, Kli- 
maitis, Stankovas, Povilas Be-

Lai gyvuoja Amerikos 
Komunistų Partija!
. Lai gyvuoja Komunistų 
Internacionalas!

nepa- 
O tikinti žydeliai jau-* 

moteriškė nusiminus ei-’čiasi lengviau ant: širdies ir; 
na namon, visati-nematydama ir džiaugias, kąd jų rabinąs “gali”; 

daryti .su mereliu, ką norį. (
[Tie draugai ir daugiau mums 

įdomių pasakų* pripasAkojo apie1 
žydų tikybą; bet Čia- jų visų 
surašyti negaliu, o kita, jų visų 
it atminti negalim , < • i -. 1

Gal kas pamanys, kad šito
kių niekų žydų religijoj negali 
būt, kad čia tik daromi juokai 
iš jų religijos. Bet jeigu mes 
pažiūrėsime katalikų . religijos 
kvailybėsna, tai mums’nebeteks 
abejoti apie žydų .religijos kvai
lybes. Argi reikia didesnės 
kvailybės, kaip tikėti, kad ka
talikų “šventieji” išgydo žmo
nes? Juk ir po šiai dienai ka
talikiškas pasaulis pilnas “ste-

Kapitalizmo; krizini beei
nant vis gilyn ir platyn, iš
augus milžiniškai bedarbei, 
—kubnfet fabrikantai ir ki
ti samdytojai apsivartyda
rni kapoja darbininkams al
gas ir smarkiną išnaudoji
mą,—Amerikoje labai paaš
trėjo klasinė bedarbių ir 
dirbančiųjų kova. Didieji 
ir mažieji, bet vis tankesni 
streikai ir demonstracijos, 
varo į pašėlimą kapitalis
tus, kurie nori iš krizio iš
bristi kaštais darbininktj 
masių, per kietesnį dirban
čiųjų pasijungimą,—ir tuo 
pačiu laiku galvatrūkčiais 
rengiasi prie ginkluoto So
vietų .užpuolimo, taipgi prie 
tarpsąv.inio karo:

idant tą judįjiiAą padaryti kamg, reikia kuo .did^iau- 
enefgįfiggsnj, kairesnį taip- gįgg t vienybės. O ta mūsą 

vienybė bus tuo drūtesne, 
tūo platesniais ir stipres
niais pagrindais jinai sto
vės,-j eigų mes įsitrauksime 
Į smarkėjančias tarptautines 
darbininkų kovas prieš už
darbių kapojimus, už be
darbių aprūpinimą, prieš 
imperialistinį karą ir už 
Sovietų Sąjungos apgyni
ma.

gė savo darbą, dainuodami 
“Internacionalą,” ir pilni ener
gijos ir ūpo skubinosi ’ į kon
certą, kurį itą vakarą rengė 
Aido-Lyros Choras naudai Ko
munistų partijos Lietuvių, Cen-? 
tro Biuro.

Konferencija f ;parodė,j aut i 
kįek dabar? jau ?tyirtas lįatųvįų 
darbininku '.jąysįstatymas. ,už 
Komunistų’ P Arti i a.,. Mušti bri-

reli^inė mokykh
jos pasilįųosuoti
tąn

Bdį" jęlgų tėyb
tęri • nętęjcą.i ‘ X

Atvažiuoja taą | ^didel

er kovą, 
, japiįalisti- 

Jis|fk'a'ip jo drau- 
evoliųcįoiyę- 
Jo tėvhs jį 
l religiųėn 

i<jaųt jį padarius 
, ikąiį jo tėvas sa-

iliūzijų- nėra.) ’ 
daibiųinkai \įiį?: 
tepasiįiuo^Uc 
nes vergijos 
gai ša^o, gįpęs 
rium—įkomuhisti 
mažą padėjo 
mokyklon, 
“geru žydi 
kęs. Toje mokykloj, jis ne tik 
mokinosi relįgijo^, bet ir gu
lėjo po mokytojų priežiūra. Jo 
tėvas prašęs mokytojų, kad jie

'terš ittarf teito SlWti laibą, ,kovos prfeš algą
kur ji tėvui rašo: “Tėte, vakar 
turėjome du mainierių vaiku
čius, kurie atvažiavo pašalpos 
rinkti streikuojantiems mainie- 
riams. Mes juos išvedžiojome 
visur. Buvome juos nuvedę 
“Daily Workerio” naman, ku
ris jiems labai patiko..". Beje, 
aš manau, .kad mano poema 
tilps sekančiame num. “Jauno
jo Pionieriaus.” Ne visi bolše
vikai gali pasigirti tokiais vai
kais. • I

Su tais draugais daugiausia 
pasikalbėjimus turėdavome va- 
kaįraįs, kada sutemdavo. Su
guldavome arlJa susėsdavome

vo laiko, nes aš jį perkirtaų 
savo sušukimu: “Rabine, aš no
riu važiuoti kitan miestan mo
kintis!” “Vaikeli,” rabinas 
sako, “tu važiuosi kitan mies
tan mokintis.”, Mano tėvas ko 
nenuleipo iš tokio mano kiau
liško prieš jį pasielgimo. Bet 
man buvę linksma, nes žinojau, 
kad tėvas- rabino žodžiams ne
sipriešins. ' Ką rabinas pasakė, 
tai kaip kirviu nukirto, ir jis 
savo žodžių ‘ nemainys, juk jis

Politinis Pareiškimas New Yorko-New 
Jersey Apskričio Masinės Konferencijos 

įvykusios Brooklyne, N. Y., Lapkr. 8

■k^tita/ prisirengiant, ’ ką rabi
nui tufės sakyti, ’ir štdyi’ užpa
kalyj? iinanęsi . Babifįas prieina 
ir deda ranką ant manęs. Tu

šuoja iš religines mokyklos.
Draugas R> nuvažiuoja, kitan 

miestai) j rusįų mokyklon, bet 
jam netenka joj ilgai būti. Mat, 
jam čia buvo ’ daugiau liuoso 
laiko’1’ir jis tą laiką sunaudojo

„ -----.... ----- --------------- .eis, Petkus, J. Nalivaika, sal
ratu ant,žolės ir pradėdavome!tys, žolynas, Panelis ir eilė ki 
pasakoti, kas ką žinome. Ypa
tingai d. R. vis turėdavo ką 
nors naujo pasakyti. Jis su 
savo kopiišku aktinimu be galo 
mus prijuokindavo. Tai natū
raliai komiškas vaidyla, ir jis 
yra vaidyla, nes tankiai lošiąs 
darbininkiškus veikalus. Ypač 
jo nudavimas rabinu nesvietiš
kai juokingas; o kadangi jis 
mokinosi rabinu, tai ir visus jų 
“triksus” žino, kaip eiti, kaip, 
aktinti, kaip nuduoti ., šventu, 
nežemiška ai|aba ir t.t. ’

Šis draugas atpašdkdjo, atlo
šė ir at giedojo žydiškai, kaiį 
rabinas liepdavo .. juos giedoti 
prieįnumirėlio.: Kada numirusį 
žydą" laidodavo; tai d. R. mo
kyklos vaikams reikėdavo jį ly- 
dėti ir giedoti, o užmokestį ra- 

ų’įSHros. biW Pasiimdavo. t $ors z gięs- 
ysys, tai i sako, tas pačias giedodą-;

Bolted States
Brooklyn, N.
Foreign countries, per year....|8.09 Foreign countries, six months
Canada and Brazil, per year....|6.M Canada and Brazil, six month

Bijodami ir šalindamiesi 
griežlėjančios klasių kovos, 
oportunistai su 'savo vadais 
Pruseika, Butkum ir Straz
du, sukilo prieš komunisti
nę vadovybę, susi rasdami 
sau uoliausių pasekėjų tarp 
smulkiosios buržuazijos. Tie 
elementai, sudarydami 
prieškomunistinę opoziciją, 
Įtempė visas savo spėkas, 
Kad atplėšti lietuvius darbi
ninkus nuo komunistinės 
vadovybės, ir tuo tikslu ku
ria s^u pastoyią ęūštą, yen- 
gdaniįesi išleisti savo lai- ■ bantiems rytojus irgi nebeuž- 
krašįį, skaldymui.revoliucį-iįtikrįntąs^nesvietiška skubini-;

, •. s.. i nuolatinis algų
kapojjmdš5 ir tik diena- kita į 
savaitę darbo stumia juos ir 
jų šeimynas į skurdo nasrus./ 
Valdžia vis kas kartą dau-l 
giąu pradeda persekioti atei
vius darbininkus, kėsinasi vi-i 
sus suregistruoti ir užkarti ant I 
mūsų pasportų sistemą.

Lietuvos valstiečiai ir darbi- j 
ninkai veda sunkią kovą su' 
kruvinuoju fašizmu.’ Mes irgi 
turime ištiesti ranką Lietuvos 
varguoliams ir padėti jiems 
kovoje prieš kruvinąjį Smeto
nos fašizmą. O už vis labiau
siai šiuo laikotarpiu mums rei
kia bendro veikimo, tvirtos I privalo kuo greičią.uąuii išrink- 
proletafinės vienybės, kad nu- ti delegatus ir prisiųsti į kon- 

, galėti darbininkų priešus, ir .ferenciją. Delegatai į šią kon- 
todėl reikia vesti griežtesnę j ferenciją renkasi vienas, nud 

tkovą prieš visokius oportunis-, draugijos ir .po vieną nuo kiek- 
itinius priešus, kurie kėsinasi, vienų 5 narių. .

Tuos prieškomunistinius 
apozicionierius jau senai 
pasmerkė Amerikos Komu
nistų Partija; pasmerkė 
juos, kaipo darbininkų kla
sės priešus, ir patsaj Ko
rn u n istų . Internacionalas. 
3et užtat karštaisiais But
kaus- Prus.eikos opozicijos 
partijėlės rėmėjais pasidarė 
ietuviški fašistai ir social- 
fešistai ir įvairių tautų lo- 
/estoniečiai renegatai, ku- 
•je ir gyvu žodžiu ir per sa- 
70 spaudą dabar šaukia va- 
io tiems ardytojams klasi
ne lietuvių darbininkų ju- 
lėjimo. Visi priešrevoliu
ciniai gaivalai žiūri į deši
niuosius oportunistus, kai
no į svarbiausius savo tal- 
dninkus priešais komunis
tinį judėjimą ta.rp lietuvių 
darbo žmonių.

Ohio Valstijos Bendra Konferencija 
Įvyks Lapkričio 29-tą d.

kalboj ne ' daugiau? kaip tik 
adresą parašyt i, o viską kitą 
apie Religiją. Tėvas taipgi tu
rėjo intenciją jį ' išmokinti rą- 
bįnu ir juo mokino. Tačiaus 
d. R. širdyj būta “piktos dva
sios.” Kaip tik jjis paaugėjęs, 
tuoj prisidėjęs toj pačioj moky
kloj prie didesnių ‘‘vaikėzų” re
voliucines grųpėš,; pradėjęs mo
kintis slaptai rusų rašybą ir 
dalyvauti revoliuciniame judė
jime, .kiek jo amžius ir . laikas 
jam pavėlino.

žydų rabinai pasakoja savo 
pasekėjams, d. R.’ sako, jog jie 
turi beveik lygią galią su dievu, 
ir tam religiniaiį žydąi labai ti
ki. Ką rabinas pasakąs, tas ir 
išsipildąs. Taigi ir d. R. tėvas 
laukęs tos valandos, kada Mins
kan atvažiuos “dičĮelis” rabinas, 
kaip katalikų 
atvažiiioja 
ir palaimins jo šųhį būti ' 
ru’’ žydu.': tai

nemislydama apie rabino apga
vystę. . . •

? Bet, draugai sako, yra atsiti
kimų, kur toks rabino “užtikri
nimas” išsipildo. Tada apie 
tai visa’apiėlinkė sužino, įtiki 
nesvietiškai tokiam rabinui ir 
atleidžia jam nors ir už tūks
tantį pirmesnių jo pranašavi
mų neišsipildymą.

žydų tikėjimas mokina, kad 
moteris, tai niekas. Jeigu ji 
savo vyrui gyvendama gera 
bus, tai danguje galės būti jo 
po kojų suolelis (foot stool), 
jei ne, tai nei tokios vietos 
danguje ji negaus.

Kaip šie draugai pasakoja, i būklingų” vietų, kur žmonės šu
tai toks moterų pažeminimas Į neša kunigams turtus ir būk 

i turėtų jas atstumti nuo tikėji-1 pasigydo nuo ligų.
I mo. Bet yra kaip tik atbulai.1 A. Gilmun.

suardyti klasinę darbininkų 
vienybę.

Išdiskusavimui ir išsprendi
mui viršminėtų klausimų yfa

Ql^tu Partijos ir jos pąstja- 
ty t0 Lietuvių Komunistu 
Centro Biuro. »

Mes griežčiausiai pasmer
kiame prieškomunistinę op
ortunistų opozicij 
sais kontr-revoliuciniais jbs 
darbais ir planais.

Drauge su tuo mes šau
kiame “opozicijos“ suklai
dintus .darbihinkus ir dar
bininkes tuojaus atsimesti 
nuo josios ir vėl stoti į ben
drąsias proletarines kovin
gas eiles delei batalijos už 
bedarbių ir dirbančiųjų rei
kalus, prieš kapitalistus ir 
jų diktatorišką valdžią.

Ši konferencija pareiškia, 
kad tai yra mesutaikomas 
dalykas įremti prieškomunis
tinę opoziciją ir tuo pačiu 
laiku būtį nariais darbinin
kiškų imūsų organizacijų,

Mes ' norime sutaupyti 
kiekvieną darbininką bei 
darbininkę klasiniam mūsų 
judėjimui, tačiaus negalime 
savo tarpe amžinai pakęsti 
tuos, kurie veikliai remia 
prieškomunistinę opoziciją; 
ir tokie nepataisomi žmonės 
turės but išriesti iš mūsų 
eilių, kaip kad padarė ir na
riai čikagiškės A.L.D. Lite
ratūros Draugijos kuopos, 
patys išbraukdami Prusei- 
ką ir Strazdą.

Mes išreiškiame visišką 
užgyrimą tai linijai, kurią 
iki šiol vedė ir dabar veda 
Amerikos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas ir 
Lietuvių Centro Biuras ko
voj prieš dešiniuosius op
ortunistus ir už revoliucinę 
lietuvių darbininkų vieny
bę. Tuo pačiu sykiu mes 
pilniausiai užgiriame komu
nistų dedamąsias pastan
gas, kad visas lietuvių dar- 
b i n inkų judėjimas būtų 
tampriausiai surištas su 
tarptautiniu judėjimu ir 
masiniai įtrauktas į. Ameri
kos proletariato bendrąsias 
kovas.

Šalin prieškomunistinius 
opozicionierius ardytojus!

Lai gyvuoja lietuvių ,dar
bininkų judėjimo kovinga 
vienybė! •••••■• ■ ’ -. ■

Lai gyvuoja bolševikiškas 
Lietusių Komunistų Cent
ro Biuras!

abiriai | "galį” ’ ir stebuklus 
a® no-‘daryti. Pas labai tikinčius žy- 

'dus dar ir po šiai dienai esą 
Gerai, tu už metų laiko tu-' maldos laikomos k&s mėnuo 

atsako jai rabinas, prieš mėnulį.
Jeigu prie Jo melstis, reikia, 

kiek išgali ir džiaugdamosi ei-,idant jis būtų galima matyti; 
na namon ir laukia sūnaus.; bet kai kada jis ąž debesų. Pa- 
Metas laiko praslinksta; mote- į prastas žydelis mėnulio iš už 
riškei sūnaus nėra. Ji nueina1 debesų negali išprašyti, tiesa, 
pas tą patį rabiną ir klausia, bet rabinas “galįs”. Ir štai
kas atsitiko, kad sųnaus nėra? kokiu' būdu; Rabinas augštin
“A, tu turėjai apie tai geriau žiūri įr sako tris kartus: “Mė-
žinoti,” atsako jai rabinas. I nuli, aš liepiu, idant, tu, pasiro-
“Tavo tėvų tėvai gal yra prasi-1 dyturn! Mėnuli, aš liepiu, idant 
kaltę kuo prieš dievą. Dievas tu pasirodytum! Menuli, aš lie- 
už tai baudžia ligi keturių gent-' piu, idant tu nepti^iriodi/tdin!

If mėnulis jo-‘“klauso 
sirodo

farmos praleisti? savaitę vaka- 
cijoms.

Suėjus mums vakarieniauti, 
radome, apart kitų, tris gana 
iškalbius vyrukus. Jie tuojaus 
pradėjo mųp klausinėti įvairių 
dalykų—daugiausia politinio po 
būdžio. Matytis, jie norėjo su
žinoti, kas .mes do paukščiai. 
Ir čia aš negalėjau tylėti,, nes 
sdvo pažiūrų nenorėjau nuo jų 
slaptybėj laikyti. Kada jie pa
matė, jog mes ėsaiiie kOtnunįs^ 
tinių idej(ų žmonės, pasidarė 
dfaugiškešni, atviresni kalboje 
ir( nustojo mums statę klausi
mus; pradėjo žydiškai dainuoti 
revoliucines dainas ir pama
čiau, jog esame savo savo idė
jų draugų tąrpę. O būdamas 
idėjinių draugų -tarpe, negalė
jau tylėti nepasidalindamas i involiuciniame ir taip darbinin- 
mintimis. Tai ir pradėjome Įkų judėjime. Jo grupė moky- 
kalbėti kalbų kalbeles apie visą ;kĮoje įampa nutverta su prieš- 
svietelį. (valdiškais raštais. Jam ten

Eisu buvęs tarp daugel žy-! pasidaro taip karšta, kad jis tu- 
du draugų, tačiaus . tokių nebu-f1’* apleisti mokyklą ir nueiti 

' .m . . v , ’spaustuvės darbo mokintis.
Nuo apleidimo mokyklos iki 

1905 metų Rusijos revoliucijos 
jis pilnai dalyvaują revoliuci
niame judėjime. Po 1905 metų 
revoliucijos išvažiuoja Ameri
kon. 1917 metais sugrįžta Len
kijon ir dalyvauja revoliucijoj. 
Lenkų su Sovietų Sąjunga karo 
metu jis tampa lenkų valdžios 
nutvertas revoliuciniame darbe 
ir labai sužalotas. Gal jį Len
kijos valdžia būt įr nugalabi
nus, bet taikai įvykus, bolševi
kai išmainė jį ant-lenkų belais
vių. Tada jis atvažiuoja atgal 
Amerikon pas savo šeimyną čia 
revoliucinį darbą dirbti; ir dir-

1UB8CRIPTI0N RATBB:
per year.............|6.00 United Btatea, six months
, per year...........18.09 Brooklyn, N. Y., six montl

,3.. Rėmimas: Lietuvos yalsiĮ 
tiečių ir darbi^inkiįĮJudėjimp^

4- Mūsų darbipi^ft||o Jut 
dėjimo vienybe# gynimas nuo 
oportunistinių griovikų. ■■ rA ,

Konferencija ■ įvyks -f ■ 2^ą 
dieną lapkričio /Noveipbė^)., 
Lietuvių Darb. Svetainėje v po' 
No J 920 E. 79th St. (prie? St, 
Clair Ave. K Cleveland, JO, 
Prasidės 11-tą vai. ryte. J *

Pakvietimai draugijoms yra 
išsiuntinėti, bet jeigu kuri 
draugija, kuppa ar kjiubas ir 
negavo pakvietimu, tai vis tiek

(Tąsa nuo 1 pusi.)
t Kovos reikalais už bedar

biams apdraudą ir paramą iš 
(valdžios -iždo ir kapitalistinių 

vaikai Pe^nlI> ateivių darbiniųkų tei- 
Tųri siU gynimo, Lietuvos darbinin-

kad jis eitų sulig Komunis
tų InterhaciOnalo linijos, 
keliais ręvplįucinės klasių 
kovos.

.Tokiu tai momentu opor
tunizmas,— kuris ‘ramiais 
laikais ilgai slapstėsi,—da
bar iškėlė savo galvą augš- 
tyn tarp organizuotai vei
kiančių lietuvių darbininkų.

tų. Jie užgyrė Komunistų 
Partijos, Centro Biuro, mūsų 
dienraščių “Laisvės” ir “Vil
nies” bei kitų centralinių įstai
gų kovas prieš Prūseikos, But
kaus ir Strazdo priešdarbinin- 
kiškus žygius.

Delegatai reikalavo griežtos 
kovos prieš oportunistus ir 
skaldytojus mūsų judėjimo ei
lių. Jie net kritikavo Centro 
Biurą ir A.L.D.L.D. Centro Ko
mitetą ųž negana aštriai veda
mą kovą prieš tuos mūsų judė- 
jimo ardytoJus,. ' 
' Dar čtaugeljs btivo užsiregis
travę kalbęti,' but del stokos 
laiko negalėjo;, išsireikšti savo 
mint. Vięnok visi delegataijkų kalba 
tą padarė, vfenbalsiai, priim
dami pdlitinį pareiškimą mūsų 
judėjimo reikalais.’, (Jis telpa 
šios dienos “Ląisvęj”).

’ Užgiria A.L.ų.L.D. 19-tos 
kuopos žingsniai išmetime iš 
A.L.D.L.D. eilių Prūseikos ir 
Strazdo.; Reikalavo vesti ir 
ant toliaus ideologinę kovą už 
atkarta vimą tų darbininkų, 
kuriuos paVyko suklaidinti 
Prūseikai ir jp Ko.

Po diskusijų draugas Bim
ba padarė trumpą peržvalgą 
išreikštų minčių. Dar kartą 

sunkiui darbininkui visai, sako, kreipėsi į draugus energingai 
gąl mestis į klasių kovas už dar

niu mūsų judėjimo. Vis dar 
y eidtnainingai šnekėdami, 

įdrią ; komųiįisr 
tetunistai ištik?- 
rlirigiausi revo-

š.' •‘f'•5

;! > ? 9 ; ' * *■



J

Puslapis Trečiai

4 “LAISVES” VAJAUS MIESTAS i Wyoming| Pa., M. Grabaskie- 
nė, Rocky Hall, Conn., J. Va- 

! laika, Haverhill, Mass., J. Sau-.
lėnas, Haverhill, Mass., J. Si-vajus gavimui naujų skaitytojų eina sklan- mutiį Nashua, ’N. H.,’ Dr. J.

Bet ta tūkstantinė Mažeika, Cleveland, Ohio,

Antradienis, Lapkr. 10> 1931 r 1
■ ■ .    r---’ ' ............ ..... —-

FAŠISTINIS TILTELIS, KURIUO SPACYRUOJA 
LEONAS PRUSEIKA :

f Kuomet Pruseika, Straz- oportunistas bėga nuo pa
das, Butkus ir keletas jų i grindų ir bijosi, k&d komu- 
šalininkų susimetė į prieš-; nistai neatsakytų į jo pa- 
komunistinę opoziciją, tai1 leistus melus apie Partija? j - 3- J
buvo tokių darbininkų, ku- Jjs žino, kad jei dar yra • 

-rie manė, kad jie nesibro- vienas kitas darbininkas, ' 
liaus su fašistais. Nuo of i- kuris suklaidintas ir seka 

užgimimo paskui jį, tai kuomet leis jį 
teprabėgo dešimts mėnesių, kritikuoti ir atsakyti į jo 
o Leonas jau mylimas sve- paleistas nesąmones, tai 
čias fašistų glėbyje. Sklo-: darbininkai nusisuks ’nuo 

. kai labai, nepatiko, kad Par-i jo jp pasiliks tik paikutė 
tijos Centro Komitetas sa- traicė. .
vo\nirmutiniame, pareiški
me pabriežė, kad “skloka” i u ... . 1V... , .
gelbsti Fiščs komitetui. Da-! renegatas išeina kalbėti ta!
bar Pruseika kalbą su fa-ijam, PloAl.vlS1 ?.e' 

’ šistais. nuo vienų pagrindų.
Paimkim paskutinių dienų 
nuotikius ir paegzaminuo
tam kiekvieną atskirai:
(Apie pora savaičių atgal 

Philadelphijoj Pašelpinis 
Republikorių Kliubas buvo 
surengęs Pruseikai prakal
bas. Ten jis pasakojo, kaip 
senai jis nesutiko su Parti
jos politika ir kaip karts 
nuo karto jis savotai rašęs 
į laikraščius ir vis buvus jo 
“teisybė.” Jis ten savo i 
maldą sakė apįe porą va- į 
landų. Teko ir man tameisias niekintojas dienraščio 
susirinkime būti. Po pra- į “Laisvės.’’ Gi kad jis galė- 

; kalbų komunistinio nusi
statymo darbininkai reikala
vo, kad duotų man kalbėti 
ir atsakyti į Pruseikos pa
skleistas nesąmones. Leo
nas susigriebęs popierga
lius pabėgo, o jo' šalininkai 
su kumščiais puolė prie ma
nęs ir grasino sumušimu,.

i kad reikalauju balso apgin
ti Komunistų Partiją.

Kiek laiko atgal tas po
nas kalbėjo Wilkes-Barre, I 
Pa. Pripasakojo niekų, dar-j 1 
bininkai ’pareikalavo, kad 
leistų kalbėti Bimbai ir at

isakyti ant Pruseikos nesą
monių. Žmogus puolėsi prie 
“galingosios” policijos, kad 
prisidengti buožės spėka ir 
išardyti susirinkimą.

Atėjo Brooklyno kaleina. 
> Kriaučių lokalas rengia 

tam • “sklokos” vadui pra
kalbas. Socialfašistai ir bu
vę ratelninkai, kurie anais 
metais kartu su Hillmano 
-gengsteriais sumušė kriau- 
čius, prašinėja dienraštį 
4‘Laisvę”, kad skelbtų jo 
prakalbas. Lietuvių darbi
ninkų revoliucinis dienraš
tis niekad negarsino ir ne
garsins. Komunistų Parti

jos priešo prakalbas. Ir čia 
iš sukrėsto fašistinio maišo 

. išlindo yla laukan. Social-į 
fašistas Michelsonas fašis-1 
tų “Vienytėje” parašė ilgą? 
raštą, apginantį Pruseiką^ 
ir apgailestaujanti ir smer
kiantį “Laiškiai-’tai, kad 
negarsino 'Pruseikos.? pra
kalbos.

Apię sav^Įtįė lai^o atgal 
Leonui surengę prakalbas 

iBrooklyne Piliečių Kliubas. 
Ten užkviečiamas kalbėti ir 
“Vienybės” 1 redaktorius. 
Pirmininkais įsako abiems 
nekišti savo nosis į politiką. 
Vienybinis fašistas agituo
ja už kapitalistinių partijų 

« kandidatus, o Pruseika gie
da savo giesmę. Susirenka

* pasiklausyti to didelio cir- 
*ko 40 asabų.

Kur tik tas poniškas žmo-. 
gus pasirodo, tai vis paša-

* koja/ kad paskui jį seka 
“didelės minios žmonių.”

Reikia pasakyti, kad 
kiekvienas tamsos paukštis 
ir darbininkų apgavikas bi
josi šviesos ,tos šviešos bi
josi ir Pruseika. Kodėl tas

cialio “sklokos”

čias fašistų glėbyje. Sklo

ruoja Leonas įPrusiika. '
Jis labai daug mėgdavo 

kalbėti apie ekstra-kairiųjų 
isterikų vadą Baltrušaitį,■ 
kaipo .našlės ožkos bara- 

ibanščiką. Dabar tuo ožkos 
• barabanščiku yra Pruseika 

c L* 
irurvinesniu oportunistiniu

t NAUJI MILŽINIŠKI. m 
, SALDYtUW-^'.

A strąchaniuj , užbaigtas - ' 
statyti ir leidžiamas dar- džiai. 
ban šaldytuvas, kuris! per

F. Abek.

IŠ SOVIETŲ'SĄJUNGOS'.

' « ii

parą duos 40 tonų šaldytų 
žuvų ir 20 kilovatų elektros 
energijos, kuri bus sūnau-

“Laisvės” 1 _
Gražus skaičius draugų ir draugių gavo jau po N^Simanš?*cFevėland‘”ohio, L — 

---- Bet ta tūkstantinė Mažeika, Cleveland, Ohio, 
armija dienraščio skaitytojų dar neissijudino į darbą. I Žilinskas, Toronto, Canada, M.

L, M. 
Janavičienė, Washington, Pa., 

, Philadelphia, Pa., 
tėvynę—Sovietų Sąjungą. Komunistų Internacionalas iv- Kasparavičia, Providence, R.

- r ... . . . ..^ T D Dn/vrlie Dkilo/lolrih a Pa

Prašėme ir prašome visų skaitytojų gauti nors po vieną Pūkis, Los Angeles, Cal 
naują prenumeratą “Laisvei.”

Imperialistinis pasauks ruošia karą prieš darbininkų i S. Leščius,
VU) 4XV1XX r>uu MU^4VVV. tV T J KJO ' *V KJ J * 1 £ 11V111 V4JLHO Vtį MllVl 11UV1V1IU1U0 |

dota,. Vlodarskio žvejybai šaukia viso pasaulio darbininkus ginti savo tėvynę. Ga-'L *l; Pllodls> Philadelphia, Pa.
i mechanizuoti. ' , ' . . ; vintas “Laisvei”, naujo skaitytojaus yra vienas iš kovos,!.', J"!“ % Mn^ston n’ J

“R.. A.” ,, i būdų, prieš karą,, kova už apgynimą Sovietų Sąjungos ir jXį, w vav - v r - . , ! a r - .v - .- - , . Ch. Strauss,1 Thomas, W. Va.,kova.uz paliirosavimą darbininkų klases is po jungo algi- P Frayer> summerlee, W. Va.,.. 
nes vergijos. . t I a. Morkis, Toronto, Canada^V ,

I I TA • !• V* 1 . XT ’ ^LTŠTEROVKOS' ELEKTRO 
STOTIS PALEISTA: 

DARBAN
PENKI ŽUVO VIENOJ ' 

NELAIMĖJ ' "■ ‘
I ‘ : I l lt

H spalių iškilmingai pa- . NORRISTOW.N, •’ Pa., —
’ ’ • • ’ p . . (, Lb i

Susidūrime dųtomobiliįįis,! (
'su troku'penki žmonės'Ūz-i

] ( J : ; ' '< T-

i mušti ir du sunkiai sužeisti.' k
i Kriaučių unijoj Pruseika Pramonei ir aptarriauš sVar- '• \
stoja ginti fašistai, social-; klausias DonbasO kasyklas j N LABOR LYCEUM

onovfri in Ircia rln ft a nei 1 i yhw_

Jei ksts ploja, kuomet tas
leista darban naujai rekon-1 
struktuota Šetrovkos elekt
ros stotis.

Ši stdt’is turi nepaprastai
kurie niekino ir šiandien
šmeižia komunistinį judėji-

,ma. i didelės , reikšmė^', ahglieš1

I fašistai, klerikalų lyderu-1 energija, kas, duos galimy- 
•kai, jankauskinio tipo šar-im^?s P1^1 mechanizuoti: 

latanai, parsidavę Hillmano <a^Lmo. ^ar^us- Ne-^
mašinos gensterinei biuro-• ve t}u Kosioras pavadi-j 
kratijai, sorkininkas Grikš- i ?.° „ Socialistine Donbaso į

Leidžiant ją pirma laiko i 
yra didelis laimėjimas dar-1 

■ bininkų ir specialistų sočia-1 
i lizino statyboj. i

tas apsiseilėjęs šąukė per 
“sklokos” prakalbas: “valio, 
Leonai, duok komunis- i 
tams”! i 

Leonas pasidarė vyriau- Į

tų saugiai juodinti Komu
nistų Partiją, tai* reakcio
nieriai apstoję saugoja fa
šistinį tiltelį, kuriuo spacy-

' Tačiau ji viena pasidarbavo ar-' P- žirgulis, Rochester, N. Y, 
1 ti tiek, kiek sudėjus visus kitus' *• Alexander, Zeigler HL, J

■šio apskričio dalyvius šiame' N> pakal]> Elizabeth, N. J., J
konteste.
Kąntestantų Surašąs

i i Sekam ai:

’ Kalnietis, Elizabeth, N. J., A.
Stoviu Liktaras, Portland, Me., A. Mi-

i lickįenė, Detroit, Mich.
I 1 ■ ■ * , 1 .! ( ?

į lickįenė, Detroit, Mich.

Balsai

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių,. Susirinkimų ir 
tt. Puikus stalčius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS. •,

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 384^.

M
.V ii

,Z. Petkienė, Great Neck .. 136 BIZNIERIAI GARSINKI! 
ALDLD, 7 Apsk., Boston 124

’ Philadelphia ..................... 106
ALDLD. 5 kuopa, Newark 61 Į 
ALDLD. 9 Apskr., Shenan

doah, Pa........................
E. Dovidonienė, Worcester 
V. Glaubičius, Wilkes-Barre

! M. Petkunienė, Shrewsbury 
P. Bokas, Waterbury........
ALDLD. 57 kp., Cleveland 15 
K. Danuševičius, Waterbury 
P. Poškus, Elizabeth .... 
V. Stančikas, Easton, Pa

ES “LAISVĖJE”

42
42
28
18
15

IŠLAIMEKITE
Ekskursiją į Sovietų Sųjun- 

gą Dykai

|" ’ DETRokb ~ ŪEhiviy" darbInInkū aptiekos"
I

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

A. M. KISHON, Aptickorius Savininkas
Į 8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST, DETROIT, MICH

ZOFIJA PETKIENĖ
m Draugė Petkienė jau vėl pir- J« Gabužis, Binghamton, ..
- moję vietoje “Laisvės
Į < kų konteste

vajinin A. Venckevičia, Stoughton 
. S. Peleckas, Brooklyn .. .

a

Brooklyne, Maspethe ir artimo-! 
je New Yorko apielinkėje.
dirba A.L.D.L.D. 2-ro apskri- 

ičio teritorijoje, kur dirba apie 
■ pora desėtkų kitų asmenų.

JI darbuojasi į r BenenaS, Brooklyn.........
i S. Pietaris/ Wilkes-Barre .. 

Ji |S. Puidokas, Rumford, Me.
K. Baniulienė, Benld, Ill. ...
J. Dambauckas, Port Carbon 
F.‘Grybas, Hudson, Mass. . 
J. Mitchell, Los Angeles ...

Prisiuntė 
I šie draugai: 
Į Chicago, Ill., 
1 roit, Mich.,

ši dovana bus duodama tam - ’.

Gynimo Negrų Teisių

12 i
12 Į
YJ Oficialia organas Lygos delei a;.-
10,
10

9 10,000 NAUJU SKAITYTOJŲ
99 darbininkui, kuris gaus dau-.L:
9 giausia prenumeratų.
9
9
9

naujų skaitytojų
A. Pazarskas, 

P. Srnalstis, Det-
S. Diškaufikienė, nesiūs ir 3c. už vieną kopiją.

C

Su Naujom Dainom

NEW YORK

S

Sietyno Choro 
iš Newark, N. J. 
Operetiškas Aktas

Artistai iš 
Sovietų Sąjungos

žymių Dainininkų
Kvartetas

iš Boston, Mass.

Kas gali užmiršti Edmund Lowe kaip 
“Sergeant Quirt" paveiksle “What 
Price Glory?” Ta žymi role Eddie padare 
įžymiu filmų pasauly - ir jis iki šiam laikui 

'daugiau nei išlaikė savo vardą kalbamose 
filmose. Mes tikimės, kad jūs jį matėte 
paveiksle “The Spider”. Būtinai jį pama
tykite ir Foxo filmoįe “The Cisco Kid.”

Dalyvaus Grupė Raudonųjų 
Šokikių

s
S

M

wl

„iv®

As apsaugotu savo
baisa su LUCKIES"

"Tas nepaprastai gardus 
skonis, kurį pajunti išgėręs puodelį kavos, 
verčia mane rūkyti Luckies. Naturališkai, aš 
ir savo balsą apsaugoju su Luckies. Aš šalinuos 
gerkles erzinimų . . . vietoj to, aš pasiimu 
Lucky. Sveikinu už patobulinimą Celofa
ninio pakelio. Aš dabar galiu jį lengvai 
pralpčšti.”

Pagaminta iš geriausių tabakų - 
viso Derliaus Grietinės — LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigąretai apsaugoja j ūsų, gerklę f 
per tą išimtiną “SPRAGINIMO” procesą. 
“Spraginimo” procese naudojami Ultra
violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan- . 
čios ypatybės, kurių, naturališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake. Šie kartumy- 
nai ir erzinančios ypatybės pašalinamos iš 
jūsų LUČKY STRIKE, jų juose nėra. "Jie 

išimti ,- todėl jų ir nėra!” Nenuostabu, kad 
LUČKlES visuomet palankūs jūsų gerklei.

It’s toasted
Jutu Gerklei Apsauga—prios knlte|imu$ —prieš kosulį

< te——————~ |

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 modemiškų minučių 
su geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio pasakojimai 
apie liandleną tampa rytojaus tintos. Programos kiekvieną Antradienį, 

Ketvirtadienį, ir šeltadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklą.

Copr., 1031, The American Tobacco Co.’

VISŲ ATYDAI 
Įsitėmykite kad 

' Gruodžio 13-to 
“LAISVĖS” 

KONCERTAS

(Matykite Liberator, kad su 
žinojus sekančias dovanas) 

SKAITYKITE 
UŽSIPRENUMERUOKITE

Kainos: $1.00.už metus, 60c. 
už 6 mėnesius, 30c. už 3 me- '

t Speciales kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko- ;’r 
pijų.

THE LIBERATOR .
SO E. 13th Street

New. York ęjty

★ Ar. p.Lowe 
Pareiškimas Apmokėtas? 
Pastebatiryi, kad 'p.Lowe už 
šį pareiškimą negavo apmo
kėti nė cento. Ponas Lowe 
LUCKY STRIKE jau 6 metai 
rūko. Mes tikimės, kad šis 
apio jį mūsų pareiškimas bus 
naudingas jam ir jo filmų 
gamintojams Fox, kiek jo 
pareiškimas apie LUCKIES 
naudingas mums ir jums.

jdjiukM

Visuomet Gerai - Tvirtai Uždarytas 
Ypatingas Humidor Pakelis 

Zip — Ir jis .atsidaro!
Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau moderniškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti! Ponios — šis LUCKY 
SILUETAS <-• apsauga jūsų pirštų' nagams.

iš Brooklyn, N. Y. s
Greitoje ateityje atski-^ 

ruošė straipsniuose tilps ap-| 
rašymai programos dalyvių,p 
grupių ir atskirų artistų.

Greičiausi
PASAULY LAIVAI 

BREMEN 
EUROPA 
Mažiau negu 5 D. ant 

Vandens 
per Cherbourg—6 dienos 

8er Bremen
IENOS Į LIETUVA ’ 

Spccialts Trūkia ii Bremerhaven 
Arba keliaukite ekspreeinlu laivo’ 

COLUMBUS 
Taipgi nuolatiniai kaa aavaitfi li- 

plaukimai gerai žino
mais Lloyd Kabininiaia 
Laivais. Inform acijų 
klauskite paa bile vie

tinį agentą arba

NEKENTfiKIT NUO SLOGŲ

ROJAUS
RECEPTO TABLETAI

ROJAUS TABLTTAI yra labai pageidaujamas 
paliuosavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. Jos paliuosuoja vidurius—pralaužia 
šaltį ir prašalina slogų bakterijas.
SLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOKIOSE SLOGOSE—NES JOS 

VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO
ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadina vidurių ir nekenkia 

nervu sistemai, nes juose yra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

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

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

Viena dėže už 35c, trys dėžės už $1.00 '
Prašome prisiųsti man------------ dėžę ar dėžės ROJAUS TAB-

LETŲ už $„____ __ ,' kuriuos šiuomi prisiunčiu.

Vardas Adresas Miestas
Prašome prisiųsti mums vardą ir antrašą savo aptiekos.

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



n
H

Puslapis Ketvirtas

o

o

Visos apielinkės lietu-se.

W!LKES-BĄRRE, PA.
I

vai pelno, kurie išplatins 25 ir dauO

gtos A.L.DL.D. 12-to Apskri tio

m. i '•
• oficieriškas pulkas ir keletas graikų pės- Kiekyienose prakalbose rei-
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o"Prakalbos

1 diena. 7
** •

klau-r t

virš
Tas

Geros

Lapkričio

Lapkr. 20 d., 7 vai. vakare,
Johnson

75 k.
25 k.
$1.00

50c. ;
20c.

3 ' nu *
50 f.
50 f.

30 c.

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA:

Redakcijos adresu: 
MOSKVA, Nikolskajd 10 

Centroizdat, Periodsektor, ' 
Red. “PRIEKALĄS”, 

i AMERIKOJ .‘‘Priekalą’* ga 
, Įima išsiražyti Kė to darJ pei

SSRS. “Priekalą” gąlimą » 
sirasyti ir visose pašto įstai 
Rose. '

žmonių ‘buvo gabia daugy
/. < • ’ .OI’. ..I ■ „i: ' r • ■

DIDELIS KONCERTAS IR DALIUS
RENGIA SIETYNO CHORAS IŠ NEWARK, N. J.

Paloje, 14 Dieną Lapkričio-November, 1931 
LIETUVIU SVETAINĖJE

180 NEW YORK AVENUE, NEWARK, N. J.
PROGRAMA PRASIDĖS 7:30 VAL. VAKARE, PO PROGRAMOS ŠOKIAI

čiams, “Vilniai” ir “Laisvei”
Visokiais reikalais reikale 

maršruto ar bendros konferen
cijos rašykite sekančiu antra- 

jšu: B. Yuškauskas,’ Box 253,

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

Ketinio Illinois A.L.D.LD. ir Augščiausios Prie 
glaudos Kuopoms ir Nariams-Rengkite Frakai 

bas “Vilnies” Admin. Drg. J. P. Milleriui
bininkus. Štai ką kalba apie tai jums ži
nomas generolas ir budelis Denikinas, ku
rį jūs skiriate ir dabar į karo ministerio 
vietą, tikėdamiesi nuversti Sovietų valdžią 
ir sugrąžinti senąjį režimą.

“Už keleto dienų, kovo mėnesį talkinin
kai vėl gavo didelį smūgį nuo bolševikų 
Voznesensko srityje prie stoties Berezov- 
ki. Atakuojami bolševikų, jie betvarkėje 
pasitraukė, palikdami komunistams 6 ka- 
nuoles, 5 tankus, daug belaisvių, palikda
mi savo sužeistuosius, vežimus su maistu 
ir su amunicija... Buvo partraukta iš re
zervo graikų batalionas, kuris sulaikė da
lį bėgančių francūzų, o kiti betvarkėje pa
bėgo linkui Odesos.

“Šis bolševikų laimėjimas skaudžiai pa
veikė į talkininkų korūandierius ir atėmė 
jiems norą kovos prieš bolševikus. Ir dar 
daugiau; tame fronte iš bolševikų pusės 
vedė ataką tiktai vienas, o gale mūšio tik-!Palevičiaus Svetainėj, Herrin, 
tai du raudonųjų pulkai ir nugalėjo kelis Tik 
kartus tvirtesnį priešą. , .. _.

“Kartu su tuom ir bolševikų akyse išny- LįetuvJy Svetainėj, 
, ko pirmesnis prisibijojimas talkininkų ge- 

Kalnų kanuohų batareja, matydama, rįau ginkluotos ir lavintos armijos, o So- 
kad pėstininkai traukiasi atgal, taipgi at- vietų ginkluotų spėkų veikimo ir sugabu- 
sisakė šaudyti į Raudonuosius partizanus j mo reikšmė žymiai pakilo. Veikimas pa
ir pasitraukė atgal. Visus tuos kareivius sidarė vis drąsesnis, o bolševistinės spau- 
paskui pasiuntė į miestą Galač, nuginkla
vo ir nubaudimui pasiuntė Afrikon [ Mo- 
rokko.”

Pasekmėje tokio “negarbingo” pasielgi
mo iš kareivių pusės del Francijos impe
rialistų, jų generolas de Anselm, daryda
mas oficialį pranešimą generolui F. de Es- 
perrui, rašė:

“Francūzų ir lenkų kariuomenės dalis 
po energingo mūšio per ataką išmušė bol
ševikus iš Taraspolio, padarant jiems daug 
nuostolių,”—reiškia melavo.

Kareiviai dviejų batarėjų iš 15-to arti
lerijos pulko taipgi atsisakė išpildyti ofi
cierių reikalavimus ir nėjo į frontą mū-'ponams į Paryžių, 
šiui. prieš bolševikus, pareikšdami oficię- ■ Kovo 2 d. ryte raudonieji partizanai pra- p?1 
riams^ kad “jie ir patys yra bolševikai ir dėjo savo puolimą ant miesto Cherson, lJb!įninkus stovi (be Kalo dauit 
todėl į savuosius nešaudys.” Jų pavyzdžiu! kuriame tuo metu stovėjo šešios kuopos iš svarbįu klausimu kuriuos kal- 

, ir kiti t0 pulko kareiviai; irgi | francūzų 176-to pėstininkų pulko, graikų ;bėtojas aiškins. ’
v. maudyti į bolševikų spėkas. > oLcieriškas pulkas ir keletas graikų pės- Kiekvienose prakalbose rei- 

Antrasis saperų pulkas taipgi atsisakė I įninku pulkų, ir taipgi karo laivų buvo kia turėti apsčiai darbininkiš-
Vėliaus tą pulką -Prieplaukoje. Spėkos didelės. . kos. literatūros. Reikia būti

Q11 nao-plhn ! Kada Sužinojo apie raudonųjų partizanų prisirengusiems p r i r a s meti
jdgeiMci btncgctnecių I pU0]jmą ant miesto, visos šešios' kuopos naujus narius į abi draugijas,

i (rotos) francūzų pėstininkų atsisakė išsto-jT pastangas gavimui nau- 
. - . .-ti prieš bolševikus. Ir tame “mūšyje” 62 į?' . di®nra?,;

ir nubaudimui. francūzai, graikai ir vokiečiai kareiviai 
.perėjo į bolševikų pusę, pareikšdami, kad

(Tąsa)
Taip kankino “demokratines ir civilizuo

tos” Franci jos šnipai rusus revoliucinius 
proletarus. Bet ir tas negelbėjo. Sukili
mo dvasia apimdinėjo Franci jos ginkluo
tas spėkas. Jokie kankinimai ir taip gud
riai pastatytas šnipų darbas negalėjo su
laikyti revoliucinį darbą ir kylančias ma
ses;

Francijos kareiviai, po įtaka komunisti
nės propagandos ir agitacijos jau pradėjo 
atsisakyti .šaudyti į revoliucinius Rusijos 
darbininkus.

Štai keletas pavyzdžių, kuriuos privalo 
žinoti visi darbininkai:
■ “4 d. vasario,—rašo d. Marti,—apie vi
durdienį, , didelės spėkos talkininkų buvo 
patrauktos iš Berdenio, kad atmušti nuo 
Raudonųjų partizanų miestą Taraspolį. 
Priešakyje ėjo batalionas 58 francūzų- pės
tininkų pulko, bet išgirdę pirmuosius kul- 
kasvaidžių šūvius kareiviai pasisuko atgal 
ir pradėjo trauktis, sakydami: ‘Mes čia 
atvykom ne tam,- kad muštis.’

u

•
Rengkite Prakalbas “Vilnies” 

Administratoriui Draugui
J. P. Milleriui

Dienraščio “Vilnies” admi
nistratorius d. J. P. Miller, iš 
Chicagos, atvažiuoja su pra
kalbų maršrutu į pietinį Illi
nois. Jam prakalbas rengia 
bendrai A.L.D.L.D. 11 Apsk
ritys ir A.P.L.A. 2-ras Apskri
tys. Abiejų apskričių komi
tetai prakalboms dienas pa
skyrė sekančiai:

Lapkr. 16 d., 7 vai. vaka
re, Pailavičiaus , Svetainėj, 
Benton, UI.

Lapkr. 17 d., 7-tą vai. vaka
re, Liuosybės Svetainėj, iZieg- 
ler, III.

Lapkr. 18 d., 7 vai. vakare, 
Royalton, Ill.

Lapkr. 19 d., 7 vai. vakare,

eity, III.
• Lapkr. 21 d., 7 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėj, West 
Frankfort, Ill.

Lapkr. 22 d., 10 vai. ryte, 
į Liuosybės Svetainėj, Ziegler, 
1111., įvyks darbininkiškų orga
nizacijų bendra konferencija,

sidarė vis drąsesnis, o bolševistinės spau
dos tonas kietesnis, atsišaukimai ir ©bal
siai jau rado daugiau pritarimo Odesos 
darbininkų miniose ir talkininkų kareiviuo- kurioj dalyvaus ir d. J. P. Mil-

O toliaus, skaitykite ponas Poinkare, lęris. XT' / 
—toliaus karo ministers rašo: ‘visai nu- V?l-J darbininkų organizacijos, 
puolė ūpas francūzų oficierių, nes jie sto- delegatus į šia konfe- 
vėjo prieš faktą visiškos karo disciplinos į re™C1^'. . . . AT,v ° _ J , c . , , .Fv 'lainnn ratritinmn vicac A T.išnykimo, ir netekusios karinės reikšmės! 
jų armijos negalį strateginiai manevruot.”

Taipgi raginame visas A.L.
D.L.D. ir A.P.L.A. kuopas ir 

. - .. . pavienius narius energingai
Pasekmėje tu karo operacijų, generolas pasidarbuoti surengimui pra- 

de-Anselm sake savo pranešime: “Bolše-jkalbų. Prie šiįj prakalbųreng- 
vikai Ir liaudies judėjimas ir bolševikiška i kimės geriausia, kiek galima, 
pv’miio CQxm V attiki frnmn rlv’oco ni’imano !lrarl ciifva nlrfi. viai.ia xrio-f-na Tin.

francūzų kovingumą ir drąsą laike Didžio- i tuvius darbininkus, 
sios Revoliucijos.”

K

/

Kiekvienai darbi ninkiškai 
draugijai labai svarbu turėti 
delegatus šioj konferencijoj./ 
Svarbu todėl, kad joje bus 
svarstoma tie klausimai, kurie 
visus darbininkus liečia; (1) 
Kaip sėkmingiau vesti kovą 
prieš algų kapojimą; paleidi- 
nėjimą darbininkų iš darbų; 
greitinimo sistemą; už su- 
truinpinimą darbo valandų ir 
t. t. (2) Kaip pasekmingiau 
organizuotis ir kovoti prieš 
sveturgimių darbininkų teisių 
varžymą. (3) Mūsų organiza
vimas! ir kovojimas už tuoj au
tinę bedarbiams pašelpą ir so- 
cialę apdraudą. (4) Mūsų ko
va su fašizmu ir oportunisti- 
niais gaivalais, siekiančiais 
kenkti darbininkų judėjimui ir 
kovoms. Be čia suminėtų 
klausimų, dar bus apsvarstyta 
ir daugiau svarbių klausimų. |

Todėl visose organizacijose, ! 
draugijose kelkime šiuos klau
simus ir rinkime delegatus j 
bendrą konferenciją, kad pa
daryti ją kuoskaitlingiausia. 
Savo pritarimu ir darbais įro- 
dykime, kad mums rūpi vie
ninga darbininkų klasės kova 
ir stojame į ją bendrai su visa 
darbininkų klase.

Konferencijos Komiteto
Sekr. B. Yuškauskas, 

Box 253, West Frankfort, Ill.

atsakyti ant Ptflseikos šmeiž
tų, tai su policijos pagelba iš
vaikė darbininkus.

Į A.L.D.L.D. 12 Apskričio; 
prakalbas buvo kviečiama “o- 
pozicija” dalyvauti ir apginti 
savo principus, jei turi kokius. 
Bet iš “opozicijos,” kaip kon
ferencijoje, taip ir prakalbose, 
nepasirodė.

Drg. A. Bimba kalbėjo apie 
bedarbę ir darbininkų padėtį. 
Jis aiškiai nurodė, kodėl “op
ozicija” ardo revoliucines mū
sų organizacijas, kodėl jie or
ganizuoja savo laikraštį. Jų 
tikslas yra • kontr-revoliucinis-

’ ‘T ’ I if" 4- i ':luMFw Antradienis, Lapkr. 10,1931
■■ ■""■■i ...m

Biuro, bet kuomet * buvo rei
kalauta, kad būtų leidžiama Į
kalbose giriasi, kad,visas svie
tas eina su juo, su “opozicija’^T 

tik bijo pasirodyti, kaip masi- * 
nėse konferencijose, taip ir čia 
prakalbose, ir išdėstyti savo 
principus, lai darbininkai nu- ‘ b 
balsuoją.”

Po prakalbų buvo keli 
simai. Aukų, surinkta

vingiai) nvnvx 11 v viiuviuio, * .

kad pakenkus Komunistų Par-j $18 į Agitacijos Fondą.
tijai vesti kovą prieš algų ka-iaUkiai rod'o> kad Wfllįes Bar- ‘-i 
pojimą, pries organizavimą, . apielinkes,darbininkai re- ;ar ~ -
las susisukti savo lizdelį. Drg.
A. Bimba gražiai pajuokė
Pruseiką. Sakė: “Jis savo pra

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

menės mokslų iliustruota darbininkų žurnalą“PRIEKALAS^’
“PRIEKALAS”—teikia eiljų, apysakų, vaizdelių ir aprašymų, 

vaizduojančių SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą ir atsickimus socialistinės statybos fronte ir iš Lietuvos ir 
kitvj kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos. “PRIEKALAS” rašo visais aktualiais proletarinės lite
ratūros klausimais.

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

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

Be to, “PRIEKALAS” turi nuolatinius skyrius: “Kapitalo šaly
se”, “Iš revoliucinio judėjimo istorijos”, “Biblijografija ir 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, kurie 
išplatins ne mažiau 10 egz.—10% 
giau egz.—15% pelno.

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

ue— r.auiagnėmažiz
6 Mėn.

. Atsk. egz.
Amerikoj; metams

6 Mėn.
, Atsk. egz.

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

Lietuvoj: atsk. egz.

armija savo kovingumu ir drąsa primena !kad sutraukti-visus vietos iie-lvakare buvo prakalbos, suren-

Taip jis pranešė savo Dr#- Mi,lleris: dar pirmą sy- , .
1 J 1 ikį kalbės mūsų apielinkėj, cįo. Kalbėjo drg. A. Bimba.

- -- - - }tad visiems buę svarbu išgirsti Kelios dienos pirmiau buvo
Be to, šiandien prieš dar- surengta sklokos prakalbos L.

v. maudyti į bolševikų spėkas

išstoti į karo pozicijas. Vėliaus tą pulkąp^^au^ didelės,
per apgavystę, i 
(laukinių kareivių), Francijos generolai ii 
oficieriai, nuginklavo, netoli Rumunų ru- 
bežiaus, už “bolševizmą” 
pasiuntė i Morokko.

“Dar iki dabartinių laikų,—rašo d. Mar- Į jie taipgi bolševikai.
i---- --------------- j t-------  Kareiviai išlaikė savo duotą žodį, kurį _ ________ f______

jie pirmiauš buvo davę Chersono darbiniu-i West Frankfort Iii?
Visoms Pietinės Dalies Illinois 

Valstijos Darbininkų 
Organizacijoms

Pietinės dalies Illinois vals
tijos darbininkiškų organizaci
jų bendra konferencija įvyks 
sekmadienį, lapkričio -22 d., 10 
vai. ryte, Liuosybės Svetainėj, 
Ziegler, Ill.

Visos lietuvių darbininkų 
organizacijos, palaipinės drau
gijos, kliubai ir t. t., yra kvie-

ti,—kareivis saperas d. Lazuere, iš karto 
nuteistas ‘civilizuotos’ ir ‘demokratinėj 
Francijos teismo mirties bausme, buvo iš
laikytas 15 mėnesių pavieniame urve, kur 
laiko tiktai mirtin nuteistuosius. Vėliau 
pakeista jam bausmė 20 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.”

“Pirm negu imperialistai leisis į naują 
avantiūrą ir karą prieš Sovietų šalį, kur 
sėkmingai budavojamas socializmas, prieš 
bolševikus, kurie jau 1919 metais mokėjo 
veikti ir patraukti pasiųstus kareivius jsa- 
vo pusėn. Jūs, ponas Poinkare, norite ka
ro, tai išstudijuokite karo operacijas, ku
rios buvo prie Berezovkos ir Kolosovkos. 
Tos operacijos, be abejo, vertos jūsų susi
domėjimo. Kaip jums žinoma iš paneši
mo generolo de Anselmo, tose operacijose 
iš jūsų pusės dalyvavo apie trys pulkai 
pėstininkų, kuriuos palaikė tankų ir ka- 
nuolių daugybė, o sparnus dengė graikų 
raiteliai.^ant asilų. (Graikų visi raiteliai 
yra ant asilų). Iš raudonųjų pusės viso 
ten buvo tiktai apie 1,500 arba 1,700 ir

kanuolės. O pasekmės? Jos jums 
žinomos iš oficialio pranešimo jūsų 

generolo de-Anselmo.
“Laimėtojais liko bolševikai. Mūšio ei

seną išsprendė ne tankai ir ne sunkioji ar
tilerija ir dar mažiau pasitarnavo graikų 
raitarija ant asilų. Mūšio eiseną išspren
dė klasiniai reikalai. Jūsų didžiuma ka- 
reivių atsisakė šaudyti į ukrainiečius dar- 
----------------------------------------------------- —

kams, kad jie nepaleis nei vieno šūvio į bol-1 
ševikus. Štai ką rašo apie Chersono ope
racijas baltasis generolas Luchomski, kurį 
Francijos ir kitų šalių imperialistai nusky
rė vyriausiu karo vadu ruoštoje interven
cijoje prieš Sovietų Sąjungą 1930 ir 1931 
metais:

“Bolševikai uždavė talkininkams smūgį 
i po Chersonu; ten talkininkai neteko 400 
žmonių (ir-tame skaičiuje 14 oficierių), ir 
Jas skaudžiai atsiliepė, kaip į kareivius, 
taip ir į bolševikų priešų komandierius.”

Tuom kartu, 11 d. kovo 1919 metais, čiami išrinkti delegatus į mini- 
Odesos rajone buvo: baltųjų rusų kontr- konferenciją. Pietinės da- 
revoliucinių spėkų 3,35Q durtuvų ir, 1,- įlies Iii. lietuvių darbininkų or- 
000 kardų, 18 lengvų kanuolių, 8 Sunkios ’^nizacijų bendra konferencija

trys k 
taipgj

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82-ros kuopos susirinkimas bus ant
radieni, 10-tą lapkričio, pas d. Kle- 
vinską, 1505 Albright Ave., 7:30 vai. 
vakare. Vis i nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti. .

Sekr. J. Norkus. ,

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33-čios kuopos susirinkimas 
m trečiadienį, 11 lapkričio, po .No. 
i S. Park St., 8-tą vai. vakare. Vi

naitei ateikit, yra svarbių reika^ 
' aptarti. Sekretorius.

Pruseikai. Kad {sudarius, di
desnę publiką,., susikvietė visus 
Ibvstoniečius su Vratarič prie^- 
šakyje. Pruseįka leido viso
kius šmeižtus ant Komunistų 
Partijos ii Lietuvių Centro '

kanuolės ir 6 tankai. Taipgi ten buvo dvi 
divizijos francūzų, dvi divizijos graikų 
ir dalis divizijos rumunų, kas> sudarė apie 
35,000 durtuvų ir kardų. -L > ' i, • r

Prieš šias spėkas iš bolševikų pusės vei
kė du pulkai vietinių darbininkų, ant grei
tųjų sudaryti, taipgi keletas ant greitųjų 
sujungtų karinių būrelių, viso apie 15,000 
durtuvų ir kardų.

Nepaisant, kad imperialistai ii kontrre
voliucionieriai turėjo daugiau, kaip du kar
tu kiek kareivių, gerai ginkluotų ir viskuom 
aprūpintų, ir juos palaikė kanuolės nuo 
karo laivų, o vistiek bolševikai, silpniau 
ginkluoti' ir mažiau išlavinti, sumušė savo 
priešus.

turi būti skaitlinga delegatais 
nuo įvairių organizacijų ir j 
draugijų. ;

Pakviętiino laiškai išsiunti-' 
nęti Visokį Organizacijom, ku- į 
rių tik antrašūs galėjome gau-1 
ti-. j Jei kurios draugijos bei or
ganizacijos negavo laiškų, jos 
vistiek ; galį, -‘ri-nkti delegatus. , 
Pakelkite konferencijos klau
simą susirinkimuosė ir išrinki
te delegatus ant augščiau nu
rodytos dienos.

Delegatai renkami sekan
čiai: Nuo centralinių draugi-

t
CLIFFSIDE, N. J.

L.D.S. 115-tos kuopęs susirinkimas 
bus trečiadienį, 11 <1. lapkričio, Lie
tuvių Kliube, 257 Walker St.. 8-tą 
vai. vakare. Visi nariai ateikit lai- 

eionus. ku, nes, apart organizacijos reikalų, 
(266-267) reikės aptarti ir būsiančio baliaus

(Bus Daugiau)

reikalai, kuris įvyks 22 lapkričio, 
Correllos svetainėj.

Komitetą^.

# SHENANDOAH, PA.
•?' A.L.D.L.D. 17-ta kuopa rengia šau
nų balių šeštadienį, 14 lapkričio, 
Mainierių svetainėj, kampas Main ir 
Oak Sts. Pradžia 8-tą vai. vakare. 
Hanga vyrams 50c, moterims 25c 
Bus gera muzika šokiAms. Kviečia
me visus atsilankyti ir pąsilinksmin-

RengČjai.
(266-268)

ti.

’P.M.S.) po vieną delegatą nuo 
kuopos ir po vieną nuo kiek
vienų penkių kuopos narių. 
Lokalinės draugijos renka po 
tris delegatus nuo visos drau
gijos, bežiūrint, kaip skaitlin
ga nariais būtų,

^ WINNIPEG,, CANADA 
t ,

Viežas lietuvių susirinkimas bus 
sekmadienį, 15 lapkričio, Darbininkų 
svetainėj, Isdbel St., 2-rą vai. po pie
tų. Bus svarstoma Visuomenes ir 
organizacijų yeikąlai, kalbčs keli kal
bėtojai. PrAšoine visus vietos ir 
apielinkes lietuvius ats|lankyti. Ren
gia A.L.D.L.D., 217-ta kuopa.r - ---------- r(266-267)

T

, ....—, ............ . ,, , ,, m i, i ii. i ■ K ■ u | ............................ ........................................... . ■

Gerbiamieji) šauniausius parengimus Newark® surengia Sietyno Choras. Tat ir ši| pa
rengimas bus gana šaunus. Programoje 4&Iy¥aus AidorLyros Choras, iš Brooklyn, N. Y.^ 
Bangos Choras iš Elizabetho, Freiheit Choras, Aido Choro Merginų Sekstetas, iš Brooklyno, 
Ukrainų Mandalinų Orkestrą ii’ pats Sietynas. Jųrėsųnę ir^ daugiau už ančio. šokiams grieš 
Collegiate Revelers Orkestrą. Sietyno Choras tarnauja visuomenei, jis dainuoja draugijoms 
ir organizacijoms., ,Dabar jis kviečia visos apie linkės visuomenę dalyvauti jo paties parengi
me, kur visiems bus tiekiamas dailės ihalonu mas* įžanga 75c ir 50c.

*■ . Kviečia Sietyno Choras.
• - ■“ J1MUtfWUUWWMWWUlWtitfWtf MWMtf UWilWMWUtf WW WWUHWU Vmy«WW VWUU'UU Vtf Wtf MM UW WW kw VWWWWMbUbWU



PATERSON, N. J. I

Belegrade.— Lapkričio 8, . _ -MV1V5 a JUcUJLlL 1V1V O

padidino dviem nariais musų d buy0 Jugoslavijos. seimo
kuopą.-

C1US, KUUIIICL SMUMlllUftdl 15- i ---------

ardė d. A. Bimbos prakalbas, kalėjimą.

ALBANY. —

-r

S.

V.
1 * B.

/
*

i

64 DIENAS IŠBUVO ANT 
VANDENS BEJĖGIAI

tt i tv. 12 Andov
Valdžios i LlKo1nju r«^- .. T T -XT >■ 153 AmGbskaitlines parodo, kad New Iž(3ln9injįau8rt“- g.iSkini

b

mo pirmininkų buvo irgi jų 
žmogus, tai susirinkimą, vest 
pasiėmė iždininkė d. M. Aliu- 
konienė. Liko i

L f - *

Lapkričio 1 d., 1931 
įvyko A.L.D.L.D. 84 kp. 
lenkimas, 
dalyvavo

, rinkimai. Tik valdžios \iž- 
r Svarstyta skdndas ant drg. gįrį.j kandidatai buvo ant 
Lepševičiaus. Primetimas jam 
buvo daromas, būk d. Lipševi ’ c 

kuomet “sklokininkai” iš-

jų konferenciją. i----- ♦— ------- -——-----------
Reikia pasakyti, kad šis su- 

druliui praklabas, kol jis ran- sirinkimas ėjo tvarkiai, išsky-

l

Antradięnis, Lapkr. 10,1931 Puslapis Penktas

PASAULINES ŽINIOS
* I I J ) . . ’

SKAITYKIT IR PLATIN
KI!’ “LAISVĘ”

-W*

LIETUVIS GRABORIUS
m., 

susi
sukimas. Narių susirinkime 

y dalyvavo skaitlingai. Iš A.L. 
, D.L.D. 13 kuopos, Easton, Pa., 

persikėlė dd. S. ir J. Bimba į 
A.L.D.L.D. 84 kuopą ir tuomi

i- VatIa Rakimh’ 117 Fačic PIRMAS SSRS. DIRBTI- ? vene caisuou uz rasis- nių vilnų fabrikas i 

J ty Valdžios Kandidatus ,.1L®1ni^rado fąbri1^' .‘Pia:! •’ T tiletka pagamino labai vy-Į
i kusias dirbtines vilnas. Da
bar to fabriko teritorijoj 
statomas didelis korpusas, 
kuriame bus plačiai pasta-, 
tytas tų vilnų išdirbimas. i 
Fabrikas bus užbaigtas ir; 
pradės dirbti 1 sausio 19321 
m. ' • ■Draugijų Adresai, KuriasTuri “Laisvę” už Organą
LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD- CONN.

Valdyba 1931 getams:
Pirm. P. KrikSčius, 38 Hąriiiiton Sb. 
Pirm, pagelb. AL Seliokas,, 288 Mąple 

Ave;
Prot.: rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- > 

son St., . ; ; |
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 SeyujoUt ; 

St., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St. 

iTrnnAd ttat i\/r i Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.WOODS HOLL, IVlaSS.— Organo prižiūrėtojas V.' Staugaitis, 
481 Hudson St.

Draugystės susirinkimai atsibū- 

p i nėšio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
1 “" i Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30

Valdžios priešų 
kandidatai buvo sukimšti į 

. Bet užtai valdžia 
įsakė visiems piliečiams da
lyvauti balsavime. Taip 
pat įsakė namų savininkam 
savo namus apkabinėti vė
liavomis. Nežiūrint to, sa
koma, kad tik pusė, piliečių 
dalyvavo balsavime. ,

tarp kitko, pasakęs, kad jie 
nuvogė $25 nuo . parengimo, 
kuris buvęs rengtas A.L.D.L.D. 
II Apskričio baudai. Gi d. 
Lipševičius aiškino, kad jis 
taip nesakė. ' jis sakęs, kad 
Patersono “sklokininkai” suko- 

Jektavę . ig publikos ir paauka
vę $25- del Butkaus ir Prūsei-1 
kos išleisto “Buletino.” O ka
dangi tas “Buletinas” leidžia
mas ardymui darbininkų vie
nybės, o darbininkų vienybės Į 
ardymas yra kontr-revoliucinis ' 
da!rbas, tai.aukavimas iš visut-?
menės surinktų pinigų kontr- Per 64 diena^ ant apdaužy- 
revoliuciniam darbdi, reiškia įOg 
pavogimą $25 nuo darbininkiš- ; 
kų reikalų. Nes tie $25, jei jie • 
nebūtų buvę paaukauti tam;
k o n t r-revoliuciniam “Buleti-' os SYV1’ 
nui”, būtų buvę paaukauti dar- > 
bininkiškiem reikalam. r" 

^klausimu buvo karštų diskusi- \ 
jų. Vieni liudijo prieš d.; 
Lipševičių, bet kiti liudijo, kad ! 
jis ir tuomet taip sakė, ką ir j 
dabar sako. Teisybe vadovau
jantis, tokiam atsitikime, turė-lYorko* valstijoj per rugsėjo 
jo būt klausimas likviduotas. 
Bet kadangi susirinkime did
žiuma buvo prieškomunistinės 
opozicijos šalininkai, tai d-

ir sugadintos valties ’ na kas antrą, ketvergą kiekvieno me- į 
avosi 22 žmonės.

iailS tapo išgelbėti, bet ■ vaL vakare.
. VIENYBĖS DRAUGYSTE 

MONTELLO, Masu.
Valdyba 1931 tnctam:

W. Geluseyičia. 51 Glendale St. 
nacglb. A. Sauka,Tuo. MAŽIAU GIMSTA, DAU- i K:

GIAU ŽUDOSI j Nutarimų rašt. J. Stripinis,
4D Sawtelle Ave. 

--------------- į Turto rašt. K. Venslauekia, 
12 Andover St. 

. M. Jazukevičia.
Amos St. 

inia,

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle 
B. Zdanavičių, 11. Glendale St., J. 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantingtoii St. 
Visi Montell. Mass.

Avė., 
Bnle-

mėnesį gimimų skaičius ne-
i paprastai sumažėjo, bet už i
' tai saužudysčių skaičius Į uetttvos šonų tiu dukterų i

Lipševičius buvo suspenduotas ! dar niekado nebuvo toks | DRApk^qmAIadrfs\aLDY" 
ir klausimas atiduotas Cent-' didelis. • » j LOWELL. MASS.
rui.

Paskiaus, svarstyta klausi
mas A.L.D.L.D. išleistos lite
ratūros. Didžiuma išsireiškė, 

* kad’ A.L.D.L.D. praeityje išlei
do daug netinkamos literatū
ros. Pavyzdžiui, išleidimas 
Seno Vinco raštų reiškia už
teršimą darbininkiškų lentynų.

Drg. S.Aliukonis yra išrinktas, 
vajaus mėnesyje darbuotis; Jis 
sakė, kad jis dirbąs del va
jaus, bet raportą prižadėjo 
išduoti pabaigoje vajaus.

Nutarta surengti d. V. A ti

. ■ ---- --------- ... i— u ■■■—- i Pirm. A. Palubinskas

. . _ 1 .. .....,, , .' i Belle Grove, Sox 108, Dracut, Mass,tai musų opozicinmkai atsi- ;. Vice-pirmininkas Ml Dulkiene 
sakė balsuoti ir apleido susi-I 180 Concord St., Lowell, Mass, 
rinkimą. Jiems apleidus su- ■ Prot raštl v< M1kalopas, Cen j 
sirinkimą ir kadangi susirinki-| Fin. rast. A. Rutkauskas

’ ’ ’ ... | Vine Street ’
Iždininkas, S. Paulenka

12 Chase St. j 
Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 i 

; A. Randeliunas, 98' Cha-1k . nubalsūotos p$le,stSt” „i., H ... .
Centro Komiteto blankos. Il’i Savo susirinkimus draugystė laiko 
paskiaus liko išrinkti trys drau kiekvieno mėnesio antrą .nedčldienį, 
gai i darbininkiškų organizaei-j^nTon g?. i

dasi šioj apielinkėj. Del d. 
V. Andrulio prakalbų rengimo 
kilo karštų diskusijų taipgi.

Čia kaip kurie parodė savo 
^visišką nerimtumą. Bet kaip 

kurie ir “opozicijos” šalininkai 
klausimą diskusavo rimtai ir 
sveikas sensas ėmė viršų ir 
prakalbos d. V. Andruliui’ nu
tarta rengti. (Nuo Red. Drg. 
Andrulis jau sugrįžo į Chica- 
gą).

Kuomet atėjo klausimas 
Dhlsavimo Centro Komiteto, i

rus kelių “opozicijos” šalinin
kų nerimtą kalbą. Mat, pra
deda žmonės atsipeikėt. Pra
deda suprast, kad per trukš- 
mą daug ką neatsieksi. Aš 
manau, kad draugai pamatys 
ateityje savo klaidas, mes 
“sklokos” pragaištingą darbą 
ir vėl stos po darbininkiška 
vėliava ir dirbsime visi bend
rai revoliucinį darbą. Bet, ži
noma, bus ir tokių, kurie per 
toli nuėję ir jau nebegrįš.

A.L.D.L.D. Narys. *

Rengia J. Baltrukevičiaus Orchestra <

SUBATOJ

Lapkričio 14,1931
'“iAISW’ svetainėj: j 4

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N/

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE' :
ĮŽANGA 50 CENTŲ

Šiame baliuj šokiam grajys dvi orkest- 
ros: viena lietuviškiem šokiam, kita ame
rikoniškiem. Tokios puikios orkestros 
vargiai kada galima turėti dideliuose pa
rengimuose.

Šiame baliuj turės gerus laikus seni ir 
jauni; jauni galės pasišokti kiek tik jų spė
kos leis. O senesnieji susieis su savais pa
žįstamais prie stalo, prikrautais skaniais 
valgiais ir minkštais gėrimais.

Ateikit visa šeimyna—-nuo jauniausio iki 
seniausio. Visi būsit užganėdinti.

14 J' ri

<

:>

IR
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yušlra, 325—4th Avę.
line, IH. ••

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
• 25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOth
Avė., E. Moline, III.

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

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, 11,1.

Iždo globėjai. J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St., 
Moline, III

Mo

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
.VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
Vice-pirin. O. Turskienė, 79 Vine St.
Prot. rašt. T. Zizcn, 673 11. Main St.
Fin. Rašt. K. ČereškienC, 87 Battle Si.

i Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.
Katros Globėjos:

I V. Baronienė, 9 Broad St.
;! M. Duobienė, 221 Ames St.-

j V. Bartkienė, 29 Intervale St.
1 Ligonių Rašt. M. Potsus, 184 Ames St. . 
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vino SŲ

| Visos gyvena Montello, Mass.

VALDYBA 193.1 m. r i > J ; 
.. ; | ' - ■.;; f ■ ,

_ 4177 Auljland Avė.
’ W \ ėG3Šį8''"ppa\'th Avė.

714,8 Mac ICenMo Avė; 
rtic, - T J '

4Č80 j BrandAh Aye.
7Ų.5 bay ton Avė.

; 1Ž42 Šolvay Avė.
■į •. . , j * •.
’ 9534 ’ Rvęsoll St.

D.L.K.K. DRAUGIJA
•DICTROIT, ■ MICH.
VALDYBA 1931 m.i i Į

Pirm. J., l.iubcrtuH, ' : - t

Pirm- pagcibininjcas,-M: BirŽohrtaJ 
t Y 7.

Nutarftnų rašt. P. Gyvis, \ ' *' ■

Turto rašt. J. Ovęral'tie, / ■ ’ •

Iždininkas A. VcboIji,

KASOS GLOBOJAI 
j O. GafttiJ.riono, 
j O. ZigmuntienS,

• Susirinkimai atsibus kąs kcrtvirlų’ nedei- 
dilnj kiekvieno mėnesio; «2 yąi. Kintu. 
Lietuvių svetainėje, 25. ir.’ Vernoy

o nietų. 
IpgrŲvfly.

AUŠROS DRĄŪGLJOr 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adrosąh

Pirm. Poškus, 21g First St. .
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. Sheralis, 120 
So. Park St. ■ *>

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

jvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J, Pra
džia 8-|ą vai. vakare, ”

Pinkevjčius,

Paulauskas,
Barkauskas,

121
228

255

S. L. A. Nariams
"DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ

S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite savo reika
lus. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A.- 
narius, kurie, priešingi dabartinių S.L.A. ponų 
pragaištingai politikai. Darbininkų Opozicijos 
Komitetas pataria visiejns nominuoti sekamus iš
tikimus ir kovingus S.L.A. narius į Pildomąją 
Tarybą: ' •'

. Prezidentas—J. GATAVECKAS, '
1 S.L.A. 128 kp. narys, Carnegię, 

h Vicą-prez.—M. MOCKEVIČIUS,
S.L.A. 116 kp. narys, Swoyersville,

Sekretorius—tJ.; MILIAUSKAS, 
( . , S.L.A. 286 ,kp. narys, McKees Rocks,
. ‘ Iždiniukas^-P. MAŽEIKĄ,

S.L.A. ;35 kp.1 narys, Wilkes-Barre,
. • * I • • . t X

■ Iždo- Globėjai:
J. BACVINKA,

• S.L.A. 164 kp.
K. ARISONAS,

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Pa.

Pa.’
GEORGE

Pianistas
NOBILETTI, 
ir Mokytojas 
nuo 1921 metų, 

ir paliudytas

narys, Frackville,

kp. narys, Plains,

Pa.

Pa.

SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
P. O. Box 144.' McKees Rocks, Pa.

tM'Ml MMM

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

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Teh: Pulaski 5-1538
981 BROADAWAY 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Jefferson 3-G993

1763 CROPSEY AVENUE 
Te!.: Bensonhurst 6-6631 

BROOKLYN, N. Y.

Del sutarties ar - pasimaty
mo su mokytoju NOBILETTI 
rašykite arba telefonuokite į 
artimiausią studiją, kurių ant
rašai augščiau paduoti.
Mini MĮHMUįlMĮnįMi
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Ši dirbtuvė dabar parduoda tiesiai publikai dar žemes
nėmis kainomis, negu kad parduodavo olseiliams
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Vyriški Viršutiniai Kotai—Top Coats 
$20.00 vei’tSs ’dabar parsiduoda už $]5,0() 
$12.00 vertės dabar parsiduoda už

NUO LIETAUS KOTAI—RAIN COATS 

$7.00 vertės vyriški dabar už.......... $3;50
85.00 vertes moteriški dabar už .... $2.50 
84.00 vei‘tčs mergaičių dabar už ... $2.00 

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

Šis Nupiginimas Yra Tik Iki
gruodžio'Menesio

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

duoti iki aiigščiau minėtam laikui. ,
* » ’! i. . • ■ ‘j > ) *

Juos galite i laiškais užsisakyti, 'kurie’gyvenate toliau. 
Ant jūsų pareikalavimo prisiusime šm'očiukų audimo 
išsirinkimui ispalvų. i Jūs pasirašyšite, kokia jūsų mie- 
ra įer krūtiųę ąrba kokios mieros nešiojate viršutinius 
drabužius, ir iųesį’žinosime, kokios mieros:jums reikia.

T---------------- r._,---------------—— r   ? 

Reikalingi Agentai!

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

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

* «
Visais Reikalais Kreipkitės:

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

Telefohas: 5723
' ši įstaigą yra lietuvių, ųįhgykįt sąyo kalboje.
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Bell Phone, Poplar 7545 i •

A. F. STANKUS !
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Itbalavwuojn ir laidoja numlruiio* ant 
riaokkj kapinių. Norintieji geresnič pa
tarnavimo ir pL Jom į kainą ualifidimo 
valandoje iankitėa pat mane. Pa* mane 
«*hre Rauti lotu* ant visokiu kapinių kno 
cr.riauaioie rietoae ir až žemą kaina.

W23 M t Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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 j 
1439 SOUTH 2ND STREEt 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite Šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lictuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių Ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo- . ■ 
kiname gcneraliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- • , 

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cials važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 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 Island Fer
ry. Lili V1NAS

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ŠSSREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3>6720

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
125 E. Uth STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

<utaiann.BR, RUitatyotaB, lupra.t eiektrik< ir anagnetUMą. ir važiavimą, 
b- p);>ną automobilio; mokinant dienomlc ir vakarai* lietuvių ir angių kalboąe. 
Mokytojai* .yra žytuiU ekspertai—L. TICHNIAVIOIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (Licenie) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokeatj. Met padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užairafiyuaa* | mokyklą kiekvieną dieną nuo ® ryU 
Iki li-t*i valandai vakųro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
S2B E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY_______________ NEW YORK CITY

Telephone, Algonquin 4-4049

taiann.BR
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VIETINES ŽINIOS
Iš Raudonojo Koncerto

lauko ties svetai- 
Vien išlaukinia- 

vienu sykiu tar- 
net trys kalbėto-

mitinguose vieš- 
apginti

Visai gražų įspūdį padarė 
revoliucinis koncertas, kurį 
pereitą sekmadienį surengė 
Aido-Lyros Choras, vadovau
jamas H. Retikevičiūtės, fi
nansavimui darbų Lietuvių 
Komunistų Centro Biuro. Kon
certas įvyko Labor Lyceum 
svetainėje, Brooklyne.

Aido-Lyros Choras ypatin
gai skambiai sudainavo Inter
nacionalą ir dar kelias darbi-, 
ninkiškas dainas.. Edith Sei- 
gel, raudonųjų šokikių moky
toja, šoko-lošė šokį, atvaizdi- 
antį, kaip policija ir detekty-

Pertraukoje drg. A. Bimba cinkevičiui—blankos su var- 
pasakė trumpą gyvą prakalbę- dais ir pinigais arba, jeigu kū
lę apie svarbiausius darbinin- rie nieko ant jų nesurinkote, 
kijos reikalus ir kovas. Po .tai kad ir tuščios, 
prakalbėlės padaryta rinklia
va ; Centro Biuro reikalams su
mesta $31.95.

šokiam griežė Wm. Norris 
orkestrą.

Aido-Lyros Choras užsitar
navo/didelę lietuvių revoliuci
nių darbininkų padėką už šio 
koncerto pareng'ima.

R. Rep.

Aido-Lyros Choro 
Linksmas Vakarėlis

lap-Ateinantį sekmadienį, 
kričio 15 d., bus Aido-Lyros 
Choro smagiausias vakarėlis 
“Laisvės” svetainėje. To vaka
rėlio rengimo .komisija didžiu-

vai kankina areštuojamus dar-1 moje susideda iš Amerikoj au- 
bininkų kovotojus. Šokiui žo-įgUsįų jaunų ir gražių merginų, 
džiais ir atatinkamais garsais ! kurios žada suruošti labai įvai- 
pritarė Jean Schramm; pianu 
akompanavo B. šalinaitė.

Solistas lyriškas tenoras!
Jean Schramm sudainavo ne- ir rėmėjai yra nuoširdžiai pra- 

į grės motinos daina angliškai, šomi atsilankyti. Daugiau 
“Šalin Nusiminę ‘ Dūsavimai , bus pranešimų apie šį įdomų

I Skaudūs” lietuviškai ir vieną vakarėlį-—tėmykite ir kitiems 
rusišką revoliucinę dainą. Jo pasakykite.
nudavimai geri ir balsas malo- S. J. B.
nūs; bet lietuviškai publikai, o I ---------------------

’dar didelėje svetainėje atrodė Į Į)ar Žodis apie RidffCWOO- 
jbalsas persilpnas. i v. r ®

Rusų-Ukrainų D a r b ininkų KWU Vakarienę

Virš 30,000 Suplaukė į 
Rusijos Revoliucijos 
: NEW YORK. — Nepapras- 
tai didelis masinis mitingas ir 
galinga demonstracija įvyko 
pereito šeštadienio vakare, 
Bronx Coliseum svetainėje, ap
vaikščiojant keturiolika metų 
Rusijos revoliucijos sukaktu
vių. Pačion svetainėn buvo 
susigrūdę virš 20,00 darbinin
kų; ir dar negalėjo sutilpt ke
liolika tūkstančių. Taigi, tuo 
pačiu laiku ėjo du didžiuliai 

'masiniai mitingai, vienas vi
duj, kitas iš 
r.ės durimis, 
me* mitinge 
pais kalbėjo 
jai. 1

Abiejuose
patavo pasiryžimas
Sovietų Sąjungą nuo ruošian
čių jai karą imperialistų f o to 
karo pavojų dabar ypač pri
mena ginkluotas Japonijos be- 
siveržimas Mandžūrijoj, lin
kui Sovietinio Sibiro sienos. 
Tai žymia dalim todėl su to
kiais griausmingais sveikini
mais svetainėje darbininkai 
pasitiko chinietį darbininką 
kalbėtoją James Ku ir japoną 
F. Kito, kuomet jiedu abu iš- ! 
reiškė revoliucinę vienybę chi- l 
nų darbininkų su japonais dar-į Choras labai harmoningai ir 
bininkais ir pasirengimą ap- skardžiai padainavo keturias 
ginti Sovietų Sąjungą nuo visų dainas, kurios’visos buvo dar-j 
imperialistų. ‘ ‘ Įbininkiškai I ‘ _

Vakaro programai pirminin- įTokis choras išgirst tai geriau, . . . ...........
kavo drg. L Amter, Komunis-. negu didelis buržujinis solis- SusLvmmjimo Ameri-
tų Partijos vietinio distrikto tas, kuriam prisieina mokėti 132"ra. Va'kanene
organizatorius, kuris pareiškė, šimtas ar daugiau dolerių . įbus lapkričio 28 d., subatos 

«,arhiflllciao sinnHipna .... ......... . ....ivakare, “Laisves’ svetainėje.

*

nepamirškite.
Draugai

Mason.
jSPORTAS

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Fotografuo
jame vestu
vių ir kito- 
k i a s -gru- 
p e s. At- 
n a u j inam 
s e n u s ir 

' k r a j evus.
Moko sčių 
neimain, ko
lei nepama- 
t o t e savo 
s a m p alus

rų vakarėlį., šokiam grieš ge
ra orkestrą.

Visi Aido-Lyros simpatikai

Tą vakarienę rengia Ridge- 
[woodo Amerikos Lietuvių Dar- 

kovingo turinio. Tininkų Literatūros Draugijos 
;55-ta kuopa ir Lietuvių Dar-

Velk cl 1*0
Publikai ypač patiko Aido Užtikrinu, kad atsilankiusieji 

Choro Merginų Sekstetas. Jį turės puikiausia vakarienę iš 
sudaro Amelia Jeskevičiūtė, |visų> kokias paskutiniais me- 
Aldona Kairiūtė, Lillian Ka- Į 
valiauskaitė, H. Kauniūtė, H,! 
šopiūtė ir Nellie Valinčaitė. i

i Pirmučiausiai į akį metėsi šių 
merginų specialis apsirengi
mas : baltos suknelės su plačio
mis raudonomis rankovėmis ir 
tokiomis apykalėmis, padirb
tos su klasišku paprastųjų 
ir vertingumu. O tas suknč-jtikietų, tai išanksto juos įši
lęs šiam koncertui pasiuvo įgykite “Laisvės” raštinėje bei 
drg. M. Bepirščiūtė, A. Kairie- ‘ 
nė, A. Zablackienė ir drg. šo- 
pienė. Sekstetas dainavo taip 
šauniai ir lipšniai, kad publika 
privertė sudainuoti bene pus
tuzinį dainų; tai buvo revoliu
cinės, angliškos ir lįetuviškos 
dainos; o sykiu, dainuodamos, 
mergaitės ir raudonarmietiš- 
kai maršavo, rikiavosi ir šiaip 
darė įvairius tinkamus nudavi- 
mus, taip kad iš viso pasidarė 
puikus įspūdis.

Workers Laboratorijos Tea
tro grupė perstatė trumpą 
vaizdelį iš mainierių darbo, 
vargų ir streiko. Mainieriai

jog svarbiausias šiandieną 
tarptautinio proletariato rei
kalas, tai būti prisirengusiems 
ir apginti Sovietų Respubliką.

Vyriausias kalbėtojas buvo 
Earl Browder, Amerikos Ko
munistų Partijos Centro Ko
miteto narys. Jo prakalba 
buvo nuodugni; apėmė visus 
šiais laikais rūpimiausius dar
bininkams ir bedarbiams klau
simus, ir kaip vesti visais fron- i 
tali- kovas už rankpelnių rei
kalus ir prieš imperialistinį 
karą.; Kalbėtojas pastatė pu
blikai klausimą: “Kas iŠ jūsų 
sutiktų apginti Sovietų Sąjun
gą?”’ Į klausimą užgriovė 
trenksmingas atsakymas visų 
Virš 20,000 susirinkusių darbi- 
pinkų ir darbininkių, suaugu
sių ir jaunuolių. Drg. Brow
der pastatė ir kitą klausimą: 
“Ar daugelis iš jūsų balsavo
te už Komunistų Partijos kan
didatus ką tik praėjusiuose 
rinkimuose?” Atsakymui pa
kilo ne mažiau, kaip 13,000 
darbininkų rankų. Tada drg. 
Browder sako: “Tai matote; 
o kapitalistinė ‘demokratija’ 
mums New Yorke priskaitė 
tiktai 1,728 balsus.” Ar dar j buvo apsirengę saVo darbiniais 
neaišku, kad demokratų Tam- kostiumais ir su darbo įran- 
many Hali politikieriai visame ikiais. Tai tinkamas darbinin- 
Didžiajame New Worke abel- kiškai publikai vaidinimukas, 
nai dešimts kartų daugiau ko- keliantis klasinį kovos ūpą ir 
munistinių balsų nuvogė ir nu- atsiliepiantis - - - -
suko, negu komunistams pri
skaitė bei pripažino?

Kalbėtojas taipgi klausė, 
kSO sutinka įstoti į Komunistų

-tais turėjo. Draugės gaspadi- 
'nės visu smarkumu rengiasi ir 
’planuoja gardžiausius ir svei
kiausius tam vakarui valgius. 
Apart parinktinių valgių ir 
įvairių prieskonių, bus gera 
dainų programa.

Taigi, turiu priminti: kurie , 
'dar rienušipirkotė vakarienės

pas minimų kuopų narius. Va
karienės pelnas eis svarbiems 
darbininkų judėjimo reika
lams. Todėl, paremdami šį 
Ridgewoodo kuopų parengimą, 
tuom pat paremsite ir darbi
ninkų judėjimą, ir dar viskas 
jums patiems išeis ant sveika
tos.

Amerikos Pilietis.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17-tos Kuopos
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo lietuvių 17-ta kuopa 
turės savo mėnesinį susirinki
mą trečiadienio vakare, lapk
ričio 11 d., “Laisvės” svetainė
je. Visi nariai, pasistengkite 
dalyvauti ir atsivesti naujų 
kandidatų įstojimui i šią or
ganizaciją.

Užbaigiant sudainavo sykiu mas bus įdomus, nes yra eilė 
kelias dainas Aido-Lyros Cho- svarbių klausimų, kurie jame 

, _ , - - t ras su Rušų-Ukrainų Choru, bus iškelti.
Partija ir Darbo Unijų Vieny- Dainavimas išėjo skardus ir ■ Tajp pat, draugai, kurie tu- 

Atsiliepimui į, melodingas. Jam akompaną- rįįe pasiėmė iš pereito susirin- 
šiaos klausimus pakilo dauge-iVo Nellie Valinčiūtė; dirigavo kimo sekančių blankų—Unite 

^as. sutinka i H. Retikevičiūtė. N. Valin- į0 Protect (the Foreign Born, 
—taį atneškite į .rytojaus su-

, j vis i 
tiek, ar kiek surinkote ant jų 
parašų bei aukų ar. ne. . Jos 
turi būt sugrąžintos A. J.. Mar-

remti kairiąją 
Nacionalę Mainierių Uniją.

bCS Lyg3-. Atsiliepimui i .melodingas.

lis rankų/ Kas tik sutinka j h. Retikevičiūtė. 
ginti Sovietų Sąjungą, tą pa-’čiūtė yra dar nesenai į šią;

Kainos Kaip Matote yra žemos:
Už 12 Paveikslų. dydžio

8 X 10 $12.00
Už 12 Paveikslu, dydžio

5 X 7 $ 8.00
Už 12 Paveikslu, dydžio

4 X 6 $ 5.00
Už Atvirutes $ 3.00

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI t 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y. i

Karolis Požėla
(

Šiame pasaulio ristynių tur- Į 
namente svarbią rolę lošia Po
žėla, kaipo žymus atletas-ris- 
tikas. Ateinantį trečiadienį 
jis čiups už storo sprando su
rambėjusiam sylinčiui VOGE- 
LIUI. Kuris iš jų bus laimėto- 
jum, sunku išanksto spręsti, i 
Tačiaus mes pergerai pažįsta- Į 
me Požėlą ir veikiausia nenu- ! 
sivilsime pasitikėjimu, jog jis | 
paties Vogelą.

Apart viršuj suminėtų ga- i 
liūnų, imsis dar penkios poros I 
kitų. Ristynės įvyks St. Ni
cholas Ring, 69 W. G^th St., 
New York, 11 lapkričio.

Įžanga $1.0$, $1.60 ir $2.10. I

g, NAUJAS BIZNIS
Liberty Restorane gaminami ska

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

AL. BICKM.AN, SAVININKAS 
157 Roebling St., kampas Hope St.

Brooklyn, N'. Y.
(261-266)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S.A. 1-mofr' kuopos susirinki
mas bus ketvirtadienį, 12 d. lapkri
čio, “Laisves” svetainėj, 8-tą vai. ' 
vakare. Visos ndrėš ateikit ir nau
jų draugių fitsiv'eskit.-

Organizatore.
(266-267)

PAJIEŠKOJIMAI
! • -/

PAJIEŠKAU Elzbietos Sukaravičie- 
nės ir Petro, Jono ir Tofilčs Kuckoi- 
lukų, Vilkininkų kaimo, Seinų apskri
čio. Meldžiu atsišaukti. A. Sukac
kas, 118 Union Avc., Brooklyn, N. Y.

(265-266)
CHORVEDIS 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)

IŠRANDAVOJIMAI
■ PASIRANDAVOJA štoras ir 3 kam- 
1 bariai gyvenimui. Kaina prieina- 
Į ma. štoras tinkamas del saldainių ' 
, arba grosernės. A. Černiauskas, 502 

Patsai susirinki- I Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
(266-268) I 
arba du ■ 

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

(262-267)

PASIRANDAVOJA vienas

Taip , pat, draugai, kurie tu-

Ji___  , » J* • u 2 • 1* X i * • C I Guuvonilv į ( J, J VkJ J CX L4.O

daryt jis geriausiai gali, tap- apielinkę atvykus siekti augs- !sirinkimą, ;tąsias įlankas, >
/1 d n La XX V'—1 1 VA 1 r 1 1 L J XX a X ZA ca VA XX 1 • _ - * ■ ■ 1 ’damas Komunistų Partijos na- tesnio muzikos mokslo; bet iš

. _ _ • pirmų dienų ji gabiai stojo tal-riti, pridflfė drg. Browder. i* ;; ; ‘ -
Be to, sakė prakalbas atsto-;kon darbininkiškam menui. Ji 

vai 'Kentucky mainierių, Dar-lyra duktė draugų Valinčių iš 
bininkų ■ Ex-Kareivių Lygos, i Wilkes-Barre, Pa. 
Bedarbių Tarybų, negrų, jau
nuolių ir kiti.

Darbininkiškų Chorų Fede
racijos—700 choristų—daina
vimas išėjo labai gerai; taipgi 
įspūdingai buvo perstatytas 
vaizdas, kurį suruošė Darbi
ninkiškų Kultūrinių Organiza
cijų Dramos Biuras, su pagel- 
ba kitų meno grupių.

V. Žiūrovas.

re Drg. K. Kregždys 
. *■. .

Lapkričio 3 d. mirė Kazi
mieras Kregždes, 62 m. am
žiaus. Gyveno pa num. 193 
Grann St, Hilląide, N. J. Pa
laidotas lapkr. į5-tą d. Buvo 
klasiniai sąmonįriga$ darbinin
kas; prigulėjo prid A.L.D.L. 
D. ir vietinės pašalpos drau-

u n

Iš programos atžvilgio kon
certas išėjo pagirtinai. Jame 
buvo ir ta naujienybė, kad 
vaizdelius ir įvairias dainas 
išanksto paaiškino B. šalinai- 
tė, taip kad nieks negali skus
tis, kad bent kas būtų nesu
prantama.

Publikoje buvo ir bent šim
tas delegatų, dalyvavusių New 
Yorko-New Jersey apskričio 
masinėj konferencijoj,. įvyku
sioj “Laisvės” svetainėje. 
Koncerto klausovų - žiūrovų 
abelnai buvo vidutiniai; į ga
lą padaugėjo. ’ Galėjo būti 
daugiau, bet nesenai paskuti
niuoju laiku buvo įvairių kitų 
pramogų; o dar daugelis, da
lyvavusių Rusijos revbliucijos 
paminėjime, sugrįžo apie 2-3 
vai. iš ryto, taip kad buvo pa-' 
vargę. ': ‘ ‘ : '

Lietuvos Darbininkų iri Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

•“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai priei fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
- Metams . . . . . $1.50 
i šešiems mėnesiams . . .80

Pavienio num. •' kaina « .05 -
..... “""j; ..... >....

v
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KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
186 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

MEDICIN*. DAKTARASS. A CERHOV ■£,-
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, gerkles, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, y nuo
12 iki 3 valandai po pietų

, Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai! ,

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

Naujokų Cigarų
Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTiRS
CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 1 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P
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J. Naujokų Cigarų
Dirbtuvė 

Broadway,
Brooklyn, N. Y |
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MEDICINOS DAKTARAS

; B. BAGDASAROV
200 Second Avc.

Tarpe 12j 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. . ■

Tclef. ALGANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES 
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume? 
riams, kad faeękeltau savo studiją 

naujon vietęn, 
j)o numeriu 
512 Marion Sf.į 
kam p. ro a <Ų 
way, Chaūricey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Lfibalz&muoja ir laidoja numlruuiru 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

Telejhone, Stagg 1-440*

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Greenpoint 9-2820

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LA5DOTUVIŲ DIREKTORIŲ#

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marey Avenue) 
BROOKLYN, N. t;
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ŽODIS NUO BU. KENDLOWITZ
Siuomi primenu savo draugams, jog a£ vis dar 

praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaua antrašas buvo 271 Berry St 
Dabar mano antrašas;

DR. H. M END LOW IT Z
2220 Avenue J, 

TWL., MIDWOOD i-MlJl

v B
■

M Q T* LA U K US) Fotografas 
214 Bedford Ave.,Brooklyn

' • , P Tel. Green point- 9-7$3'jv V
Ateikit Persitikrinti'Geriausia Studija Hcpohlunc

t
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VOKIETYS SPECIALISTAS
K raujo, odos, | šlapio i mos ir 

' ' ginidyrnd organų 
: DR. M. FILURIN

215' E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

H new Yorke
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

MATTHEW K BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

t GRABORIUS 
(UNDERTAKER),

ir

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias koj’ų li- 
ęais, patinimus,, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 Wes( 54th St.

New York City
Valandos paprąstomis dienomis 

nuo 2 iki 6 Vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki J valąndos, Sekmadieniais 
ofisas uždarytas. ’ z ....... ..

(NOTARY PUBLIC)

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

be

n

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

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

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

kymu, yra? naujos, tyros ir geriausios.
r

Mes

229

taip pat turime žilių ir ąerą sandėli gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P.,J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės 7 Tel., Greenpoint 9-2017-2360-8514 

*
likirpkit ii skelbimą ir priaiąskit kartu bu užsakymu.
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