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' Airių r a š y to jas Liam 
O ’F laherty sugalvojo naują 
būdą a p s i d i r b i m u i su 
b e d a r b e ir b e d a r biais. 
Jis atsišaukia į turčius, visus, 
kurie turi virš $5,000 metinių 
įeigų ir užlaiko del pasigrožė- j 
jimo šuniukus. Jis jiems pata
ria tuojaus savo šuniukus iš
mainyti ant bedarbių. Girdi, 
užlaikymas beveik tiek pat te- 
lėšuos, 'bet visgi žmogus leng-

- yiau išmokinti visokių triksų, 
negu šuniukas. Be to, jis ma
no, daug gražiau būtų ponioms 
ant virvutės prisirišus vedžiotis 
bedarbius, negu šuniukus!

i O dar ne viskas. Daug tu r-1 LAWRENCE.—Tapo Šil
čių turi kačių bei arklių. Vie- areštuoti du Bostono iL. 
toj vieno arklio turčiaus galė
tų užlaikyti lygiai kelius be
darbius. Kada jis užsimano 
pasijodinėti, bedarbiai ant sa
vo pečių paėmę galėtų lengvai 
panešioti! Ir šitaip visi bedar
biai būtų “priglausti.”
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Socialistai Negelbsti 
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Į K0V4 UŽ BEDARBIŲ REIKALUS

Well, buržuazija moka tyčio
tis iš bedarbių. Bet tik taip 

• ilgai ji gali iš jų tyčiotis, kol 
jie sutinka ramiai badauti. 
Vienok kada.nors jie atsikrap- 
štys akis. Tada bedarbiai ne 
tik atsisakys darbu dalintis 
(pagal Hooverio “stagger” 
sistemą) su parazitų šunimis, 
katėmis ir arkliais, ale pačius 
parazitus pasiųs ten, kur atsi
dūrė kruvinasis Mikalojus.

stu
dentai, kuriuos čionai at
siuntė Socialistų Partija. 
Teisme jie pasakė, kad jie 
nenori padėti streikieriams, 
ale čia atvyko tik del pasi
žiūrėjimo. O teismas su
prato savo draugus socialis
tus ir paleido be jokios bau
smės.

Komunistą Partijos
Kandidatai Lawrence!

Nutarimas ir Atsišaukimas Brooklyno Masinės Konferenci
jos, Kuri Įvyko Lapkričio 8 d., delei Kovos už Bedarbiu 
Reikalus
Lietuvių Darbininkų Or- mui padėti.' 

ganizacijų Masinė Konfe
rencija, įvykusi Brooklyne, į ragina, kad be jokio atide- 

j priėmė sekamą pareiškimą: liojimo visos lietuvių darbi-
Jau virš vienuolika milio- ninku organizacijos, kuopos 

nu yra bedarbių darbininkų į bei draugijos išrinktų spe- 
ir darbininkių Jungtinėse 

[Valstijose. Jų ir jų šeimy- 
mų padėtis yra baisiai var
ginga. Buržuazija ir vai
zdžia išleidžia bilionus dole- 
! rių karo reikalams, o nieko 
'neduoda delei pusbadžiai!-

Konferencija nutaria ir

ALMERIA, Ispanija. — 
Čionai eina generalis strei
kas. Susikirtime su nacio- 
nale gvardija vienas strei- 
kierys užmuštas ir daug 
sužeistų. Tarpe sunkiai su
žeistų randasi Andres Mo
reno, žymus komunistų va
das.

SUDARI PLANUS NUVERTIMUI SOVIET.

Lygiai keli draugai pasakojo 
man ve kokį raketierišką daly- 

t . ką: Prieškomunistinės opozici
jos manadžėris esą Kuodis, ku- 
ris shyo artimiems draugams! 
pataria ^nepirkti šėrų jų “ben-j 
drovės’U Girdi, jeigu pirksite, I 

pirkite ne per mane, bet per 
kitus, nes mūsų gazieta ilgai 
negyvuos ir paskui jūs mane 

> keiksite. Bet tolimesniems, ži
noma, Kuodis Šerus pardavinė
ja. Tą patį sušilęs daro L. 
Pruseika, nors puikiai žino, 
kad tie apgauti žmonės išvilio
tus pinigus taip matys, kaip jie 
mato savo ausis.

cialius komitetus delei or
ganizavimo lietuvių bedar
bių darbininkų ir darbinin
kių. Šitie organizacijų ko
mitetai turi tuoj aus susi
siekti su tarptautiniais be
darbių komitetais bei tary
bomis ir griebtis organizuo- i

Vokietijos Darbininkai
Nusisuko nuo

Pardaviky

s-

Chuliganai Linčiuoja
Nekaltus Juodveidžius

v'

>■

Kuodis, žinoma, nepaiso, kad 
šiaip darbininkai keiks jį už 
apgavystę ir suvedžiojimą, bet 
jis nenori, kad jo draugai jį 
pirštais badytų, kuomet tas 
kromelis užsidarys. Tačiaus 
darbas vistiek labai nešvarus.

žymūs Socialdemokratų 
Partijos Viršininkai Pe

rėjo Prie Komunistų

Tai tikras raketierių darbas. 
Lygiai taip apgaudinėja žmones 
demokratai ir republikonai ra- 
ketieriai. Savo draugus per- 
sergsti nuo pavojaus, o “ste
buklus” prižada tiems, su, ku
riais jie retai tesueina.

LAWRENCE.— -Komu
nistų Partija stato kandida
tu į miesto majorus d. Sam t ______ __
Bramhall, o d. Simon Ha-■ jaučių bedarbių. . 
zigian vkandidatuoja į mies
to inžinieriaus ofisą. Šian-! ganizacijų konferencija už- 

jdien Lawrence audėjai > pui- į giria Komunistų Partijos, 
jkiai mato, kaip jų sveiką Darbo Unijų Vienybės Ly- 
jlaužo republikonai ir demo-lgos ir Bedarbių Tarybų ve- 
kratai. Jie mato, kaip ka- damą, kovą už .bedarbių ąp- 
pifalistinių [partijų valdžia draudą ir už tuoj autinę pa- 
padeda bosams nukapoti jų šalpą. . > • 
algas. . Konferencija užgiria ai-

T.;oL„nO; u S5o;n|kanųjų maršavimą j Wash-
ingtoną ant gruodžio 7 d. me sukelti lietuvius prole-

Ši lietuvių darbininkų or-

d.BERLYN.—Spalių 23 
čionai nauja “Socialistų

Neveltui lankėsi Franci- 
jos premjeras Laval Wash
ingtone. Neveltui atlekia 
Mussolinio valdžios agentas 
Grandi. Neveltui buržua
zinė spauda pradėjo dai
nuoti apie produktų kainų 
pakilimus. O New Yorko 
biržoj šėrai irgi vėl pašoko 
keliais punktais.

Kruvini imperialistai pri
sirengę prie karo prieš So
vietų Sąjungą ir prieš Chi- 
nijos revoliuciją. Iš Man
džurijos pranešama, kad 
baltagvardiečius rusus Ja
ponija mobilizuoja • karui 
prieš 'Sovietų Sąjungą. Chi
nų generolas Ma-chan-shan | suplanuotas. Komunistų In- 
jau paskelbė karą Japoni- ternacionalas ir Komunistų 
jai. O jo armija randasi Partijos šaukia darbininkus 
ties chinų-sovietų geležinke- ruoštis pavertimui karo į 
liu. j proletarinę revoliuciją!

MŪSŲ DRAUGAI LAIMĖJO SVARBIA 
BYLA PRIEŠ BAGOČIŲ IR 

FAŠISTUS WORCESTERYJ

New Yorko plutokratų 
organas “Times” išduoda 
imperialistų planus. Jis sa
ko, kad rusai baltagvardie
čiai atvirai sako, jog su pa- 
gelba Japonijos bus užim
tas Sovietų Vladivostokas ir 
visas Sibiras į rytus nuo 
Baikalo. Tuo tarpu, ' girdi, 
susikirtus Sovietų Sąjungai 
su Japonija, iš vakarų So
vietų Sąjungą puls Lenkija, 
Rumunija ir Francija. Ne
veltui šiomis dienomis Pil
sudskis važinėjo po Rumu
niją.

Naujo karo pavojus jau 
čia pat. Užpuolimas ant 
proletariato tėvynės jau

v M
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Lietuviai audėjai it šiaip į 
Lawrence darbininkai padė
kite Komunistų Partijai 
šioje rinkimų kampanijoje. 
Remkite 
partijos, 
partija, partija darbininkų į 
klasės.

ti lietuvius bedarbius į be- Darbininkų Partija”, kurią 
darbių kuopas. Pradžia tu- įkurg atskilėliai nuo social
iu būt daroma nuo mūsų demokratų, buvo sušaukus 
organizacijų narių. Tuojau masjnį susirinkimą. Susi- 
reikia suregistruoti visus i rinkimas buvo labai didelis, 
bedarbius narius ir traukti Betl didelis buvo tddel> kad 
juos į bedarbių kuopas. 'buvo paskelbta, jog bus lei- 

_Mes pasižadame visais Sįa kaibėt ir komunistų kai-
būdais - remti visas bedar
bių kovas. Me£ pasižada-

“ ir visi delegatai pasižada vi- tarus iirieš badą ir išnau-
sais būdais tam maršavi- dojimą. .

bėtojui. Nuo komunistų 
kalbėjo draugė Torhorts, ir
gi nesenai atėjus pas komu
nistus nuo socialpardavikų. 
Jos kalbą darbininkai karš
tai .sveikino. Kaip tik ji 

‘ pabaigė kalbėti, taip darbi
ninkai išmaršavo iš svetai-!

“Interna-

liu.

kandidatus tos
kuri iTbinŽ; 20,000 AUDĖJU PIKETAVO LAWRENCE •

’mn" DIRBTUVES PEREITĄ PIRMADIENĮ XJ2'uodami

K s. . t' *’' >

Worcesterio draugai per telefoną pranešė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo raštinei Isbai svarbią žinią, 
Jie sako, kad jie laimėjo bylą prieš Bagočių ir fašistus

. i
Pogromai Lenkijoje .LAWRENCE, Mass. — 

i Pereitas pirmadienis vėl 
VARŠAVA.— Prekybos' buvo didelė diena Lawrence 

Akademijos studentai vėl audėju kovoje prieš algų nu
darė puolimus ant žydų kapojimą. Pikietas buvo' 
lapkričio 9 d. Mūšyje, su- stačiai milžiniškas. Aps- 
žeista penki policistai i^įkaitoma, kad pikieto linijoj 
daug studentų. Iki šimto • prįe įvairių dirbtuvių buvo 
studentų suareštuota. Len-. apje 20,000 darbininkų. Bet 

■ kaip tik tą pačią dieną bo- 
įsai ir valdžia paskelbė per 
savo spaudą, kad “streikie- 
riai grįžta į darbą.” Tai 
bjaurus sugalvojimas, kad 
suvedžioti darbininkus.-

kijos seimas uždarė posėd-1 
žius vienam mėnesiui delei ( 
didelio politinio sujudimo 
šalyje.

— Naujas Politinių Kalinių 
—Pietinė Lin- Streikas Bulgarijoje 
io Komisija i i f i-..< i

ATLANTA.- 
čo Tyrinėjimo Komisija, 
grynai buržuazinė organi- | SOFIAr. Bulgąrijaj 
zacija, priversta pripažin- (Spalių 26 d. išėjo į bado 
ti, kad baltieji chuliganai streiką šeši šimtai politinių 
linčiuoja nekaltus juodvei-^aHm^ Sliveno^ kalėjime, 
džius. Savo raporte ji sa-! 
ko, kad šiemet du negrai' 
aiškiai nekalti buvo nulin-> 
čiuoti, o kita vienuolika, 
arba pusė iš nulinciuotų, ir
gi veikiausia buvo' nekalti. 
Tai pačios buržuazijos pri
pažinimas !

I Kaliniai paskelbė kovą
Į prieš įvedimą dar negirdė-' 
tai kruvino režimo i 
bastilijoje. ' .

BERLYN.—Mieste Bonn, 
Rhine provincijoj, septyni 
s ocialdemokratų partijos 
viršininkai pasmerkė savo 
pardavikišką partiją ir per
ėjo prie komunistų.

Pikietas buvo'
• Aps-

brutališkai., Raiti budeliai! 
paleido arklius .ant minios j 
darbininkų. Gi Amerikos Į 
Darbo Federacijos pardavi-j 
kiški vadai jau atvirai pa-* 
deda bosams ir valdžiai1 
streiką laužyti. Šalin tuos, 
niekšus iš darbininkų tar-i 
po. ? j

Lawrence Streikierių Ap
sigynimo Komitetas bend
rai su Tarptautiniu Darbi
ninkų Apsigynimu atidarė 
ofisą po .'num. 50; Newbury 
St.

brutališkai.

Bjaurus Suokalbis Prieš 
Rašytoją kreiserį

pineville;! Ky—Kru-
šioje vinas teisėjas Jones sudarė

suokalbį prieš. , rašytoją

GENEROLAS MA CHAN-SHAN ORGANIZUOJA 
ARMIJĄ KARUI PRIEŠ JAPONIJĄ

Dreiser, idant ji nųpuldžius 1 
visuomenės akyse. Kaip 
žinoma, su grupe rašytojų 
Dreisėr tyrinėja Valdžios 
terorą prieš ipainierius Ken
tucky' valstijoje. Teisėjas 
Jones išgalvojo ir kaltina, 
kad ten būdamas senis Drei
ser ištvirkinėjęs su kokia 
ten mergina hotelyj. Dabar 
buržuazinė spauda apie,tai 

kadbubnija. Tai tikslas, 
diskredituoti rašytojų ko
misijos raportą.

Iš Mandžųrijos praneša
ma, kad generolas Ma pas
kelbė karą Japonijai ir at
sišaukia į savo armiją, kad 
jie paguldytų galvą, jeigu 
bus reikalas, išvijimui Ja
ponijos iš Mandžurijos. Ka
rinė mobilizacija pradėta 
plačia papėde. Tūkstančiai 
chinų verbuojama į armi-

ją karui prieš užpuolikus.
Jungtinės Valstijos vėl 

ketina siųsti notą Japonijai. 
Taip pat Tautų Lyga kaly
ba apie “griežtus žingsnius” 
prieš Japoniją. Tuo tarpu 
ir Jungtinės Valstijos ir 
Tautų Lyga visąis garais 
ruošiasi prie karo prieš So
vietų Sąjungą. ; ' ;

Stiklų fabriko (Aleksote) 
darbininkai išstatė savo są
rašą į lig. kasų rinkimus, 
už ką jie ir balsuos. Tai 
revoliucinių' darbininkų są-’ 
rašas.

Mirė Komunistas 
Politinis Kalinys

I

WOODLAWN, Pa. — 
Gauta pranešimas iš Bla
wnox kalėjimo, kad tenai " 
mirė draugas Milan Re- 
setar nuo sausligės. Su 
kitais draugais jis buvo 
nuteistas ilgiems metams t 
kalėti už platinimą lite-' 
ratūros. Jau tūlas lai
kas atgal buvo žinoma, 
kad d. Resetar serga džio
va. Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas ban
dė iškovot jo perkėlimą iš 
kalėjimo*"pTig^nlrię,' hUtf 
veltui y ,vbuvoi į pąstąngos. 
Ir taip Ši^ koringas dran
gas, atsidavęs komunis
tas, mirė kaipo auka bur-. 
žuazijos teroro prieš Am
erikos darbininkus.

Reikia Imtis Kovos

GELGAUDIŠKIAI.—Ply
tinės darbininkai dirba po 
10—12, net po 15—18 va
landų į dieną. Jei kas rei
kalauja 8 -valandų darbo 
dienos, ir kiti to reikalavi
mo nereikia, tuoj savininkas 
šalina tokį darbininką. Rei
kia visiems . darbininkams 
susitart ir bendrai parei
kalaut 8 valandų darbo die
nos.

Worcesteryje. Plačiau apie tat jie patys parašysią.
Mes sveikiname Worcesterio draugus ir drauges va

landoje šio didelio laimėjimo. Suniekšėję fašistai su 
socialistų Bagočium priešakyje įtūžusiai puolė juos. 
Dėjo bjauriausias pastangas, idant neleidus mūsų orga- 
nizacijai susitvarkyti. Šaukės valdžios ir teismo pagel- 
bos, bet prakišo. Tapo supliekti tie begėdžiai. Gavo di
delę nosį jų ricierius Fortūnatas Bagočius. O kiek jie 
išleido pinigų iš SLA. iždo! Taip pat išplėšė nemažai iš 
mūsų draugų.

Ir taip mušis po mūšio fašistai pralaimi. Mes laimi
me. Mūsų darbas budavojime naujos organizacijos eina 
puikiai. ’ LDS. jau įregistruotas New Jersey ir Illinojaus 
valstijose. Tuojaus^ laukiama įregistravimo Massachu
setts valstijoj ir visoj eilėj kitų valstijų.

Šis naujas laimėjimas turėtu vėl paskatinti visus su
sipratusius darbininkus įr darbininkes prie budavojime 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo.

Paskutinis Pranešimas
Conn. Valstijos Darbininkams

1 . < ■' . ; . J i •

Cpneęticut, valstijoj lietu
vių -darbininkų organizaci
jų ,m a s inė konferencija 
įvyks lapkričio 15 cy, 10 vai. 
ryte, Waterbury, 
numeriu 774 Bank! St. Visi 
delegatai nuo organizacijų 
pribūkite laiku, idant kon
ferencija galėtų pradėti sa
vo darbą ant nuskirtos va
landos.

Tap pat kviečiami ateiti 
ir ne delegatai pasiklausyti 
konferencijos eigos. Visi 
bendromis spėkomis svars
tysime savo klasės reikalus 
ir mobilizuosimės kovai už 
jų apgynimą. Konferenci
joj bus iš Brooklyno komu
nistų Centra Biuro atstovas

onn., po

. ; 't1 • » v 1 1 ■ >

|bar stovi pries mus. . , -
Konferencijos Renginio 

Komisija
(267 ir 270) ” j

• __ ____ ____ - ų II
BE KOVOS NEBUS GE

RESNIO GYVENIMO 
PANEVĖŽYS.—Elektros 

dirbtuvėj darbas tęsėsi 10 
vai. Darbininkai gauna 45 
centus per valandą. Liepos 
20 dieną, del laikinai suga
dintų gatėrų buvo laikinai 
sustojęs darbas. Darbinin
kus savininkas išlaikė visą 
naktį, bet už tą naktį nieko 
neužmokėjo. Kovokim del 
7 valandų darbo dienos ir 
del didesnio užmokosčio už 
darbą, kad dienai būtų ne
mažiau 6 litų.

ir duos platų pranešimą (Daugiau Pasaulinių žinių 
apie tuos darbus, kurie da- f 5-tam puslapy j)5-tam pusią py j)

ji >■'J
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Priimta Ęrooklyno Masinėje Konferencijoje 8 d. Lapkričio
Kapitalistinis surėdymas yra | bucinės darbo unijos, 

didžiausiame ekonorųiniame kri- j 
zyje. Milionai ir milionai dar- kų streikų priešakyje vadai iš 
bininkų vaikštiiiėja be darbo. Amerikos Darbo Federcacijos,

REIKALE

Kur tiktai atsistojo darbinin-

Karas Prieš S.S.R.S. Jau Priruoštas

fe

intored u second elasa matter March 11, 1*24, at the Post Office at 
Brooklyn, N. I., under the Act of March 8, 187*

ft

M

.ti lietuvius darbininkus—juos j jau jeigu kaltinti Centro Ko-
šviesti klasiniame darbininkų imiteta tai reiketų jį kaltinti . T, . . . .

--------- ’ ' ž tai, kad jis pats iki fiol va»ja komunistų Internacio-
iv. __ „izi»v.x . Al-;.. nalas. Gi Pruseika ir Butkus

sės reikalus. 0 A.D.F. kon
vencija, .kuri atsibuvo Vancu-

Trečiadienis,. Lapkjf. 11,1931 
♦ ’ t ' r ' *

ir kapitalizmu.
Kadangi, A.L.D.L.D. eidama

8UB8CRIPTION RATBB:
mted States, per year. . .<6.00 United Itates, ax* months..........|8.0f
rooklyn, N. Y., per year........18.0* Brooklyn, N. X, six months..*4.00
reifn countries, per year....|8.0* Foreign countries, six months. .|4.*0

•jiada and Brazil, per year.... *6.8* Canada and Brazil, six months. |8.0*

yra!L.D.L.D. 19 kuopos draugus 
Tv . . . _ . . . . . .. _ J , . . , V1 lietuvių darbininkų kultūros ir bei drauges, kurie-pataisė sa-
Isnaudotojų klase pasirinko ke- visur jie isdave darbimnkų kla- apšvietos organizacija, kurios vo nusistatymą ir dabar virto 

Principinė užduotis yra: vieny- griežtais oportunistų priešais.

Puslapis, Ąnįras
« • »

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
PuNlghM hj LAIBVt, In.

vary day, exceyt Sunday, at 46 Ten Byek Street, Brooklyn, New York
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REZOLIUCIJA STREIKŲ IR KOVU Į Cliffside, N. J., Rezoliucija 1 už * _ _ _ • _ J . • • . • • t ‘ * I . » > __ _•_______

-------- ' |
i A.L.D.L.D. 77-ta kuopa, lai
kytame susirinkime 28 d. spa
lio, nutapę pareikšti A.L.D.L. 
D. Centro 'Komitetui ir “Lais
vei”, kaipo Ą.L.D.L^p. organui 
sekamai:

Kadangi,

organizacijos tie nariai, kurie 
' įsavo laiku karštai palaikė Prū- 

Iseiką ir Butkų. Dabar tie na
riai pamatė ir persitikrinu, kad 
prieškbmunistinė opozicijh at
virai varo kontr-revoliucinį 
darbą, ir todėl jos vadams jie 
atsuko nugarą ir drebia juos 
laukan iš mūsų judėjimo. Mes 
tik galime pasveikinti tuos A.

lią išėjimui iš šio krizio dar
bininkų lėšomis, suverčiant kri
zio naštą ant darbininkų klasės 
pečių.

Algų kapojimas ir bjaurus 
puolimas eina per visą šalį. 
Kapojamos algos mainieriams, 
plieno darbininkams, audimo 
proletarams, ir- ttk < , j

Daybininkai yrą ■ prįvęrsti 
atsakyti streikais į tuos algų 
kapojimus. Streikai audėjų, 
siuvėjų, rakandų 1 darbininkų', 
metalo sunkaus darbo proleta
rų ir dabar milžiniškas audėjų 
streikas Lawrence. Tai kovin
gi atsakymai iš darbininkų pu
sės į išnaudotojų puolimus. Vi
sose darbininkų kovose yra jų 
p i rmosios eile-s— Komunistų 
Partija ir revoliucinės unijos, 
kurios yra susijungę į Darbo 
Unijų Vienybės Lygą.

Mes užgiriame visas darbi
ninkų klasės kovas ir vadovy
bę Komunistų Partijos ir revo
liucinių unijų. Mes pasižadame 
remti medžiaginiai kovojančius I 
savo draugus ir drauges. L__

Jau; pęęikioljkti metai, kaip gyvuoja du pasauliai, kapi- 
talistjinįę ir pl’olętarinis— Sovietų Sąjunga. Kapita
listinis įįąąaulis pęrgyvena baisiausį ekonominį krizį, de- 
sėtkąi milionų darbininkų neturi darbo ir vargas kas
dien ‘Visi auga. Gi tuom pat kartu Sovietų Sąjungoje 
darblnihkų buyis visĮ gėrėja.

Imperiąlįstai jau nįo senai darė visokius planus,, kaip 
užpulti arit1 Sovietų Sąjungos ir ją sunaikinti, nes jos gy
vavimas ir tęn darbininkų būvio gerėjimas, revoliucioni- 
zuoją kitų kraštų proletariatą.

Imperialistinė Japonija užpuolė ant Mandžurijos, Chi
nijos teritorijos, kad pasiglemžus tą didįjį kraštą ir pa
vergus jo gyventojus.

Kai’as jau eina. Japonų armija eina į pietus ir labiau
sia grūdasi į vakarus ir šiaurius, vis artyn prie Sovietų 
Sąjungos rubežiaus. Jau tūkstančiai chiniečių žuvo ka
ro liepsnoje. Kanuolės baubia, kulkasvaidžiai trata, ka
ro orlaiviai mėto bombas ir žudo Chinijos civilius gyven
tojus!

Baltieji rusai kontr-revoliucionieriai, kurie yra ant 
Mandžurijos teritorijos, ruošiasi karan prieš Sovietų Są
jungą. Japonijos armija prisiartino prie pat Rytinio- 
Chiniško Gelžkelio, kuris yra pravestas už S.S.R.S. pini
gus pel’:Mand?uriją ir bendrai su Chinija valdomas. Ja
ponija, kad gavus priekabį, skersai tą gelžkelį prie An- 
ganchi pravedė savo gelžkelio galiuką į šiaurius.

Dabai* užpulti ir mušami chiniečiai, išsigelbėjimui nuo 
japonų ugnies, ątejo prie pat Sovietų Sąjungos gelžkelio 
ir apsikasė. Japonai juos rengiasi pulti ir sunaikinti 
Sovietų gelžkelį. Japonija jau kelintą griežtą notą—rei
kalavimą stato Sovietu Sąjungai ir daro primetimus,

__________ __ _. _c _
raudonarmiečių. O tikrumoje tai rusai baltagvardiečiai, Į sius darbininkų reikalavimus 
kurie* parsįsamdę tarnauti į chinų armiją. Daro ir kito-i niekas neveda kovos, kaip tik- 
kiusįpriekabius. Rengiasi pulti. Vis daugiau ir daugiau1 tai Komunistų Partija ir jo- 
atveza kareivių į Mandžuriją ir juos grūda artyn prie;sios vadovybėje einančios revo- 
SoviiUu gelžkelio r ir rubežiaus. . Į ... ... .....

G ~ ~ ~ C ~ Cv' O X ' AIAV0 IY A ACIAAAVz IYCVV4.

būk Ąąiipe užmuštųjų chiniečių atrasta esą negyvų rusų j šiais laikais net už paprasčiau-

verio mieste, darbininkų strei-?!šviesti klasiniame ........v
kus prieš algų kapojimus pas- Į susipratime, kovai su fašizmu 
merkė, kaipo “barbariškus žin
gsnius.”

Amerikos Darbo Federacijos 
buržuaziniai vadai, kaip ir So
cialistai ir lovestoniečiai renega-1

i

tai net padeda buržuazijai, ka
pojančiai darbo mokesnį, ilgi
nančiai darbo valandas; >, jie

raginame ar traukiame visus 
narius ir visas kuopas f 'koVą 
už bedarbių reikalus, už atei
vių gynimą, prieš algų kapoji
mą ir t. t. Dedame pastan
gas, kad sustiprinus mūsų ko
munistinę spaudą.

6. Tiesa, mūsų draugija at
liko daug gerų darbų praeity
je, atlieka dabar ir atliks atei
tyje. Bet tie darbai buvo ir 
yra atliekami po Komunistų 
Partijos vadovybe, einant kar
tu su viso pasaulio revoliuci
niu judėjimu, kuriame vado-

uz 
dar- nepadarė ' jokių žygių, | 
kad leido Prūseikai mindžio- 

tuom principu jau yra atlikusi1^ A.L.D.L.D. konstituciją ir 
daug svarbių darbų, kaipo dal-|pnncipu.s' ^pasaukdamas jo 
bininkų švietėja ir'darbininkų le 0

T z. Cęntro Komitetas jau senai tu-leikalų lėmėja, o tie dalbai 7. , ranku desėtka'rezoliui-
buvo sėkmingai iatllkti todėl, .vt, , 1^-x- 1 ananuiai uaruu vuianua», >. jie k d • • vjpninoai dirbome1S ku6PM ir apskričių, kad 

stengiasi visais budais apginti A T T Prūseiką vyti laukan. Taigi, v>^
77-tos kuopos komitetas šiame I kai, kurie nėra priešingi poli-

Taigi
kapitalo pelnus, gelbėti buržu
azinę tvarką iš krizid, visą jo 
naštą suverčiant ant darbiniu-1 L.D. Centro Komitetas, 
kų ir bedarbių pečių. , | Centro sekretorius ir

Vienintelės ir tikrai kovingos 
darbininkų revoliucinės organi
zacijos yra unijos, priklausan- 
čioš prie Darbo Unijų Vienybės 
Lygos. Todėl mes kviečiame 
visus kovingus darbininkus sto
ti į jų eiles ir kovoti už geres
nes darbo sąlygas • ir žmoniš
kesnį atlygTnimą.

Mes raginame visais būdais 
savo draugus^ir drauges? Mes remti Tarptautinį Darbininkų 
pasižadame sumobilizuoti lietu- Apsigynimą, kuris yra nepava- 
vių darbininkų mases paramai duojamas klasių kovoje. Bur- 
klasinių darbininkų streikų irjžuazija vis daugiau ir žiauriau 
traukti jas į revoliucines - puola ant darbininkų klasės ko- 
Darbo Unijų Vienybės Lygos 
unijas, nes tik organizuota ko
va gali būti sėkminga kova už 
geresnes darbo sąlygas ir žmo
niškesnes algas.

Mes kreipiame domę, kad

Soviėiiį i gelžkęlio; ir -rubežiaus. . ; | «=
Jaįi nei kapitalistinio “New York Times” reporteris1' 

sakafl0Baltieji rujsąi ir japonai mano; Kad jie lengvai pa? , 
ims Sovietų Sąjungos geriausią prieplauką Vladivosto- Įj

A.L.D.L.D. stiprinimo labui.
■ Kadangi šiuom laiku A.L.D. atsitikime prašovę pro šalį, 

ypač j 2. 77-tos kuopas draugai | 
organas [smarkiai šaukia už 1 

“Laisvė”, del savo diktatoriškos i bet patys sušilę padeda prieš- 
vadovybės, pradėjo bjaurią ir. komunistinės opozicijos va- 
darbininkų vienybei pražūtingą ! dams (Prūseikai, U 
agitaciją prieš veiklesnius ir Strazdui, Jankauskui, Steponą-i 
daugiausiai A.L.D.L.D. pasidar- [ vičiui) draskyti mūsų judėji- 
bavusius draugus. imą ir dar eina iki fo, kad

įšaukia’ visus A.L.D.L.D. < narius \ Kadangi, gvoltu skverbiantis !
į lietuvių darbininkų vadus A. 
Bimba, D. M. šolomskas. ir jų 
pasekėjai, daėjo su savo šmeiž
tų užsipuldinėjimais, jau 
to, kad paskelbė išmestais iš [Bet prieškomunistinė opozicija I

nori atplėšti mūsų draugiją 
nuo tos vadovybės. Nori ją- 
išmušt iš organizuoto darbinin
kų klasės politinio ir ekonomi
nio judėjimo; O A.L.D.L.D. 
konstitucija aiškiai sako:

““G. Šios Organizacijos nariais 
gali būti tiktai tie darbinin-

jZfi- i 
< 1

, iii

itiniai ir ekonominiai organi-/ 
!zuotasm darbininkų judėjimui.
i PASARGA- - Nariai- ' 

? *’ šingi arba priklausanti ir re- •' 
mianti organizacijas ir įstai- 

Butkui :gas’ kunos Piningos augs- 
’ čiaus nurodytiems dėsniams, 

negali būti šios draugijos na
riais.”

1 t'
. įšaukia* visus A.L.D.L.D. narius i Jūs gi, draugai, remiate re- 

;eiti tuo pragaištingu keliu. -negalus, kurie mindo po kojų 
Vienybės mūsų' judėjimui šitą mūsų konstitucijos punk- 

reikia. - Juk mūsų judėjimo ,tą. Vietoj ginti mūsų draugi- 
|vienybės gynimui yra šaukia--ją, jūs padedate jiems ją 

lkl;mos masinės konferencijos, griauti.
7. 77-tos kuopos rezoliucija 

. Pri-
cijoms. Taip pat -Cliffsidės meta, kad d. Bimbai ir -man 

i vadai pildo nereikią būti bedarbių eilėse.

r bu, nau įjudiyviuc ioiLiGDLaio 10|i5CL pEieSKOITlUTilol/inC OpOZlvlJd ’ KUUpUd lentil

A.L.D.L.D. drg. LEO. PRŪSEI- paskelbė karą toms konferen-[kalba apie darbininkus.

votojų ir grūda juos į kalėji
mus. * Vienatinė darbininku kla- 
sinė įstaiga, kuri gina visas 
buržuazijos klasinių teismų au-t 
kas ir politinius kalinius, yra 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. j .

Mes ragįnamę lietuvius dar
bininkus stoti į Tarp. Darbinin
kų Apsigynimą (ir šiaip teikti 
nansinę paramą.

7’1 ' ■ ■' .1 > I !! ' > J . ■ '
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OPORTUNISTUS
ką ir užims visą Sibirą iki Baikalo ežero.” Tas patsai 
korespondentas toliau sako f f‘Kada caristai ir japonai 
puls ant Sovietų Sąjungos pey Sibirą, tai Lenkija, Fran- 
cija, Rumunija ir kiti puls ant Sovietų Sąjungos iš va
karų?* Tokis tai planas sunaikinti darbininkų tėvynę!

Kapitalistai jau apskaitliuoja, kiek yra Raudonosios .... n .. š n ir c
Armijos kovotojų, .kiek jie gali pastatyti prieš Sovietų Rezoliucija, Priimta Masinėj Lietuvių Darbininkų Konferen 
Sąjūftgą ir kiek laiko jiems užims karas, kad darbinin
kų pA^aulį sunaikinus.

Kąip žinoma, yra Tautų Lyga, kuri skelbiasi taikos an-
rijoj Lapkričio 1 d., 1931 m., Wilkes-Barre, Pa.

Kąip žmoma, yra tautų Eyga, kuri skelbiasi taikos an- Dešinieji oportunistai nori, 
gęta’rKą Tautų Lyga daro, kad karui pastojus kelią? kad lietuviai darbininkai neko^ 
Nieko! Ji net savo posėdžius nutraukė, ji nuo žodžių to- votų prieš išnaudotojus ir pa- 
liauą jięndėjo, kada Chinija kreipėsi prie jos su prašymu vergėjus. Kad daugiau pakeh- 
gintMą nuo imperialistinio Japonijos draskūno. t kus vedimui kovos prieš išnau- 

Kaip žinoma, Japonija ir Chinija, kaip ir kitos valsty- dotojus, prieš algų kapojimą, 
bes, yra pasirašę Briando-Kelloggo nepuolimo sutartį ir prieš bedarbę, prieš naujo im- 
pasmerkę kąrą, kaipo netinkamą politiką. Bet kas da- perialistino karo pavojų, tai 
bar Mandžurijoje, jeigu ne karas? Kanuolės baubia, Ioportupistai organizuoja prieš- 
karo orlaiviai mirtį sėja, šautuvai ir kulkasvaidžiai trata' komunistinę opoziciją kovai I 

prieš Komunistų Partiją, prieš!1 
Komunistų Internacionalą ir 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
drumsčia vandenį viduje lietu
vių darbininkų judėjimo, dėda
mi pastangas suklaidinti darbi
ninkus ir atitraukti juos nuo 
klasių .kovos. Jie rengiasi iš
leist laikraštį kovai prieš revo- 

“Opozicijos” 
vadai žinodami, kad lietuviai 
proletarai jiems nepritars, kad 
mūsų darbininkiškos organiza-

ir tūkstančiai gyvasčių žūva! O Japonijos imperialistai 
vis daugiau ir daugiau ten karo jėgų grūda.

Karas jau liepsnoja, naujas visapasaulinis karas pra
dėtas. Ir pirmoje vietoje prieš Chiniją ir Sovietų Są
jungą, kad sunaikinus chinų Sovietus, kad iš šaknų iš
rovus darbininkų naują tvarką Sovietų Sąjungoje! Kas 
pastoj karui kelią? Gal tą padarys Tautų Lyga? Nieko 
panašaus! Visi imperialistai jau senai jį ruošė, o Tautų 
Lyg&yra tiktai jų karo prisiruošimo pridengimo nuo dar- bucinį judėjimą.
biniakų akių skraistė. Vienatinė spėka, kuri yra ir ku
ri gali sulaikyti karą, tai yra visą pasaulio proletariatas.

Amerikos ųnpetiąlistai JaiJco. savo anniją Chįnijoje.

KĄ ir desėtkus kitų draugų.
Todėl, mūsų A.L.D.L.D. 77-ta 77-tos kuopos 

kuopa, kuri susideda didžiu- Prūseikos-Butkaus i n s t rūkei- Bet aš pats per 18 metų pra- 
moj iš fabriko sunkių darbuojas ir atsisakė dalyvauti kon- kaitavau fabrike ir bile dieną 
darbininkų, prieš tai protestuo- įfer 
j avie prieš tokią Centro Komi- ' 
teto ir “Laisvės” agitaciją 
draugijos ardyme. Mes įgno-

cijoje.i ' Vadinasi,- dar- galiu grįžti atgal, Drg. Bim- 
priešingi vienybei, o re- ba taip pat ilgus metus dirbo 

liucijoj šaukia už vienybę. [Amerikos fabrikuose. Visi ki- . 1 
Vienybė ir 1 solidarumas ti mūsų vadovaujami draugai

if

metais, griežčiausiai pasmerkia
me prieš-kęmunistinę oportu
nistų opoziciją ir jos visą vei
kimą.

Mes kviečiame tuos darbinin
kus, kuriuos -suklaidino “Opozi
cija,” tuojaus pertraukti ry
šius su jais ir ątoti į kovą prieš
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ruošime tokius Bintboš ir še- darbiriinkų judėjime galimas I (Andriuliu, Mizara ir t. t.) 
lomsko padiktavimus, metimui tiktai po leninistine Komunis-:taip pat atėję iš dirbtuvių ir 
narių iš A.L.D.L.D. Mes kvie- tų Partijos ir Komunistų Inter, kabyklų, i 
čiame ir kitas A.L.D.L.D. kuo- nacionalo vadovybe. Bet ar. ; Bet'uz ką jus galvą guldo- 
pas tatai padaryti ir užkirsti! Prūseįka, kurį jūs ginate, pri- jie. Uz Prūseiką, kuris nėra ( 
kelia toms demoralizacijoms, ima Komunistų Partijos ir K. Įsavo gyvenime ragavęs dirbtu-. 
Mes reikalaujame, kad A.L.D. I- vadovybę? Ne, nepriima, [ves riarbo. Jus ne tik ginat^ 
L.D. Centro Komitetas tuojau Jis paskelbė'kovą Koiūbmstų Jb' bet dar padedate jam su- 
atšauktų išmetimą iš' A;L.D.L;|Partij'aU Jiš ąteisako kiaušy-; .sjsukt1 lizdą, iš kurio jis gale- 
D: drg. L; Prūseikos ir kitų ti pasaulinio proletarinės re- -.tų' darbmhnkų reikalus paid a- 
draugų del 'frakcijinių kivirčų,

I nes Centro Komiteto pašidąr- 
į bavįrnu ir agitacija tas buvo 
padaryta. , ; .

Draugai darbininkai! Mes 
už darbininkų vienybę. Mes už 
darbininkų, vedamai kovas 
prieš išnaudotojus. Mes uži^ę? 
darbininkiskų organizacijų stip- !nisįų Partija"Ir K. Y/atsišaukė 
rinimą—už šioj šalyj būdavo-,į visus darbininkus atmesti 
j imą masinės Komunistų Parti- Prūseiką, kaipo komunistų 
jos ir įkūrimą Sovietinės dar- priega> bet jūs už jį galvą gul- 
bininkų valdžios, bet mes ko- dote. Matote, patys atmetate 
vosime prieš darbininkų demo- tikrą bolševistinę vienybę, o 
ralizatorius ir darbininkų vie- nuduodate ščyriausiais vieny- 
nybės ardymo* taktiką, kokią* šalininkais. Darote baisią

Mes jus šaukiame ją

čiame ir kitas A.L.D.L.D. kuo- nacionalo vadovybe.

kelią toms demoralizacijoms

voliucijos štaboT , Ar gali su 
juo būtį vienybė? Ne, .negali. 
Jūs gi, draugai, palaikote op
ortunistą Pruseika prieš Ko
munistų Partiją.

Ar jūs, draugai, priimate• 
Komunistų Partijos ir Komu
nistų Internacionalo vadovy-

Ne, nepriimate. Komu-

išnaudotojus, prieš imperialis-1 ^a^ai vartoja Birfiba su savo klaidą. — — 
tinį karą, po vadovybe Komu- 1’?s1ekeJals> ae®.J,e mu®« darl»1- tuojaus pataisyti. 

|nistų Partijos ir Kominterno. jn>nk<J išnaudojimą; musų skur- ■
1 dą ir priespaudą -............................

Jų kareiviai ir karo laivynas ramiai žiūri į žudomus cijos su jais neis, tai jie boiko- 
chinieęiųs, gėrisi, japonų darbais. Jie smaugė ir smau- tuoja masines konferencijas, 
zvin zj n v.'k.-J vii m bn i -v» ' trr. 1 c< 4-i zvXi-i n -J 11 rl X 4 twi n bintiri oOClUlt aŠlStal 11* taŠlStai at“gia Revoliucinį, darbininkų ir; valstiečių - judėjimų, kuris 
viendįinjš feą tiaras judėjimas už paliuosavimą Chinijos 
darftb liaudies iš po išnaudojimo ir už paliuosavimą Chi- 
nijos^jš pcrųžgienio imperialistų pavęrgimo. r \ ;.

Komunistų Internacionalas šaukia viso pasaulio dar
bininkus ateiti į pagalbą Chinijos liaudžiai kovoje prieš 
Japonijos draskūnus ir pastoti kelią imperialistų karui 
prieš viso pasaulio darbininkų tėvynę—Sovietų Sąjungą.

Tik darbininkai savo masiniu veikimu privers impe
rialistus sulaikyti karą. Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partija/, šąukia darbininkus kiekvienoje organizacijoje 
priimti rezoliucijas prieš karą ir griežtai reikalauti iš
traukti japonų ir kitų imperialistų armijas iš Chinijos! 
Lapkričio 21 dieną per visas Jungtines Valstijas privalo 
persiristi masinių protestų banga" prieš karą. Kiekvie
name mieste ir kiekvienoje kolonijoje atsibus masiniai 
susirinkimai. .
* Vi£i darbininkai į prieškarines demonstracijas!

Vigi už {Sovietų Sąjungą ir prieš imperialistų ruošiamą 
baisia skerdynę!

ŠaJjn imperialistų sunaikinimo Sovietų Sąjungos pla
nai!; .

Lai gyvuoja Sovietų Sąjunga!
ftąlin imperialistus iš Chinijos, ir pirmoje vįetoje ja

ponus ią M^ųdžurup^!

virai remia ii? palaiko opozicį-* 
jos1 veikimą.'1 z ’Sočialfašistine 
spaudą , sveikina^ prieškomųni^- 
tinę opoziciją įr, užgįiria kelia
mą suirutę mūsų judėjime. Tai 
aiškiai rodo, ;kadc opozicijos dar- 
bas yra kontr-reyoliųcims dary
bas afdymui > ręvoliuciitTy jįpėK; 
kų, atkreiptas prieš darbinin
kų klasę ir' jos Vadą; Komu
nistų Partiją. Kuomėt ' da
bartiniu momentu mums rei
kia didžiausios vienybės kovai 
prieš algų kapojimą, bedarbę, 
prieš naują’ imperialistinį karą, 
kuris jau pradeda liepsnoti tar

Mes pareiškiame, kad pri
klausymas prie “opozicijos” bei 
koks nors rėmimas jois darbų 
yra silpninimas Komunistinio 
veikimo, yra silpninimas klasių 
kovos, o" stiprinimas išnaudoto
jų ir jų klasės. Todėl po šios 
konferencijos, kuris aktyviai 
rems “opozicijos” darbus, turės 
būti prašalintas iš mūsų eilių.

Toliaus mes pilnai užgiriame 
Komunistų Partijos. Centralinid 
Komiteto ir f Lietuvių Centro 
Biuro iki šiol vestą ir vedamą 
mūsų judėjime ’ liniją 'kovųj 
prieš dešiniuosius oportunistus/ 
Mes pilnai užgiriame komunis
tų pastangas įtraukti mūsų ,viį- 
Są judėjimą i Amerikos abelpas 
klasių kovas.

3. 77-tos kuopos draugai sa- 
“rnasinę 
Juokin- 

Stoja už 
bet nei vienas

nejaučia. k0> ka(j jįe stoja už 
Jiems nereikia bedarbių eilėse Komunįstų Partiją.” 
stovėti, nes mes darbininkai ga> labai juokinga, 
savo sunkiai uždirbtais centais “masinę K. P 
juos maitiname. Tad ir sėji- nepriklauso prie Komunistų 
mas darbininkuose demoraliza- Partijos. Dar daugiau, sušilę 
cijos jiems yra tik žaislu. gina išmestus iš Komunistųcijos jiems yra tik žaislu. gina išmestus iš Komunistų 

šalin demoralizacijos ir dar- 'Partijos renegatus Prūseiką, 
bijiinkų vienybės ardymas ant Butkų, Steponavičių, Jankaųs-

• * * ' , 7 .ką ir t. t. Ar ,čia neaiškų,.
Kuopos draugai, kad jūsų darbai ski-

visados.
A.L.D.L.D. 77-tos

Komitetas,
Org. K. Derencius.
Sekr. V. Katinas.
Ižd. J. Tumavičius. • . • J 1 •' f , ■ / ' . ’

i MŪSŲ ATSAKYMAS i <

Viršuje telpa' Cliffsiaes 77- ‘rių į A.L.D,iy.E>. ir naujų ,skąL 
tosvkuopos ;režoliucij!a. Bet pa- .tytojų del “Laisvės” įr “Vii- 

4-,’^ za %-, za-v»4 .-i _ i i_________i—

Naudojasi Proga

Iriasi nuo jūsų-žodžių? O tajp 
neturėtų būti. Ščyri, kovingi 
darbininkai niekados prie to 
nedasileidžia. ’ > * ; J.

4. Draugai garsiai kalba 
apie judėjimą. Bet dabar ei
na vaj,us už gavimą naujų na-

i.r “Vil- 
,matysite, tie patys oportunis- -nies,” del komunistinių dien- 
tų vadų suklaidinti žmonės vir ■ rašči.ų, o ką jūs, draugai, vei- 

i sur šauks, kad jiems “Laisve7 kiate? Gal darbuojatės, kad 
j,e” btųna uždaryta. įtraukus darbininkų į mūsų
Cliffsidės kuopelei vadovau-[brangią draugiją ? Nieko pa- 

ja iš{ Komunistų Partijos iš- ^našaus * 
[mestas, biznierius

vinėtii.4 Jūs auklėjate antrą 
Grigaitį,; antrą Michelsoną,, 
kuriems irgi darbininkai padė
jo subudavoti lizdus. Matote, 
draugai, kokį darbą jūs dirba
te. Jūs patys būdami darbi
ninkais padedate darbininkų 
priešui jojo kontr-revoliuci- 
nidm darbe. - Mums be galo 
gaila. A.L.D.L.D. Centro Ko
mitetas dės didžiausias pastan
gas, kad ' išgelbėti jus iš tos 
klampynės,-! kurią įtraukė jus 
savo plonais pardavingais lie
žuviais Prūseikos ir Butkai. 
Mes tikime, kad anksčiau ar 
vėliau • jūs pamatysite savo 
klaidą ir ją pataisysite. Jūsų 
vieta būti revoliucinėse eilėse. 
Jūsų vieta maršuoti su mumis 
kartu po raudona Komunistų 
Partijos ir Komunistų Interna
cionalo vėliava. Mes kviečia
me ir raginame jus atmesti re
negatus, paskelbusius karą ko
munistiniam judėjimui, ir pa
silikti ištikimais raudonosios 
pasaulinės proletarinės armi
jos kareiviais.

D. M. Šolomskas, 
A.L.D.L.D. Centro Komiteto 

Sekretorius
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įtraukus darbininkų į mūsų
GIEDRAIČIAI.— Prie 

a k m eninio tilto statymo 
daihiųinkams-moka vięn pogeriausias draugas Prū- 
6 litus dienai. Tų piųigų seįkos ir Butkaus. ** - 
vos pakanka vąsaros metu, zoliucija, aiškus dalykas, yra' tą. 
Rangovas nesutinka dau-? Ui;:- ‘ ........... — —
giau mokėti, j’is sako, kad lyderių darbas. Bet, tiek to, [ko, kur ir kada Centro Komi-
Rangovas nesutinka dau

Matote, ir vėl darbai 
a ž<pžiai kitokie.

5. 77-tos kuopos rezoliucija 
seįkdš ir Butkaus. Pati Ši re- bando smerkti Centro Komite- 

( Kalba apie “desėtkų iš- 
prieškomunistinės o p o z icijos‘metimą” ir t. t. Bet nepasa-

pe CninijOiS ii Japonijos, tai jia kifiiQ omli rmRisminrivt paimkimę. ją popunkčiai. Pniseika-Rntkiis drasko mūsn 11 KltUS gall paSISamayt. 1 A t Vt tV 77_MO h,
Pas damnmkus neva gęrosPrūseika-Butkus drąskę mūsų 

orga/nizacijas. Mes, Wį kes- 
Barrių j# Scrantono ąpielinkės 
mąinięriąi organizacijų konfe
rencijoj lapkričio 1 dįeną, 1981

I teitas desėtkus išmetė. Tai iš 
Pas darbininkus nėra trems 1- A.L.D.L.D. 77-tos kuopos įpiršto išlaužtas blofas. Tai 

u- • ? ruv? r ’ji ’ komitetaą. visai apsilenkia su,Prūseikos ir Butkaus sena, bet vienybes, kad kovoti-del sa- ‘ ' 1------> t - - •»
vo reikalų. ■

u Slaty to j as

Stalingrado Fabrikas Jau 
Duoda 104 Traktorius 
Dien?.i:: h-

ĮSTALINGRADAS,;' Sovie- 
tų Sąjunga.—Su‘' stebėtinu 
pasiryžimtUinilžiniško trak
torių fabriko darbininkai 
didina gamybą. Dabar jau' 
pagamina net 104 trakto
rius į dieną. Nėra visam 
pasaulyj tokio fabriko, ku
ris į dieną padarytų tokį 
skaičių traktorių. Einama 
prie to, kad į dieną bus pa-’ 
daroma iki 140 traktorių!

>
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DU UŽMUŠTI VOKIETI
JOS RESPUBLIKOS SU- 

KAKTUVĖSE 
BERLYN.—Lapkričio 9 

d. buvo apvaikščiojimas 13 
metų Vokietijos respublikos 
sukaktuvių. • Kiek iki šiol 
žihoma, mitinguose užmuš-1 
•ta idu žmones,ii i • <

-v. -.j.’ Jis kaltina A.L.D.L. 
D...Centro Komitetą, o ypatin*

metimą L. Prūseikos iš drąu-
gai d. Bimbą ir mane, už iš-

— 'metimą L. Prūseikos iš drąu-
* r____ • vii 'i • . . , ,. 'i gijos, tuo $’.Wpu j| išmėtėŠąhii naujas p.ąsąulin^ kąrąs, Jai gyvuoja tarptautine 19nta kuopa, kurioje jis pri- 

proletariato vienybę po Kpmųmstų Internacionalo kovos klauso. Svarbu’ dar ir tas, 
vėliava! < r .4 7'. ., kad inėšima .Padare ir balsavo

*r Tr 7*

tri-

.... 4 . ..... r M 
i kad įnešimą padarė ir balsavo

ini supuvimo nudėvėtą melio- 
dįja, kuriai šiandien nebetiki 
nei maži vaikai.

Niekados joks Centro, Ko
mitetas daugiau nesirūpino 
draugijos reikalais ir reįkąląis 
visos darbininkų klases, kaip 
šis. - Męs atsiliepiame į kiek

' .f

I



darbo žmonių reikalų, del

pelno, kurie išplatins 25 ir dau

50 f.
50 f.

f .South 
out h 3 rfl $

“PRIEKALAS” 
vaizduojančiu SSRS 
J . . ‘ ..........
kjtų; k

tiuuM-.naact
1 „cnram

Sietyno Choro 
iš Newark, N. J. 
Operetiškas Aktas

Niekas. Į
Suvienodinimas! Bet kas|

Artistai iš 
Sovietu Sąjungos

VISŲ ATYDAI
Isitėmykite kad

Gruodžio 134o
“LAISVĖS” 

KONCERTAS

žymiu Dainininkų 
Kvartetas

iš Boston, Mass.

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

išjląimękite į ;
Ekskui’teiją į Sovietų Sąjuri 
k / gą Dykai ,;

Lietuvos Fašistai Smarkiau Suveržia
Kilpą ant Politinių Kalinių Kaklo

Biznieriai, Garsinkites 
“Laisvėje.

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

Moderniškiausi Įtaisymai
38—40 STAGG STREET, BROOKLYN, N. Y.
A. M. Balchunas. Savininkas Tek, Stagg 2-5938

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA: 

Redakcijos adresu:
MOSKVA, Nikolskaja 10 

Centroizdat, Periodsektor, 
Red. “PRIEKALAS”

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

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

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

Greitoje ateityje atski 
ruošė straipsniuose tilps ap 
rašymai programos dalyvių 
'trupių ir atskirą artistų.

mų tiems organams.” J< 
; žvėriškai sumu

V o kieti j o j ; (ATOdėiį i Ušfrąr 
i blausia, kad Lietuvęs/(ašis 
tai nori visas kriziųj sijinkfc 
nybes užverst ant 
kų ir darbo masių 
si žiūrim 
jog smarkesni puolimai ąnt 
politkalinių, supuola su kri
zių Lietuvoj ir su supuvi
mo fašizmo eilėse gilėjimu. 
Jie paverčia kalėjimus į in- 
kvizicijas, kad darbininkai 
ir kaimo biedniokai bijotų 
vest revoliucinę kovą, ir pą- 
kliut. Į kalėjimą. Pasmau
gus revoliucinį judėjimą fa
šistams lengviau bus už
verst visas krizio sunkeny
bes ant darbo masių, pada
ryt kapituliaciją prieš fa
šistų Lenkiją ir prijungti 
Lietuvą prie ruošiamo prieš 
SSRS, imperialistinio karo. 
Tokiu būdu fašistai tikisi 
išgelbėt savo kruviną dikta
tūrą, kurią laukia sunkios 
dienos.

Tačiaus klysta Lietuvos' 
kraugeriai, tikėdamiesi, bal
tuoju terorų šąlyj ip j lenki
nimais kalėjimuose nuslo
pinti revoliucinį darbininkų 
judėjimą Lietuvoj, Lietuvos- 
Komunistų Partijos vado
vaujamą, ir išgelbėti skęs
tantį laivą nuo artėjančių 
revoliucijos audrų. Seno
sios Franci jos Bastilija ne
išgelbėjo Liudvikų -ir dvar
ponių viešpatavimo nuo su
triuškinimo. Š liselburgaš 
ir Sibiras neišgelbėjo nei 
caro Mikalojaus sosto, nei 
jo galvos. Neišgelbės fa
šistų diktatūros ir baltasis 
teroras. Lietuvos politka
liniai revoliucionieriai jaus 
fašistų diktatūros jięms su
teikiamus smūgius skaud
žiau, negu ligšiol; sergan
čių, invalidų ir- įvarytų į ka
pus revoliucionierių skai
čius padidės, bet Lietuvos 
darbininkai nenustos kovo-

šai paleis. Ir. ko gi kįįo 
; laukt, je fašistų valdžia yra 
j darbininkų klasės ir darb6l 
žmonių išnaudotojų, budelių,1 

'spekuliantų, aferistų ir va
gių valdžia! Varnas varnui 
akies nekerta. Meluoja fa

šistai, kalbėdami apie “su
vienodinimą.”

Bet to fašistams neužten
ka. Pasirodo, visi virš iš
dėstyti nauji politkaliniams 

■suvaržymai yra tik “suvie- 
! nodinimas,” tik naujo išplės- 
| to puolimo ant revoliucionie- 
Tių kalėjimuose pradžia. Iš
dėsčius naujų, “teisingumo” 
ministerijos įvedamų, kalė
jimuose. suvaržymų turinį, 
“lųet. Aidas” nriduria: •< . 
. ‘‘Toks s u v i enodinirtias, 
anaiptol dar jokia yeforriia; 
tegalįs' ’gal, . būt laidomas 
pirmąja pradžia svarbioms 
reformoms.” .. ■

Vadinas, kraugeriai su
manė iš geriausių darbinin
kų klasės kovotojų paskuti-; 
nius syvus iščiulpti ir kilpą i 
ant jų kaklo suveržt grei- ’ 
tesniu tempu, sumanė pa-j 
verst Lietuvos kalėjimus į 

žimą kalėjimuose fašistai! pragarą, į tikrą inkviziciją, 
akių dūmimui vadina: “Su-'nors jau dabar ^Lietuvos fa- 
vienodinimas bent iš dalies i šizmas šiuo atžvilgiu gero- 
gyvenimo kalėjimuose tvar-jkai yra nužengęs pirmyn, 
ką visuose kalėjimuose.”

Suvienodinimas! Nors jau 
senai politkaliniai revoliu-

revo- 
labai dažnai 
tarp kitko ir 
atėmimu lig 
kad politkali- 

Kaune, iš-

„ Budeliai, žinoma, atras pa
kankamai priekabių, kad 
darodyt, jog “sąlygos nelei
džia.” Jei čia dar pridursi- 

*mė, kad politkaliniai 
liucionieriai 
nubaudžiami 

‘ pasimatimų 
pusei metų, 
niai, areštuoti 
siunčiami į Šiaulių ir Žara- į 
su kalėjimus, o iš Šiaulių 
ir Zarasų—į Kauno kaleji- 

Tną, kas labai apsunkina na
miškiams aplankyti kali-, 
nius, tai bus aiškų, kad po
litkaliniai revoliucionieriai 

*faktinai nustoja pasimaty
mus visiškai.

Laiškų gauti ir parašyti 
kaliniai negalės daugiau 
vieno per savaitę. Laiškas, 
kurio turinys nepatiks tik-j 
rinanciam laiškus kalėjimo, 

< valdininkui, bus panaikin
tas, kaliniui neperskaičius. į 

^Gautieji laiškai kaliniui pa-' 
1 liekamai tris paras, po to 
Į administracija laišką nuo ■ 

kalinio atima. Kaliniui su 
[ kaliniu tame pačiame arba 

kitame kalėjime susirašinėti 
draudžiama.

Knygos, žurnalai, laikraš
čiai ir kiti spaudos leidiniai, ■ 
Lietuvoj ar užsienyj leidžia-; 
mi nebus kaliniams įleidžia- !

“Tu Esi Pavalomas 
T' ls Darbo!” '
Šušunka darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.

Meduoli *jam progos1 šitai parerkšti 
tau. Užsilaikyk prideramoj padėty. 
Kiekvieną vakarą naudokit garsųjj 
seną ‘ 1 ' ’

negu kiti kaliniai. Kas i Todėl, kad politkaliniai re- 
baudžiamas griežtomis ■ voliucionieriai, “laisvėj” be

metu bausmėmis, kas būdami aktyviai kovojo .del 
savu yra mušamas ir kankina- Lietuvos darbininkų klasės

Oficialia organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duodama tam 

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

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

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

“Kalėjime turimų
'daiktu ir pinigu kaliniai ne-'mas taip, kaip politiniai ka _
galės perleisti kitiems kali- linini r e v o 1 i ucionieriai?! > fašistų diktatūros nuvelti 
niams.” Jei revoliucinis po
litkalinys neturės drabužių,!

i baltinių ar kitų daiktų, Tai nežino, kad tuo*tarpu kai
■ kitam .politkaliniui draud-. r e voliųcionieriams kaįėji- 
ižiama duoti neturinčiam:muose vis sugalvojami riau- 
; daiktus, arba pinigus šiemsji kankinimo, būčiai, patenką 
daiktams nusipirkti. • • 

r Pareiškimai, prašymai,
: kiti kalinių raštai kalėjimo žmogžudžiai 
; administracijai nebus kalė- 
! jlmų valdininkų priimti, jei
■ valdininkai atras tuos raš
tus “n e p a g e i dalijamus.” 
Prokurorui, teismui ir 
tiems organams galės nu
siųsti raštus tik tuomet 
“jeigu be reikalo nesiūs bliai ant stogų čirškia. Ir

dar nesuspėjo pakliūt į ka
lėjimą, juos fašistų prezi
dentas tuoj iš kalėjimo pa
leidžia. Draugelis su visa 
savo lašinių skutikų-aferis- 
tų kompanija iš kalėjijno 
paleisti. Smauglys Olšaus
kas iš kalėjimo paleistas. 
Plėšikui leitenantui Sutkai- 
čiui bausmė sumažinta nuo

užtat 12 lig 6 metų ir greit jį vi-

“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & CallowhilJ 
6th & Noble Streets , 
Bid & Noble Streets 
5th & Fairmount 
7th & Greeų 
7th & Parrish 
7 th . & Poplar 
3179 Richmond

į ?59 South :6th Į. Iii’ 
; 3rd & Lpmpard . • ' i
‘ N. E. Front & South L ■ • 
/ 2nd 
j 726 , .

3rd & Catharine 
923 South 3rd 

’ 1215' South 2nd 
Frnnldin > & Vin»

ję' ir • politkaliniai teyoliur 
cionieriai nenustos revoliu
cinės .dvasios, kaip nenusto
ja lig šiol. Fašistinis “Lie
tuvos Aidas” (spalių 2 d. 
1931). priverstas pripažint, 
kad “komunistai kalėjime' 
laikosi išdidžiai ir su buržu
jais nenori kalbėtis; paduot 
prašymus ir laukt • malonės 
jie griežtai • atmeta”. Jei 
prieš fašistinį perversmą 
Lietuvos kalėjimuose tupė
jo apie pora šimtų politka
liniu revoliucionierių, tai 
dabar, fašistų , diktatūrai 
siaučiant, jų yra apie 500. 
Tai rodo, kad. baltasis tero
ras, kankinimai negali su- i 
turėt clafbinihkus ;mhb' ko
vos. . . ' ' ■ *

Lietuvos Komunistų Par
tija kviečia Lietuvos darbi? 
ninkuš ir kaimo1 biedniokus 
ateit į pagalbą revoliuci
niams politkaliniams.' 1 Lie
tuvos politkaliniai vedė ir 
veda didvyrišką kovą prieš 
budelių kankinimą jų. Bet 
politkaliniai vieni vis del to į 
persilpni yra panaikint der-; 
žimordų režimą. Tai yra; 
pirmoj eilėj Lietuvos darbi
ninkų ir kaimo biednuome- 
nės masių uždavinys. Už
tat L.K.P. kviečia Lietuvos 
darbininkus ir kaimo bied- 
nuomenę protestuot prieš 
revoliucinių politkalinių už- i 
kariautų teisių panaikini- ' 
mą, jų kankinimą ir baltąjį.

Iždo Globėjai:
J. BACVINKA,

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

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

DEL NOMINACIJŲ I 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^ Opozicijas > 
Komitetas pataria, visiems nominuoti sekamus .iš
tikimus ir kovingus ‘ S.L.A. nąrius į - Pildomąją. 
Tarybą: ' ( ■ ' ■ ) ' ■■_/ • i

Prezidentas—J. GATA-VECKAS, *' 1 ' '
S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie, Pa.

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

Sekretorius—J. MILIAUSKAS, 
S.L.A. 286 kp. narys, McKees ^ocks, Pa.

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

Ir taip toliau, ir taip to
liau.

Tos “reformos” smaugs 
visus kalinius, bet negali 
kilti jokių abejonių, kad jos 
yra sugalvotos tyčia prieš 
politkalinius revoliucionie
rius,'ką matyt iš to paties 
“Lietuvos Aido”. Nereikia 
dar užmiršti, kad čia išvar
dinti tik nauji fašismo sų- 
galvojimai, be,t “Liet. Ai
das” nutyli jau įvykdintus 
politkaliniams suvaržymus, 
kurie juos nuo senai smau
gia. Tai tik tas, apie ką fa
šistai rašo, bet ąpie' ką ne
rašo! Politkalipiai revoliu
cionieriai buvo, yra- ir bus 
^audžiami griežtomis baus
mėmis, kti*rios tęsiasi1 net iki 
pusės metų. Politkaliniai 
revoliucionieriai buvo ir bus 
žvėriškai mušami ir kanki
nami, net nužudyti. Dabar | 
fašistai kraugeriai ruošiasi1 
kumščius ir bizūnus dar j 
dažniau ir smarkiau nuleisti 
ant neapgintų politkalinių.

O tą fizinio ir dvasinio! 
politkalinių išnaikinimo re-!

KALAS” 
r . z t / . . ’

.pysakų, vaizdeliu ir aprašymų, 
_____ „___ ________  .... .. , ir darbo valstiečių gyvenimų, 
kovą ir atsiękimus socialistines statybos fronte ir iš Lietuvos ir 
kitų; kapitalistinių 
ir ’kovos- “PRlEh 
ratui'os klausiniais 

“PRIEKALAS”-
ba”, kuriąme plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba, kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS, 
feoicalistinės pramonės, sovchozų 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
SSRS.: Metams 

ue— 
6 Mėn. • 
Atsk. egz 

Amerikoj; metams 
6 Mėn. 
Atsk. egz. • 

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

Lietuvoj: atsk. egz

Jūs Galite Turėti 
Stiprius Nervus

Pastebėtina yra kaip greitai Nuga-Tone 
suteikia nauja spėkų ir jėga silpniems ner
vams. Jeigu jūsų nervai yra silpni .arba 
jeigu jūs esate nervuotas ir susierzinantis 
ir negalite gerai miegoti naktimis, būtinai 
imkite Nuga-Tone. Šie pastebėtini vaistai 
išvalo kūnų nuo ligų perų, kurie silpniria 
visus organus ir verčia jus jaustis sena ir 
nusikamavus), kuomet jūs turėtumėt būti 
stiprus ir gyvas. Nuga-Tone suteiks jums 
gausių sveikatų .stiprumų ir gyvumų. Jis 
yra pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu jūs 
aptiekininkas neturi jo, paprašykite jf u>aa- 
ky’i del jūs iš savo urmininko.

KAINA:
1 r. 50 k. 

r.auiagnemažiz
75 k.
25 k.
$1.00

vJau senai kai Lietuvos fa- mi. Jie turės pasitenkinti 
šizmas griebėsi priemonių tik tuo šlamštu, kuris yra 
pavertimui Lietuvos kalėj i- (ne visur) kalėjimų knygi
nių į tikrą inkviziciją polit- nuošė.. O kalėjimų knygi- 
kaliniams revoli u c i o n i e- Į nuošė bus laikomi toki lei- 
Aiams. Jau dabar fašizmas Į diniai, kurie, ano,t “Liet. į 
yra giliai įleidęs savo na-‘Aido”, “yra rimti ir verti i 
cus į politkalinių kūną, jau • pasitikėjimo,” t. y. vien ku-' 
dabar eina fizinis politkali-;nigų. ir fašistų ’leidžiamasi 
nių išnaikinimas. Bet krau- ’ šlamštas. Kas del laikraš-' 
gėriams to neužtenka. Jie’čių, net Lietuvoj leidžiamų,! 
griebiasi dar smarkiau su- tai “kalėjimo viršininkas! 
veržt kilpą, užnertą ant po-‘galės neįsileisti (ne kali-i 
lit a Ii n i ii i c v o 1 u c i o n i e 11 u niams, o kalėjimo ' knygi-l 
kaklo, kad fizinio politkali-' nui. V.) tų periodinio lei-į 
nių išnaikinimo procesą pa-,dinio numerių, kuriuose yra; 
’greitinus. . . ! straipsnių arba žinių, ga-i

Fašistinis “Lietuvos Ai- liūčių pakenkti nustatytai 
das” (1-X-31) išdėsto tuos'tvarkai arba stipriai sujau- 
naujus suvaržymus, ku- (tn}ti kalinius.” Neužtenka Į 
riuos teisingumo (skaityk: fašistų karo ' cenzūros, tai: 
Kalėjimų ir galvažudžių) įvedama dar kalėjimo vir-l 
ministerija ant dienų įveda šininko cenzūra. Tokiu bū- 
Lietuvos kalėjimuose. Štai du, kai kaliniai gaus (ne vi-, 
jie: . jsuomet) vieną-kitą fašisti-

Uždraudžiama kaliniams P.i laikraštį, tai. dažniausia( 
gauti bet kokio maisto iš ue jame ras vien fašistu. | 
namiškių. Visas kalinių 
maistas turės būti tik kalė
jime duodama “balanda.”

Pasivaikščioti neleis dau
giau 30 minučių 
(sekmadieniais i 
dieniais visai neleidžia) ii 
tai “jei netrukdo oro saly 

Sumažinus pasivaikš

mo. Todėl, kad;pas Lietu
vos fašistus kinkos dreb.a 
del revoliucinio darbininkų 
judėpmo Lietuvoj kilimo ir 
del bįrįehdihip ffe^fetarine? 
revoliucijos- užsienyj, pįr- 

į kalėjimą. įvairūs11 spėkų- 
Kantai, aferistai, plėšikaly ' '

kiti iš fa
šistinio “savų vyrų” bege
ri □ gyvena kalėjime, kaip 
pas save namie, jiems sutei
kiama tokios privilegijos, 

ki- apie kurias politkaliniai re
voliucionieriai ir svajote ne
svajoja. Apie tai jau žvir-

Dalyvaus Grupe Raudonųjų 
Šokikių

jie jame ras vien 
valdžios pasigyrimus del 
“puikaus” ekonominio bei 
politinio Lietuvos gyvenimo 
stovio (nors bankrutai vis 

diena!daugėja), anonsus ir prane- 
šventa- Šimus apie pamaldas bažny- 

iose.
Galvos plaukai 

gos/' Sumažinus pasivaikš-1 priverStinai bus 
čiojimą nuo 1 valandos iki kerpami (ta jau 
pusvalandžio, fašistų “ma
tininkai’’ ir “metereologai” 
dar nustatys ar netrukdo 
“oro sąlygos.” Ir netenka 
abejot, kad “oro sąlygos” 
kalinių pasivaikščiojimui 
dažnai jiems atrodys “ne
palankiomis.”

“Tabakas vartoti bus lei
džiama, kiek tuo vartojimu 
nebus pakenkiama nus.tatyr 
tajai tvarkai.” Vadinas, ta
baką įleis tiek, kad kaliniai 
nuolat kankintųsi del taba
ko stokos.

Pasimatymų su giminė
mis neduos anksčiau 3-jų 
mėnesių nuo galutinę teis
mo sprendimo gavimo die-j 
nos, t. y. neanksčiau 2-3 ! 
metų po arešto. Su pažįs-Į 
tarnais pasimatyti visai ne-! 
duos. Pasimatymai su gi-' 
minėmis bus neilgesni .15 paįjnfus 
minučių, vieną kartą per t budeliškai kankins arba ką 
savaitę, (dabar 2 kartu). nužudys, kaip tat nuolat 
Aplamai pasimatymai l)us;c]aro įaį baliniai nei nega- 

lės budelius apskųsti net fa
šistų prokurorui ar teis
mui, nes kalėjimo budeliams 
tokie skundai ir raštai yra 
“nepageidaujami

terorą aplamai, - reikalaut 
politkalinių revoliucionierių, 
paleidimą ir suburti jėgas’ 
kovoj del fašistų diktatūros 
nuvertimo.

Iiv lietuviai darbininkai 
Amerikoj tūri ateit į pa
galbą revoliuciniams polit
kaliniams, protest u o j a n t 
Apries politkalinių revoliu
cionierių kankinimą ir prieš! 
siaučiantį baltąjį terorą fa- i 
šistinėj Lietuvoj.!

Vincas. ■

Kodėl Lietuvos fašistų 
valdžia griebiasi tokių dra
koniškų priemonių politka- 

r barzda' cionieriai kankinami dau- i ’inių nukankinimui ?
trumpai j giau, negu kiti kaliniai. Kas | 

enai da-! yra 1 
pusės

■i™ PAIN-EXPELLER* -.T
Įrcįr. J. V. Pat. Biure..VjMgjp

Masažuokit savo muskulus su juo. .
Išvengkite peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę.
Apsaugokite savo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikata. 
PAIN-EXPELLERItlS’* jums pagelbės.

Kaina 35c, ir 70c. - Parsiduoda Visur
* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnklį.

[^lonHoiinoTTTEmmiiMii^iiiwiri^nkinMiiioin^nnoinbniMiiMiiFinFiiiFiiiFniFmFnE
Kiekvienas klasiniai susipratęs darbininkas ir darbo valstietis pri
valo skaityti vienintelį leituvių kalba literatūros, politikos ir visuo

menės mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą

teikia eįlių, ai, . _ .
darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą.

šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
A LA S’" rašo visais1 aktualiais proletarinės lite-

-turi nuolatinį skyrių “Socialistine SSRS, staty-

oniaiiisiiisiiiaiiiaiiia
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Tai bus labai naudinga knyga darbininkų šeimynom po varduPIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖJE
Gavę naujų skaitytojų tuojaus siųskite juos šiuo antrašu:

46 Ten Eyck Street

•' METAMS TIK $5.00; PUSEI METU 52.50
• . ' ' , ■ ■ . i i (

• Brooklyne $7.00 metams $3.50 pusei metų

-

Puslapis Ketvirtas

Kaimynas.

ginklavę imperialistai ir atvežę suvaidinti

Todėl, gerbiami drau- ♦ * J 'J

WATERBURY, CONN.

te

i ninku neprieteliai. Fašistai bi- g.j lietuviškai kalbėjo d. A. Ta-

P.

Gudeiiškis.

ROYALTON, ILL

unijos benas.
nierių unijos veikėjų 
prakalbelę prie kapo.

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

! ne tiktai > franęūzus, 
į graikus ir rumunus ir kartu rusų kontr-

“BALSAS
jo negali surasti, 
bėdavoja, o kiti

“Vienas iš jūreivių nuo šarvuočio “Mi-

$1.50 
šešiemą menesiams , . .80 
Pavienio httih. kaina. . .05

jūs sykiu galite į 
savo kląsės ręi- į

garsėjęs Savo gražiomis melodijomis, 
taipgi Aido Choras iš Wilkes-Barre. 
Bus ir kitokių gražių kavalkų. Ap
art gražaus koncerto, bus sulošta 
graži komedija “Ant Rytojaus.” Tai 
bus vienas iš muzikališkiausių pa
rengimų, ką kada buvo šioj apielin- 
kėj. Todėl visi lietuviai, dalyvauki- 

šioje iškilmėje.
Lyros Choro Komitetas. 

z (267-268)
NEWARK^n”/.

L.D.S.A. 10 kuopos susirinkimas 
bus penktadienį, 13 lapkričio, Kubio 
svetainėj, 79 Jackson St., 8-tą vai. 
vakare. Visos narės ateikit.

OTg. K. Žukauskiene.
(261-268)

PHILADELPHIA,” PA.
Del bedarbių maršAvimo į Wash- 

ingtoną bus renkama po stubas au- 
1 kos. Lapkričio 14, '2-rą vai. po pietų, 
'o lapkričio 15, nuo 10 vai. ryte. Lie- 
tuviai darbininkai privalo dalyvauti 

1 rinkime aukų. Bus susirenkama šio- 
I se stętyse:' 4045 W. Girard Ave., 
I 4800 N. 9th St., 610 S. 5th St., 

1747 N. ■ Wilton St.,- 271$ Mantbn 
St.>, 715 Nkl6tn St.,; 8th and Ritner 
Sts., 995 N. 5th St., 1208 Tasker 
St., .137 Pine St. 2456 N. ‘ ‘ * 
2222 Master St., 1331 N.

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 prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir '■> fašistų 
datbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt- “Baisą.” :

“BAįSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams . . 
šešiems mėnesiams

30th St., 
wv.,. j.vox ai, Frajiklin 

St., 3610 Market St., 280Ž Kensing
ton Ave., 811 S. 13th St. 1 1

Puodis.t
, (267-268)

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33-čios kuopos susirinkimas 

bus trečiadienį, 11 lapkričio, po No. 
69 S. Park St., 8-tą vai. vakare. Vi
si nariai ateikit, yra svarbių reika
lų aptarti. Sekretorius.

(266-267)

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. 
Įžanga vyrams 50c, moterims 25c 
Bus gera muzika šokiams. Kviečia
me visus atsilankyti ir pasilinksmin
ta * Rengėjai.

(266-268)

WINNIPEG, CANADA
Viešas lietuvių susirinkimas bus 

sekmadienį, 15 lapkričio, Darbininkų 
svetainėj, Isabel St., 2-rą vai. po pie
tų. Bus svarstoma visuomenės ir 
organizacijų reikalai, kalbės keli kal
bėtojai. Prašome visus vietos ir 
apielinkes lietuvius atsilankyti. Ren
gia A.L.D.L.D.* 217-ta kuopai

‘ (266-267)

žmonės ten neišgirstų teisybės

bus, nes po 'Visas draugijas: cjjos> nepraneštų kitiems dar-p[U ir prijaučianti darbininkų

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

(Pabaiga) darni raudonas vėliavas ir dainuodami In-
O balandžio mėnesį jau prasidėjo sukili-I ternacionalą, jie maršavo Sevastopolio 

mai ant Francijos karo laivų, kurie buvo; gatvėmis.
Juodose ir Azovo jūrose. Pirmiausiai su-l 
kilo didžulių šarvuočių “Žan Bart” ir' rabo’,—rašo d. Marti,—-nešė raudoną vėlia- 
“France” jūreiviai. 7 
greitai jūreiviai kitų karo laivų.

Nepaisant, kaip uoliai veikė francūzų 
šnipai, vistiek jie negalėjo atitverti jūrei
vius nuo bolševikų ir klasiniai susipran- 
tančių darbininkų. Agitacija pasiekė jū-i

Juos pasekė labai ;v^ kuri jau buvo paruošta kelios dienos 
i pirm sukilimo, ant kurios buvo išrašyta 
francūzų kalboje: ‘Lai gyvuoja Pasaulinė 
Revoliucija! Garbė Rusijos Proletarams’!” 

į Ir taip Francijos imperialistai, ruošdami 
reivius ir po karo mundieromis, ir už karo1 karišką intervenciją 1918 ir: 1919 metais, 
laivų šarvų. Jūreiviai pasekė ..kareivių; gavo smūgį po smūgio. Darbininkai ir 
pėdomis, štai , kaip aprašo sukilimus ju- į valstiečiai į)o vadovyste Komunistų Parti- 
reivių jų organizatorius draugas A. Marti:' • w i-“Balandžio 20 dieną, velykų dieną. Bu-Ros nl01ke?° PatraU^1 i savo, pusę Franei- 
vo išanksto nutarta laikyti didelis jūreivių: lr kriti imperialistų kareivius ir įurei- 
susirinkimas. Jie atsikėlė 7 valandą ry- vius. Ir to pasekmėje, visi karo žygiai, šu
to ir ramiai gėrė kavą... : galvoti ir vedami prieš Sovietų Respubliką,

“Atėjo aštunta valanda, kada pakeliama po vadovyste gerai išlavinto^ generalio šta- 
ant laivų karo vėliava. Ir štai, saulutei • b0 įr maršalo Fošo, buvo nesėkmingi, su- 
sviecianį, vėjeliui pučiant .įvyksta,, kas tu- liekti h. sumaišyti ne tiktai revoiiucinių 
Bart” ir “France” visi susirenka ant lai- P1 olctarų. ginklais, bet ir pačių jūreivių 
vų denių, vieton sveikinti trispalvę buržu- kareivių, kuriuos buvo išlavinę ir ap- 
azinės Francijos vėliavą, kuri vis būda- ginklavę imperialistai ir atvežę suvaidinti 
vo iškeliama ant laivo užpakalio; jie visi budelių rolę, 
veidais pasisuka į laivo pirmagalį, nusiima ‘ 
kepures ir dainuoja “Internacionalą”, o: 
ant laivų priekinių galų iškyla, kaip ant. 
vieno, taip ir antro bokštelio raudonoji I 
vėliava.
• ' UCMlUia MUVV jJCU-UCUlJ 

abiejų laivų susikalbėjo, 
bendr;
stojimas. Raudonąsias vėliavas ir Interna
cionalą pasitiko griausmingu “Ura!” j“ 
reiviai nuo kitų karo laivų ir tas patar
navo, kaipo signalas •visuotinam-sukilimui 
Francijos karo laivyno Juodoj Jūroje.
/‘Ant sargybos stovintis i 

šarvuočio “

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-ta kuopa rengia 

Saunų vakarėlį šeštadienį, 14 lapkri
čio, Rusų Liaudies Name, 995 N. 
5th St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pasi
linksminti. Rengėjai.

’ (267-269)

scheSjectady,~n. y.
A.L.D.L.D. 14-to Apskričio suva

žiavimas bus sekmadienį, 15 lapkri
čio, Lietuvių Kliubo svetainėj, 703 
Windsor Terrace. Visi dalyviai pri
būki! laiku, kad galėtumų- anksčiau 
•konferenciją užbaigti, nes vėliau yra 
rengiama pietūs. Suvažiavime turėsi
te apsvarstyti ; svarbius šių dienų 
klausimus.

14-td Apskričio Valdyba.
(267-269)

DETROIT, MICH.
Ateivių Teisių Gynimo Komitetas 

rengia gražų koncertą penktadienį, 
13 lapkričio, Finų svetainėj, 5969—< 
14th St., arti McGraw. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga tik 35c ypa- 
tai. Programos išpildyme dalyvaus 
visos geriausios darbininkiškos dai
lės spėkos. Visi lietuviai darbinin
kai dalyvauki!.

Tarptautinė Ateivių Teisių Gynimo 

kričio, Finų svetainėj, 5969—14th. 
a. ~ -----  --g--- x---- ’

i dvi dienas. Kurie esate išrinkę de- 
i legatus, rūpinkitės įduoti jiems man- 
' datus, kurie buvo pasiųsti valdyboms, 
j o delegatai stengkitės pribūti laiku, 
nes tai bus protesto demonstracija 
prieš registracijos bilių.

Sekmadienį, 15 lapkričio, Draugijų 
svetainėj, 3302 Junction Ave., 10 
vai. ryte, įvyks A.L.D.L.D. ir A.P.L. 
A. Apskričių ir visų organizacijų 
bendra koferencija. Visos organiza
cijos, kliubai ir rateliai, kurie gavo
te pakvietimus, prisiųskit delegatus, 
nes bus svarstoma labai svarbūs rei
kalai.

Komitetai.
(267-268)

ROCHESTER N. Y.
DIDELĖS PRAKALBOS 

rengia A.L.D.L.D. 50-ta kuopa, Ro
chester, N. Y.J-pėtnyčioje, 20 lapkri
čio (November), 1931, Gedemino sve
tainėje, 575 Joseph Ave., pradžia 
7:30-'valandą vakare. ; Kalbūs drg. 
Abekas. —> Todėl, gerbiami drau.; 
gai ir drauges) visi esate kyiečiami 
dalyvauti šiose prakalbose; Bus aiš
kinama daugiausia šių dienų darbi
ninkų vargingas -gyvenimas ir kas
dieninė mūs kova už duoną. Drg. 
Abekas, rodos, dar pirmu kartu čio
nai lankysis, todėl ateikite su juo 
susipažinti.

Kviečiai Rengėjai.
(267-268)

shenandoahTpa.
Gražaus Pasilinksminimo Vakaras 
Lapkričio 17 d., Lyros Choras ren

gia gražų koncertą, kuris prasidės 
7:30 vai. vakare, gražioj High 
School Auditorium svetainėj, daly
vaus didžiausios lietuvių dailės spė
kos, būtent: vietinis Lyros Choras, 

I lenkų Choras Szopena, kuris yra pa- V • • 1 1 • • •

Francijos kareiviai įureviai galutinai SU- konferencija bus šeštadieni, 14 lap- 
.1 • . . . v_ . kričio, Finu svetainėj, 5969—14th.prato, kam JUOS po prievarta atveze į So- Prasidės 10-tą vai. ryte ir tęsis per 

[vietų šalį, ir todėl jie atsisakė šaudyti į re-1 
ivoliucinius darbininkus ir valstiečius.

“Galima buvo pamanyti, kad jūreiviai Dar daugiau, intervenciją, kurią suruo- 
susitarė,—tokis šė Francijos buržuazija, vėliaus tą inter- 

as ir^drąsus buvo jų revoliucinis iš- venciją kareiviai ir jūreiviai buvo pavertę 
—- .J";į piliečių kovą, ir vos nepavertė į piliečių

- - - - karą proletarų prieš Francijos buržuaziją.
Intervencijos likimą nusprendė ne tiktai 

ginkluotos jėgos, bet ir klasiniai reikalai 
oficierius ant į visuomenėje. Ir klasiniai reikalai yra 

France” atsistojo viduje jūrei- j svarbiausias ir galingiausias ginklas pilie- 
vių ir piktai grūmojo raudonajai vėliavai, čių kare. Ir Sovietų valdžios pirmame pa
šaukdamas: ‘Ar jūs žinote, ką darote? Jūs i tvarkyme 6 d. balandžio 1919 metais, atsi- 
nežinote, ką reiškia tas raudonas skarma-1 kreipiant į Odesos gyventojus, buvo pasa
las—tai reiškia pilečių karą!’ Jūreiviai ;kyta: 
jam atsakė: ‘Jūs patys to norėjote. Tai! “Mes sumušėme 
dabar ir turite f ; * ( • H l 71; I

Balandžio 20 dieną jūi’eiviai apleido ka- ’ revoliucines spėkas, bet sumušėme ir tą 
ro laivus, kurie stovėjo Sevastopolio prie- politiką, kurią vedė Francija pietų Rusij'o- 
plaukoje, išlipo į miestą ir bendrai su re; je ir Ukrainoje, ir, galimas daiktas, kad 
voliuciniais darbininkais suruošė masinį: vienas iš mūsų šūvių išmuš pardavikišką 
susirinkimą, o paskui demonstracijas. Neš-Į sostą iš po niekšo Klemanso.”

galima kovoti, tai prasižengi- rapijos, Mikevičių kaimo. Am
inas, reikia kentėti, o ponai te-• erikoje išgyveno apie 30 me- 
gul jodo darbininkams ant Į tų. Išauklėjo keturias duk- 
sprando.

j Mūsų draugų didelis apsi .
įleidimas, kad į susirinkimus ne 
silanko, m fašistai savo purvi- 

Iną darbą gali varyti. Drau-

ant | tų.
j teris ir vieną sūnų. ■

1- Laidętuvės buvo labai iškil
mingos, kuriose dalyvavo ne 
vien Royaltono, bet ir visos 
plačiosios apielinkės lietuviai 

| darbininkai. Išlydint iš namų 
! ir prie kapo griežė mainierių 
unijos benas. Vienas iš mai- 

pasake 
Taip-

sinė konferencija bus skaitliu-, 
įga delegatais ir užduos skau
dų smūgį fašistams. Draugai, 
kurie esate išrinkti delegatais, 
būkite visi konferencijoj; ga
lite jom atsilankyti-ir nedeįe- 
gatai ir išgirsti, kas bus svar
stoma ; o ir 
ten svarstyti 
kalus.

.Fašistai Priešingi Bedarbiams 
Reikalauti Pašalpos

6 d. lapkričio įvyko L.U.P. 
Kliubo susirinkimas. Narių 
buvo suvirs 30. 3uvo pasiųs-1gaį> meskite tinginiavimą; lan- 
tas laiškas-, kviečiantis į ma- Kykitės į draugijų susirinki- j į 
sinę konferenciją išrinkti dele- mug> 0 mes numaskuosime fa- 
gatus. Ji įvyks 15 d. lapkričio šistus ir parodysime darbinin-

aterbury, Conn., 774 Bank^ams> ^a(j fašistai yra darbi- 
St,, 10 vai. ryte; ją šaukia ; - _“„2. Z"„Z2_™
Lietuvių Komunistų frakcija,'j03į, ^a(j iš draugijos neiŠrihk- 
A-L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., jfų delegatų į kovojančių dar- 
P.M.S.L.S. Laiškas didžiumos bininkų konferenciją, kad tie 
balsų atmestas. žmonės ten neišgirstų teisybės

Fašistai žinojo, kad laiškas žodžio ir, sugrįžę iš konferen-

laiškai siuntinėjami; nekuriose 1 binin’kams I
draugijose visai fašistai jų ne-j NežiQrint; kad fašistai ir 
8ka to, vadma apgarsinimam, o |ant lvos atsistotlJ bet ši ma. 
ne laiškais. Na, ir čionai se- I 
kretorius nenorėjo skaityti, sa
kydamas, kad jisai skaitęs ke
liose draugijose; tai ir sustab
dę; girdi,,, čia ne laiškas, žale 
apgarsinimas; bet buvo priver
stas skaityti.

Fašistai mano, kenkdami iš
rinkti delegatus, pasitarnaus 
valdančiai klasei ir už tai gaus 
gerą atlyginimą. Bet tie žmo
nės stambiai klysta, nes su to-; 
kiais, kurie šiapne susirinkime 
kėlŠ rankas už laiško atmeti
mą, tai buržuazija nesiskaito. 
Tie žmonės neturi proto ir yra 
patys sau priešai; daugelis jų 
jau senai išmesti iš darbo, ir 

vaikščioja ir 
dirba po dvi 

tris dienas į savaitę, ir diena 
už dienos gali būt visiškai iš
mesti taip,

raška, iš Chicagos. Jis pasa
kė trumpą prakalbelę ir išly
dint iš namų.

Velionė buvo laisvų pažiū-

judėjimui. Bet del ilgos ir 
sunkios ligos negalėjo daly
vauti pačiame judėjime ir ko
vose. Jos gyvenimo draugas 
Audėjaitis yra veiklus darbi
ninkiškose organizacijose ir su 
sipratęs darbinmkas.

Prieš jos mirtį- daugelis ti- 
jkinčįų bandė jai įkalbėti, kad 
šauktasi prie kunigo ir sutik
tų- būti laidojama su bažnyti- ' į...., .į >---- -------------- -4.

Netekus Drg. Audejaitienčs
Rugsėjo 27 d. mirė d. Ona 

Audėjaitiėnė (po tėvais Ilgu- 
niutė). Ji *per kalioliką metų 

megaliavo, o paskutiniais ke
bliais metAis sirgo sunkiai. Jos 

kaip ir pirmieji, gyvenimo .draugas Andrius 
fašistu lyderiai yra tiems Audėjaitis nesigailėjo didelių 

bininkams užnuodiję pro-j išlaidų gydytojams ir gyduo- 
* '• ............................ lems, kad sugrąžinti savo drau.

ges sveikatą, bet niekas negėl-i 
bėjo. Tiesa, jei ne dėtos pa
stangos, gal būtų jau senai mi
rusi.

Ji mirė sulaukusi 65 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos paėjo: 
Suvalkų rėdybos, Garliavos pa-

tą ir jie nemato reikalo kovoti 
už socialę bedarbiams apdrau- 
dą, prieš algų kapojimus, vesti 
kovą prieš aiškiai ateinantį 
pasaulinį karą ir kovoti už at
eivių darbininkų teises. Tokie 
dalykai jiems neapeina. Jiems 
įkalbėta, kad prieš valdžią ne-

Trečiadienis, Lapkr. 11,1931

.ngjn apeigom. Bet ji griežtai 
atsisakė. Ir pavedė laidojimų 
reikalais rūpintis savo drau
gui, kuriuomi pilnai pasitikėjo 
ir žinojo ,kad jis palaidos ją 
tinkamai.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DIENRAŠTIS “LAISVE
Už $5 Metams

“LAISVĖS” PRENUMERATA YRA $6 METAMS

Šiuo tarpu nuo 15 d. spalių iki 30 d. lapkričio naujai už 
siprenumerųojantiems nuleidžiama $1.00

• ’ ' / r r I

VISI “LAISVĖS” SKAITYTOJAI YRA PRAŠOMI GAUTI NORS PO 
VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ SAVO DIENRAŠČIUI

DALYVAUKITE VAJUJE, GAUKITE 1000 BALSŲ IR LAIMĖTE

EKSKURSIJA ĮSO. SĄJUNGĄ
Už naują metinį skaitytoją rokuojasi 3 balsai, už pusmetinį skaitytoją 1 

ir už naują narį į Am. Liet. Darbininkų'Literatūros Draugiją 2 balsai.

DOVANA SENIEMS SKAITYTOJAMS

Seniem “Laisvės” skaitytojam piTnuiiįeiata nėra nupiginta. Visiems at 
sinaujiiiantiems piėniimeratos kaina $6 metams ir $3 pusei metų. Bet ku 
rie atsinaujins ant visų metų, UŽSIMOKĖS $6 GAUS DOVANĄ.

Tą dovaną jau ruošia Dr.J. J. KAŠKIAUČIŲS

Joje bų| receptai del vaistų ir bus patarimai kaip staigiai apsirgus 
susižeidus save ar kitus gelbėti. Tokia knyga reikalinga kiekvienam.

ai

“LAISVE
Brooklyn, N. Y
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BALTIMORE, MD
Suokalbis prieš Negrų Darbi

ninkų ; Sklokininkų 
Skerečiojimasis

^Vorcester County kelios die
nos atgal kažin kas nužudė 
ūkininko Green K. Daviso vi
sų šeimyną, susidedančią iš ke-

niurnėtais einančius narius, va
dindamas juos šmugelninkais, 
sukčiais ir visaip, kas tik pa
puolė į jo nepraustą purnelę. 
Taip sklokininkai išsikolioję 
išėjo laukan, nelaukdami 
sirinkimo pabaigos, nors 
vo daug svarbių dalykų 
svarstymui.

Retkračiais tie prieškomunis

su- 
bu- 
ap-

tunų narių. Tapo areštuotas: tiniai opozicionieriai nuduoda 
ten dirbęs negras darbininkas esą komunistų 
Lee Orphan Jones. Per kan- tiktai žodžiais. 
Riuimus jis buvo priverstas pri- moningų darbininkų

rėmėjais, bet 
Jokiame są- 

į veikime 
siimti kaičią, būk tai jis atli- jie nedalyvauja ir nelanko jo- 
kęa tas žmogžudystes, šis dar- kių parengimų, ruošiamų nau- 
■bifiinkas yra klasiniai susipra- dai darbininkų judėjimo, žo- 
tęs. Pirm tos žmogžudystės jis džiais jie 
buvo susibaręs su minimu ūki-; bais sabatožuoja.
ninku, kuris norėjo nusukti! Viską Girdėjęs.
jam uždarbį. Tai viskas, ką : ——•-------------
valdžia vartoja įrodymui jo | Cliffside, N. J.
kaičios. ’ . . . ’ ‘ j i <

Tarptautinio Darbininkų Ap • Prieškomunistinių Sklokininkų 
sigynimo Baltimorės 
paėmė advokatą 
Adesą, kad gelbėti tą juoa-

• spAlvį darbininką teisme. Lap
kričio 4 d. i_____  ____
nuVažiavo į Snow Hill, kur to
U<u uuunn v ivioiuao imto įvjrn.- i .. . i j x • o.. • • • . . , Jie garsino, kad bus tiktai 2dti.^ Minia įsiutusių baltųjų, J . , . _ _

Jį v. v. v_ centai, bet prie durti eme poneffenčiancių negrų, sumuse -. J.- ‘ - - - . , pontn, Mat, kitaip nesiti
kėdami daugiau publikos su
braukti, tai garsino pusiau pi-

žo-
remia,” bet dar-

skyrius I Prigavystė
advokatą Bernardą Į n , v. . ... . . , . ,•<

-elbėti ta juod- PnesKomunistmiai įkloki- 
mukai buvo čia surengę balių 

advokatas’ Adės sPali.lJl 2.5rd-,n.?ud?’ ®av0 žT?da- 
o ‘mo išleisti laikraštuko. Įzan- 

darbi^hiko^eismas turės' įėyk^i^ i H baliuką ant plakatų
* im nrn i’oi vy/a Ir o Kuo ti l/’rni

ti.

advokatą ir dar keletą drau-1 ,ce. L 
c 6 t Dzn/N n w> i /Ngų ir išdeportavo iš to nues-1 

telio atgal i Baltimorę. ! .v . . , , ,
Tarptautinio Darbininkų. Ap- Jungos karną, bet pas- 

sigynimo skyrius reikalavo iš-kul d«beltavai p ese Jie ge- 
gubernatoriaus, kad apsaugo- ‘al sl,Prato- Jog kal kas atva‘ 
tų to darbininko gynėjus, bet ,zl 
gubernatorius atsisakė, pasi
aiškindamas, kad tai nesą jo 
Įįalioje.
j ’• M —0—

■■■     ■’ ■■■ i '■ u —..i  ."■■■■■.i ' ■■i. in

' - I •gaut bent pėr apgavystę, ir ateidavo; o jei ateidavo, tai 
per akis prigaudinėja. Iš to 
darbininkai turi taipgi suprast, 
kas do elementai yra tie vadai 
prieskomunistinės sklokos.

K. Stepanavičiaus aš niekur 
pirmiau nesu matęs, kad jis 
dirbtų bent kokiame baliuje, 
surengtame darbininkų nau
dai arba kad pardavinėtų jo 
išlaimėjimų tikietus. Nieka
dos niekur jis tokio darbo ne
dirbdavo ; mažai kada ir pats Į

tik ant pabaigos. Bet šiame 
sklokos baliuje tai jis daugiau
sia darbavosi, visokius išlai- 
mėjimų tikietukus pardavinė
jo, prie kiekvieno žmogaus 
lindo, kad tik daugiau pelno 
padarytų prie škomunistinei 
sklokai. O Butkus tai dau
giausia tik kliubus (pasisma
ginimo) garbino, kas jam ge
riausia ir tinka.’

Buvęs Sklokininkas.

Bostonui, Mass,, ir Jo Apielinkei
15 d. lapkričio (Nov.), tai 

bus istorinė diena .šios apygar
dos lietuviam darbininkam. Tą 
dieną įvyksta plati (masinė) 
lietuvių darbininkų konferenci
ja, kurioj bus rišami svarbiau-.

Yra įmatoma, kad konferen
cija bus labai skaitlinga, tikrai 

link darbinin- 
vieny-

r-T-' ■ p ... .... . 1 ■—■ '  ......................................... ..............

Koncertas toj pačioj Dudley 
Opera House. Programą pildys 
proletarinės dailės spėkos šios: 
Albinas Juodaitis, bassas, iš 
Detroit, Mich.; Marijona ’ Pa- 
ruliutė, soprano, iš Worcester, • 
Ig Kubiliūnas, baritonas ko
mikas; Jonas Sabaliauskas, žy
miausias lietuvių lyriškas teno
ras iš Worcester; žymiausių 
dainininkų kvartetas iš Bos
tono. šis kvartetas stebėtinai 
gražiai dainuoja revoliucines 
dainas. Tai bus naujienybė 
mūsų koncerte.

Paruliutė su Sabaliausku dai
nuos pavejančius duetus. Lais
vės Choras tylom ruošias tam 
koncertui duoti naujų dainų. 
Jam vadovaus H. Niukaitė; L. 
L. R. Choras, sakos, nepasi
duos Laisvės Chorui. L. L. R. 
Chorui vadovauja d. Edw. J. 
Sugar. Piahiste visiem daini-

11 vai. ninkam bu,s Izabelė Jarmalavi- 
House, [ čiutė’ iš Norwoodo.

Programą užbaigs audringai 
esate abu chorai ir visi solistai, su-

Taipgi dainuodami tris darbininkiškas įį piano. 
t- klasines dainas.

Įžanga tik 50c.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ” LIETUVIS GRAB0R1US

kui dubeltavai plėšė. Jie ge
rai suprato, jog kai kas atva
žiuos iš kito miesto, tai neno
rės grįžti atgal nebuvęs balių-1 
je del tų 25 centų, imamų ek
stra.

Daugiausia čia darbavosi K. j 
iStepanavičius; ir kaipo biznie-■

Keletas mėnesių atgal, kuo-Irius, tai žinojo, kaip geriau 
met prieškomunistiniai opozi-1 gali pasukti dalykus didesnei' 
ciojiieriai, arba sklokininkai 
buvo pačiame žydėjime, tai ši
čia nebuvo tokio susirinkimo, 
kad jie nesurastų priežhsčiųį 

"kelti suirutę.
Po visų triukšmų skloka pra

dėjo ataušti, ir Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 25-ta kuopa su jais 
teisingai apsidirbo. Tai per 
keletą susirinkimų Literatūros 

^Draugijos kuopoje buvo ramu;
nariai galėjo ramiai atsidusti ir 
dirbti ką nors naudingo darbi- 

'ninkiškam judėjimui, nes prieš 
komunistiniai opozicionieriai

U nesilankė į tuos kuopos, susi
rinkimus. , Atrodė, kad bus 
viskas baig’ta; bet kur tau?

, 2-rą lapkričio sklokininkai, 
4 Kaip ir susitarę, atėjo į Lite

ratūros Draugijos 25-tos kuo-
, pos susirinkimą, kad vėl ard

žius ramybę. P. Glaveckas at
sistojęs, drebėdamas, isterišku Kai taip publikos negali su- . v_ 
balsu pradėjo niekinti su ko- traukti, tai stengiasi ją pasi- musė du jaunuolius.

masių išraiška 
kiško kovingo judėjimo 
bes.
i Konferencija prasidės 
’iš ryto, Dudley Opera 
113 Dudley St,, Boston.

Visi delegatai, kurie 
išrinkti, būkite laiku, 
mes kviečiam ir abelnai iš ar
timesnių vietų darbininkus-kes į Įžanga tik 50c. Kviečiam 
atsilankyti ir dalyvauti konfe- į Lietuvius darbininkus masiniai' 
rencijoj su patariamais balsais, atsilankyti, pasigėrėti puikiu 
Kurie neturėsit progos būti de- koncertu ir paremti komunisti- 
legatais, tai būkit darbininkų nj judėjimą darbininku klasės 
konferencijos svečiais. P 
yra pageidaujama kuo daugiau-1 
šiai.

Po konferencijos tą pačią 
dieną, tai yra 15 lapkričio, 7:30 ; 
vai. vakare, įvyks Revoliucinis '

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemą kainą, 

nuliūdimo va
landoje žauki- 
tia pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

WIWIWIIUI

Svečių i naudai.
Konferencijos šaukimo komi

sija: *
M. K. Sukaskienė 
Ig. Kubilmnas

WIWI
M. PARULIuTĖ, Sopranas 

si šių dienų darbininkų klausi
mai : Kova prieš bedarbę, už 
bedarbiam pašalpos mokėjimą 
iš valdžios iždo, už ateivių tei
sių gynimą, už Lietuvos dar
bininkų’ rėmimą kovoje prieš 
fašizmą ir už vienybę lietuvių 
darbininkų po Komunistų Par-

naudai prieškomunistinių sklo-1 
kininkų ir daugiaus jiems biz
nio padaryti. Panašiai juk 
daroma kai kur ir grosernėse; • 
garsinasi, kad tokie ir tokie ’ 
valgiai pardavinėjami taip ir; 
taip pigiai; o kada nueini ! 
pirkti, tai pasako, kad buvo i,.. . -
padaryta klaida; bet kostume-1 lj0S var°^y°c- 
ris, nenorėdamas tuščias išei-! ---- -------------- ---------—;----- -

""Y”1 ;• r'”- i Iš LIETUVOSTai čia taip padaryta ir su . 
sklokos baliuku,, kurio plaka- į —------ -
tus padirbo su kvoderine įžan-į MĖGINO DEMONSTRUOT 
ga ir plačiai išsiuntinėjo • po 
visas aplinkines kolonijas; oi KAUNAS.—Vietos kom- 1 
kada žmonės pradėjo, rinktis. 1 Jaunimo ir raudonosios, pa- 
tuomet jiems pakėlė kainą iki ’ galbos organizacijos mėgi- 
pusės dolerio. Paklausus, ko-' no dviejose vietose surengt" 
del taip daro? sklokininkai Iskrajojančius demonstraty- 
atsakė, kad plakatuose buvus1 • ■ •• v ' ~ ■ -
padaryta “klaida.” Ar reikia ' 
tad begėdiškesnės apgavystės ?

vius išstojimus. Gatvėse 
i buvo areštų. Žvalgybiniu-'
kai po vadovybe Lašo su-;

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

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

Dienraščio “Laisvės” IškilmėKONCERTAS
M __________ ____________________

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

13 d. Gruodžio (December), 1931

V. BUBLIUTfi
Daug žadanti Pro
letariniam menui ir 
a b e I nai darbininkų 
judėjimui. Ji dai
nuos gar si ajame 
kvartete, kurj turėsi
me progos girdėti 
Siame koncerte.

BROOKLYN LABOR 
LYCEUM SVETAINĖJE

prasidės 3:30 vai. po pietų

949 Willoughby Ave.
BROOKLYN, N. Y.

J. RAINARD
Pagarsėjusi Naujo
sios Anglijos \daini
ninkė ir artistė Pro- 
1 o t m e no statomose 
operetėse. Ji dai
nuos šiame kvartete 
apie kurj plačiai kal
bama.

i ENGELMANO BRAVORO i 
• DARBININKAI SU SO- : 
i CIALFAšISTAIS NEIS I

GEORGE NOBILETTI, 
( Pianistas ir Mokytojas j f

Mokytojauja nuo 1921 metų J 
Autorizuotas ir paliudytas 
New York Universiteto moky- 

Lekcijas duoda stu
dijoje arba mokinių namuose.’:

STUDIJŲ ANTRAŠAI:

929 BROADWAY 
BKOOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1(38

981 BROADAWAY 
BKOOKLYN, N. Y.

Tel.: Jefferson 3-6993
1763 CROPSEY ’ AVENUE i 

Tel.: Bensonhurst 6-G631 
BROOKLYN, N. Y.

Del sutarties ar pasimaty-j 
mo su mokytoju NOBILETTI! 
rašykite arbk telefonuokite į i 
artimiausią studiją, kurių ant- j 
rašai augščiau paduoti.

Bell Phene, Poplar 7545

A. F. STANKUS /
GRABOR1US-UNDERTAKER 

libnlunuoja ir laidoj* numiraaia* ar>i 
riiokių kapinių. NoriiltitjJ geresnio pa** 
tarnavimo tr uf . fcm, kainą nnllfidimo 
valandoje iackitė* nan mane. Pa* Mane 
galite gauti lotu* ant viaokių kapinių kuo 
Bvriausioeo vietose ir už žemą kalną

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Giaborius

Pennuylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu:

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 8136

Keystone — Main 1417

LAISVĖS CHORO 
KVARTETAS

Iš So. Boston, Mass.

kuris dainuos
“LĄISVĖS” KONCERTE 

Brooklyne. Tai bus vienas 
iš gan patraukiančių kavalkų.

Prašome»visus iš anksto 
įsigyti tikietus nes

♦ numeruotos.
įžanga $1.50 

$1.OQ ir 75 
vien tik ; flnt

Įžanga 50

Centai 
šokių
Centų

A. JUODAITIS
Jis irgi, svarbią rolę 
lošia proletariniame 
mene. Jis dainuos 
šiame kvartete.

kitų dainininkųatvaizdas

I. KUBILIŪNAS
Dainininka» ir ar- 
ti*ta». PanlŽymėjęg 
autais? m u komiškų 
da|nų ir puikiu dai
navimu jų.

Rytoj šioje vietoje matysite
ir artistų, šiuo tarpu galima tiek pranešti, kad šiemet 
Laisvės koncertas bus labai įvairus ir tur/ingas.

i Darbininkai lig. - kasų ’ 
klausimą apsvarstę, priėjo! 
išvadą, kad socialdemokra-1 

. tai parduoda darbininkų' 
reikalus ir todėl su jais eiti 
negalima. Jie pasiuntė sa-! 

,vo atstovą į darbininkų ir! 
itarfiautojų sąrašą, už kurį1 
■ ir, balsuos. > |
i Soloveičiko fabrike buvo 
pravestas mitingas, kur 
kalbėjo apie lig. kasų rin
kimus. Darbininkai pareiš
kė, kad apie esdekus jie 
puikiai žino, pas juos savo 
atstovo nesiųs ir už juos 
nebalsuos. Išrinko atstovą 
į dąrbiųipkų ir tarnautojų 

1 sąrašą. Čia ’ socialfašistai 
.neturi priėjimo; jie ; buvo 
■atėję, bet darbininkai su 
'jais ir kalbėt nenorėjo..

Darbininkas.

Kepyklų Darbininkai
• ŠIAULIAI.—Išstatė savo 
naudotojams reikalaviiyus: 

į įvest 8 valandų darbo dieną.
Ligšibl jie dirbo 11 ir dau
giau valandų. Reikia griež
tai reikalauti nakties darbo 
panaikinimo ir didesnio dar
bo užmokesnio. Kad sėk
mingiau -kova eitų, reikia 
išrinkti bendrą visų kepyk
lų'darbininkų streiko komi
tetą ir dažniau šaukt 
bininkų pasitarimus.

š.

dar-

K 
i

NUO LIETAUS KOTAI—RAIN COATS 
$7.00 ver^s vyriški dabar už......... $3.50
$5.00 VG1’tčs moteriški dabar už .... $2.50 
$4.00“’ver^s iTiergaičių dabar už ... $2.00 

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

Šis Nupiginamas Yra Tik Iki 
GRUODŽIO MENESIO

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

duoti iki augščiau minėtam laikui.
Juos galite laiškais užsisakyti, kurią gyvenate poliau. 

Ant jūsų pareikalavimo prisiusime ąmočiųkų audimo 
išsirinkimui spalvų. -Jūs pasirašysite, kokia jūsų mie- 
ra per krūtinę arba kokios mierosjieŠiojątĮą vįršųfuuuę.

3 drabužius, ir mes žinosime, kokios mieros jums reikia.

Reikalingi Agentai!

Gerą nuošimtį duodame agentam ant gatavų kotų ir 
aprūpiname sampeliais rinkimui užsakymų. Energingas 

. žmogus, vyras ar moteris, gali pasidaryti puikų sau 
gyvenimą dirbdamas šiai firmai.

Patyrimas nelabai reikalingas. Mes is- 
viokina.ni to amato į gan trumpą laiką.

Visais Reikalais Kreipkitės:: . RAILA COAT COMPANY
pra-

Main &, 6 Waverly Sts. Brockton, Mass
' .Telefonas: 5723

Si įstaiga yra lietuvių. Rašykit savo kalboje.

lietuviška-amerikoniškaTTECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
ne l.ietuviška-Amcrikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kinami generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 

, elektros pritaisymo prie automobi- 
liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokejimuj

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvaran tuoj ame.

• 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 y a I i a s, 
taipgi ir gaidžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 

. tik 3 blokai
Staen Island Fer- 

‘ ry.

nuo

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

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

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Ę. 14th STREET, Near Įsi Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link, AUTQMO- < 

; bilių mechanizmo.
' Praktika ant vietos.

Išardymas, »atai»vHin». auaiatyaoaa, aupraat elektriką ir MagnetlzMą, ir važiavimą, 
tr planą automobilio; moklnam dienom i ■ ir vakarai* lietuvių ir anglų kalboae. 
Mękytojąia yra žymOa ekspertai—L. TICHNI AVIŽIUS, B. J. VA1TKUNAS ir kiti. 
Leidimą (Llcnnia) ir Diplomą gvarantuojame ui mažą nimokest|. Mei padedam 
kiekvienam prie'pirlfcn* knro. Uialraįymaa j mokyklą kiekvieną dieną nuo 8 rytą . 
iki fi-tai valandai .vakąro, Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN auto school
I2t E. 14tb STHEET Near 1st Avenue NSW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

la

ir.su


9W
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Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
i Demokratų Vadas Susigrobė Tėvų Atydai
2 Milionu per Trumpą Laiką LIETUVIS FOTOGRAFAS

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlės mokykla vėl atsidarys

O <"y*; •-

k*

Motery Darbininkių
Tarybos Koncertas

NEW YORK. — Jungtinė 
Darbininkų Klasės Moterų Ta
ryba paminės aštuntmetines 
sukaktuves nuo savo įsikūrimo, 
suruošdama didelį koncertą ki
tą penktadienį, lapkričio 20 
d. vakare, Irving Plaza svetai
nėje, 15th St. ir Irving Place.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės . privalo paremti tą 
organizaciją, skaitlingai 
lankant į jos pramogą.

T.D.A. 17-tos Kuopos
Susirinkimas
Šiandie Vakare

atsi-

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 17-tos kuopos susi
rinkimas’ įvyks šiadie, lapkri
čio (Nov.) 11 d., 8-tą vai. va
kare, “Laisvės” salėj, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N.Y. Visi 
T.D.A. nariai, būtinai dalyvau
kite, nes yra daug bėgančių 
dienos klausimų aptarti ir vy
kinti juos gyveniman, ypatin
gai iš praeito sekmadienio 
darbininkų organizacijų masi
nės konferencijos mes turime 
daug ko naujo.

• Sekretorius.

Kova prieš Kairesnių 
Studentų Mėtymą iš Mokyklų

NEW YORK. — Virš 150 
Morris High School studentų 
ir studenčių pasižadėjo kovoti, 
kad priverst mokyklos vyriau
sybę atgal priimti Rožę Tekul- 
skaitę, kuri buvo iš mokyklos 
prašalinta todėl, kad jinai rei
kalavo geresnio maisto ir kitų 
pagerintų sąlygų toje mokyk
loje. Nutarimas vesti kovą 
už Tekulskaitės sugrąžinimą 
buvo padarytas laike studentų 
mitingo, sušaukto pereita pir
madienio vakarę, Ambassador 
svetainėje. (

Kalbėtojai buvo nuo Studen
tų Lygos ir Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo. Buvo iš
kelta obalsis kovos ir už sugrą
žinimą atgal į mokyklą Mil- 
tono tParaškino. Jis buvo iš
mestas iš New , Utrecht High 
Sęhoolės už tai, kad skaitė ’ 
Studentų Tarybos laikraštuką i 

.Šiame susirinkime į Tarp 1

i Brooklyn o Bedarbių Masinis 
{Teismas Kapitalistam

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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 cvus. 
Mokė sčių 
neimant, ko
lei nepama- 
t o t e savo 
s a m p alus

NEW YORK. Demokratų Isekantį pirmadienį, lapkr. 16
Tammany Hall vyriausias per U., 7_t.} val. vakare, “Laisvės” 
paskutinius^keturis ir^pusę me- (svetainėj. Kurie tėvai norite, 

kad jūsų vaikai priprastų 
prie d'arbininkiško veikimo ir 
taipgi sykiu išmoktų lietuviš
kai skaityti ir rašyti, leiskite 
juos į šią mokyklą.

Komisija.

tų vadas, George W. Olvany 
per tą laiką “pasidarė” gryno 
pelno du milionu dolerių. Da
bar jį žada pradėt kamantinė
ti tardomoji Seabury’o komisi
ja. Yra suprantama, kad 01-

Brooklyno bedarbiai taipgi 
turės viešą teismą-tardymą 
prieš kapitalistus ir jų vai-, 
džią. Tas bedarbių ir dirban-!vany aiškinsis, kad jis turėjęs
čiųjų teismas bus laikomas ki- j teisėtų didžių įplaukų, kaipo i t
tą trečiadienį, 8-tą vai. vaka-1 advokatas. Bet per keturis AlVOS 1 V1S01T8S DraUffijOBS 
re, lapkričio 18 d., Public | metus susikrauti du milonus, į 
School num. 196 auditorijoj, | tai būtų stebuklingas pasiseki-j 
Bushwick Ave. ir Meserole St.

Kainos Kaip Matote
12 Paveikslų,
X 10
12 Paveikslų,
X 7
12 Paveikslu,
X 6

8 
Už

yra Žemos: 
dydžio

$12.00
dydžio

$ 8.00 
dydžio

$ 5.00
$ 3.00

Už 
4

Už AtvirutesF. KLASTOM S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

, , . . 1 • A.L.D.L.D. 1-ma kp. prašomas net gabiausiam pasaulyje • , .. , . 1 1 .1 J •’ į visų draugijų, kad nerengtų 
ieną lapkričio, š. j 

;.įm., nes tą dieną įvyks minėtos j

. i 11J- 4. 1 • U I VlbŲ tllclUg]]Šiame tardyme pries kapitalis- advokatui, ne tokiam sugrub-1 • , ..
tinę valdžią ir privatinę lab
darybę jūs išgirsite, kaip bur
žuaziniai valdonai apleidžia 
šimtus ir tūkstančius bedarbių 

J mirti nuo bado ir šalčio. Pa
ltys bedarbiai nuo pagrindų iš- 
I pasakos, ką jie kentėjo ir ken- 
Įčia per išnaudotojų godumą 
!ir per žiaurų apleidimą be
duonių ir benamių.

nagini, kaip Olvany. Alexan- i 
der L Roke, Olvany’o sėbras'h ,’ 1 kuopos, diskusijos.

Diskusijų Renginio
Komisija.

advokatas atsisako duot atsa
kymus į tardomosios komisijos 
klausimus. • Jis bandyta klau
sinėti, kokias bylas jis teismuo
se vedė ir kaip dalinosi 
vany’u advokatiškomis 
komis už tąsias bylas.

Kvotiman šaukiami

su 01- 
įplau-

taipgi

IŠPLĖŠĖ $519 PRIE PAT 
BORO HALL

BROOKLYN. — Du gink--'
Iš susirinkusiu bedarbių ir!astuoni demokratų vadai įvai- luoti vyrai anksti rytą atėjo į Į

Išklausius visus 
bus į išnešta tinkamas

dirbančiųjų bus išrinkta “pri- 
saikintieji” teisėjai (džiūrė) ; 
bus ir projetaras teisėjas-pir- 
mininkas. 
faktus,
nuosprendis.

Kiekviena darbininkiška or
ganizacija Brooklyne ir apie- 
linkėje yra kviečiama išrinkti 
ir atsiųsti penkis savo delega-

riuose miesto distriktuose. valgyklą, po num. 1 Willough-1 
Daugėja liudijimai, kad de-Į by St., prie pat Boro Nall;

mokratų partijos politikieriai 
naudojo $10,000,000 miestinį 
bedarbių fondą savo politi
niams tikslams, to fondo 
gaiš faktinai pirkdami 
balsuotojus delei pereitų 
kimų.

pini-
sau
rin-

grasindami paliepė valgyto
jams tylėti, kasieriui įsakė, 
kad išimtų iš redžisterio ir ati
duotų plėšikams visus pinigus. 
Tuo būdu gavę $519, plėšikai i 
skubiai išėjo pro duris, susėdo ! 
į automobilį ir nupleškėjo, me
keno nekliudomi, nors visai 
netoli stovėjo du policmanai.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias jų- chroniškas vyrų ir 

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

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

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto n\io 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare 

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

MEDICINOS DAKTARAS

B. B A GD AS ARO V
200 Second Ave.

Tarpe’12; ir 1h gatvių^
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

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

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

156

tus į tą tardymą ; taipgi yra i DarblIlinktJ Mokykla 
saukiami dalyvauti visi orga-1 , • i i
nizacijų nariai, bedarbiai ir j Jamaiėoj, L. L 
dirbantieji.

Suprantama, kad^ po tokio 
teismo bus padaryta tarimai, 
reikalaujanti tuojautinės vi
siems bedarbiams pašalpos iš 
miesto iždo (bent $150 per 
žiemą kiekvienam) ir reika
lavimas išleisti bedarbių pen
sijų įstatymą visai šaliai.

Vien Brooklyne šiuo laiku 
priskaitoma 360,000 bedarbių, 
tai yra 100,000 daugiau, negu |??'L,uja.° . ,yi? "C.VW.CV11 j Lietuviai . darbininkai turėtų 

! nesidrovėti, kad tūli negali 
.sklandžiai angliškai 
Mokinama bus taip supranta
mai, kad visiems bus aišku.

> Be to, lankant šias pamokas, 
yra gera proga patobulinti sa- ___
vo angliška kalba ir išmokti imas bus ketvirtadieni,*12 d. lapkri- 

° v \ 1 V'i • I ntrnl-n v w 4 Q_.4-r» T m I

drąsiau angliškai išsireikšti. ■ ’
Kiekvienas darbininkas, no

rintis veikliai ir tiksliai daly
vaut darbininkiškame judėji
me, yra kviečiamas užsirašyti 
į tas pamokas, kur už visą kur
są reikės mokėti tiktai vienas 
doleris.

Bremerhaven, Vokietija. 
—Miesto tarybos rinkimuo
se komunistai laimėjo pen- 

prasideda pamokos' apie kias naujas vietas. Social- 
’ komunizmo pagrindus, Fin- j demokratai nustojo kelias 

nish Hali, 109-26 Union Hali vietas.
įSt., Jamaicoj, L.I. Tų pamo- 
ikų kursas tęsis per dvyliką 
(sekmadienių. Pamoka užims 
j dvi valandas kas sykis. Mo
kytojas yra labai tinkamas.

lapk-Ateinąntį sekmadienį, 
ričio 15 d., 11 vai. prieš pie
tus,

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV .!£,
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 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo . > 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

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 j
■. Fotografas1 

šiuomi pranešu savo kostume* 
riams, kad perkėliau savo studiją 

• naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion StJ 
karnp. Broad’ 
way, Chauncey < 
Street" Stotts 
Brooklyn, N. Y.

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

**®-**^ y puikiausiai.

JONAS STOKES ■
512 Marion St., kampas Broadway 

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

---------------------------------- ---- r j
SKAITYKIT, PLATINĖTI

“LAISVĘ.”

buvo pernai lapkričio mėnesį.; 
Vis daugiau bedarbių mėtoma i 
iš namų už negalėjimą užsi- Į 
mokėt. Vien tik dviejuose na
muose, pav., po num. 20 ir 32 
Moore St., yra sešios bedarbių 
šeimynos, kurios, sulig teismo 
patvarkymo, yra paskirtos iš
metimui į gatvę.

Visi bedarbiai ir darbinin
kai, dalyvaukite minimame 
viešame teisme už bedarbių 
reikalus, lapkričio 18 d.

Williamsburgho Bedarbių 
Tarybos Organizatorius 

Joe Lapidus.

kalbėti.

SUSIRINKIMAI
MASPĘTH, N. Y.

A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin
kimas bus penktadieni, 13 lapkričio, 
po No. 54-07—69th Lane, 7:30 vai. 
vakare, 
yra

Visi nariai būtinai ateikit, I
svarbių reikalų aptarti.

Sekr. O. Cibulskiene.
(267-268)

BROOKLYN"7n7 Y.
L.D.S.A. L-mps kuopos susirinki-

“Laisves” svetainėj, 8-tą vai. Į 
vakare. Visos nares ateikit ir nau
jų draugių atsiveskit.

Organizatore.
• (266-267)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigarų

Telephone, Greenpoint *-2810

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAWOTUVIU DIR8KT0RIUB

tliUaizamuoja Ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; par samdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. 3

231 Bedford Avenue , . .
BROOKLYN, N. Y.
: • K ■ -* <, 1 .. ji 1.

Telefhone, Itagg 2-440*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
• (Arti Marey Avenue), »- — 

BROOKLYN, N. T.
..........................r-

Siame susirinkime j tarp- c i n» • v n r U 
tautinį Darbininkų Apsigyni- uUOKalblS pflOS D. u0iU<}
mą įstojo 20 studentų iš high 
schoolių ir kolegijų.

(Džianitorių Mitingas

—

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

I
ę

Šiuomi primenu savo draugams, jog afl via dar 
praktikuoju savo profesiją.

.Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St 
Dabar mano antrašas:

* ’ •• • » JT

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, , Bronklyit, N Y.

T M L., MIDWOOD «-a2IU

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15e

Petras Naujokas
Savininkas

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA Storas ir 3 kam

bariai gyvenimui. Kaina prieina
ma. Storas tinkamas del saldainių j 
arba grosernes. A.,Černiauskas, 502 
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y. I 

(266-268) ;
arba du 
prie par- 
visi nau- 

netoli elevei-
A. Belsk, 224 Sunny- ;

Tai
LIETUVIŲ 

(ŠDIRBYSTfcS*
CIGARAI

PASIRANDAVOJA vienas 
kambariai, gražioj vietoj,

ko. Kambariai puikūs, yra 
jos mados įtaisymai, 
terio stoties.
side Ave., Brooklyn, N. Y.

(262-267)

•Kairioji Building Mainten
ance Unija šaukia šiandie va- 
ikare visus džianitorius ir ki
tus, namų užlaikymo darbinin
kus bei tarnautojus 8-tą vai. 
susirinkti į Kreutzer Hali, 228 

i Unijos. Jis buvo areštuotas : East 36th St., ant trečių lubų, 
j pagal sumoksią, kurį prieš jįi 
padarė vadai kompaničnų kai- 
liasiuvių ir International La
dies Garment Workers unijų. 
Be kitko, jam stengiasi pri
mesti, būk jis organizavęs 
“ginkluotus” užpuolimus ant 
tų geltonųjų unijukių veikėjų.! Washington©.
Kairieji siuvyklų darbininkai j-----------------------
ir bedarbiai rengiasi pačiame [J l-m(j Rajono fjarėm 
teisme demonstruot u z tuojau; J
tinį^ drg. Goldo paliuosavimą.

pa-NEW YORK. — šiandie 
skirta prasidėti teismui prieš

Aido-Lyros Choras Rengia į11-?-. Ben seki:et.01?v art J „ ° i kairiosios Adatos Darbininkų
“Farmers’ Dance’

Aido-Lyros Choras rengia 
šaunų vakarėlį 15 d. lapkričio 
(November), nedėlioj, “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N, Y. Pradžia 
6:00 valandą vakare.

Šiame vakarėlyj bus daug 
įvairių ir naujų dalykų. Tu
rėsime./‘Aklą Maišą” ir kito
kių žaislų. Taipgi turėsime ir 
programą, kuri, jums visiems 
patiks.

Kviečiąrpe^.visus dalyvaut 
Gabrio vakarėlyj ir praleisti 
Hp^srn^įtaiką sykiu su Aido- 
Lyros Choru.

I

Nusišovė del Pavėlavimo
DanielBROOKLYN.

Donnelly, 20 metų amžiaus, 
nusišovė, todėl kad jis pramie
gojo laiką,, kur turėjo būti 
darbe. Ilgai jis buvo be dar
bo; o kada, pagaliaus, darbas 
buvo jam žadėtas,—nelaimė, 
—pavėlavo.
num. 1,601 Oriental Boule-

Jis gyveno po

Šėrę Kilimas ir Karas
NEW YORK. — Wall Stry- 

to šėrai pirmadienį pakilo vie
nu iki trijų punktų. Šėrų ma
kleriai .tikisi, mat, kad galės 
įvykti didelis , karas, jpey kurį 
pagerėsiąs jų; biznis, ’daugiau 
pakilsianti įvairių kompanijų 
šėrų kaina.

i Apart kovos prieš uždarbių 
kapojimus, bus rinkimas de
legatų į bedarbių konferenci
ją, kuri įvyks lapkričio 22 d. 
O iš tos konferencijos, kaip ži
noma, bus renkami delegatai 
į alkanųjų maršavimą ant

Risty neS

Karolis Požėla
Šį vakarą, 11 lapkričio, St. 

Nicholas Ring, 69 W. 66th St., 
New Yorke, risis Karolis Po- 
žėla su drambliu Vogeliu. Bus 
dar 5 poros kitų ristikų. Ris- 
tynės prasidės 8:15 vai. vaka
re. ... į

Draugės, ar mes vykdom 
gyveniman konferencijos tari
mus? L.D.S.A. 1 Rajono kon
ferencijoj buvo nutarta, kad 
mūsų narės padirbėtų “Lais- 

[vės”f ir “Vinies” vajaus laiku, , 
i rinkdamos prenumeratas “Ląi- 
įsvei” ir “Vilniai,” nepamirš
tant ir “Darbininkių Balso,” už 
kurį gausite kreditą ateinan
čiam kovo mėnesyj laike “D. 

j B.” vajaus.
Draugės, sumobilizuokime 

visas spėkas nors į pabaigą 
mūsų dienraščių vajaus, nes 
patarlė sako, geriau vėliau, 
negu niekad. Užpildykime tą 
vajuje spragą, kuri liko dar 
neužpildyta.

Todėl, mes manom, kad vi
sų kolonijų narės mokės tin
kamai prisirengusios prie šio 
svarbaus darbo, padirbėt. Ga
vę prenumeratą “Laisvei” arba 
“Vilniai,” būtų gerai, kad kre
ditą pervestumėte drg. Petkie
nei, kuri dirba “Laisvės” vaju
je, kad jinai galėtų Įaimėti do
vaną—kelionę į Sovietų Sąjun
gą.

L.D.S.A. 1-mo Rajono 
Komitetas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ |STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8849.

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

Dirbtuvė
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave., Brooklyn 

■Tel. Greenpoint 9-7831
Cicriauaia Studija lit <>oh I .\t<;kit l\ t sttihnnti

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

.215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE • .
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- Lv 
ęas, patinimus, gyslij ir s^- Įm) 
narių įdegimus be operaci- My 
jos taipgi ir kitas ligas. ]][ 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Mt Šiais raistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
Q gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 

sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks-p* BunittiByu t>u vanuemu ir užgert einant guiu visiBKai neaenss- 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- O 
siems. Kaina .....................................  60e., per paštų 65c.

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

kymu, yra naujos, tyros*ir geriausios.

Mes

229

taip pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių. Kiekvienų 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit lj sktelbimą ir prisėskit kartu an išsakymu.




