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VO KARIUOMENE IŠ MANDŽŪRIJOS

Mums labai rūpi žinoti, 
ką veikia šiuo svarbiu mo
mentų Pittsburghas su visa

Rinkimas Auky del 
Bedarbių Maršavimo

Japonai Ištraukia Savo 
Moteris ir Vaikus

d., o New Yorke lapkričio 
22 d.

■Japonijos vai-į iš antros puses, Amerikos
• A • t ' 1 ‘ J •

Delei pogro
mų prieš žydus studentus

žios rateliai, skelbia, ’ kad

Japonai Vėl Bombarda 
vo Miesto Tientsin

Bedarbių taryba rengia 
viešų" tardymą delei bedar
bės lapkričio 13, 7:30 -ValJ 
vakare, 334 E. ’Federal St. 
Lietuviai darbininkai- ragi
nami /dalyvauti.. Tai bus 
darbininkų teismas, kas kal
tas delei šios Jjedarbes ? ir 
kaip turime gelbėti Jjadąu-r 
jaučius. bedarbius < > .

riją.
sus baltagvardiečius

Amerikai tas nelabai pa- j liuciją.
tinkaį/nes. Amerikos plėši- kos valdžia; tik notas siun 
kai nenori įsigalėjimo Ja- ' čia Japonijai, bet jokių žy 
ponijos imperializmo. Bet gių prieš ją nedaro.

VISUR UOLIAI RENGIAMASI PRIE ALKANŲJŲ 
MARŠAVIMO Į WASHINGTON^

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

Iš Mandžurijoš- praneša
ma, kad'įvyko'naujas kru
vinai‘mūšis tarpe, chinų dr 
japonų. Trys šimtai chinų 
žuvę mūšyje, o tik trys ja
ponai kareiviai. l

’Japonijos valdžia rėngiasi 
pasiūlyti pasaulio imperia
listams, kad jie visi susitarę 
užgriebtų Chiniją ir paves
tų ją Japonijos priežiūrom

BOSTON,Mass.-— Sekma
dienį, .15 lapk., yra ruošia
mas Bostone aukų rinki
mas stuba nuo stubos per 
Tarp tautinę Darbininkų 
Pagelbą. Aukos eis finan
savimui Naujosios Anglijos 
bedarbių delegacijos į Wa- 
shingtoną. Lietuviai darbi
ninkai ir darbinįnkės pri
valo smarkiai pasidarbuoti 
tame darbe. 1 ; 11!

Provokacijos prieš 
Sovietus

POLICIJOS IR TEISMŲ TERORAS PRIEŠ 
LAWRENCE AUDĖJUS NETURI RIBŲ

rard Avė. . Bedarbių tary
ba užkvietė dalyvauti mies
to majorą ir miesto tarybos 
narius. Labai svarbu, kad 
didelė masė darbininkų da
lyvautų šiąme tardyme- 
Todėl visi lietuviai darbinin
kai. ir darbininkės būtinai 
ateikite, Jūs turėsite išnešt 
nuosprendį, kas kaltas de
lei esamoš bedarbės.

Vėl Putoja prieš ! > 
Sovietus Tas Pats

Alex. Kerenskis

pasiųsti naują armijos bri
gadą į < Mandžųriją. < Ketū- 
ri kariniai laivai iš' Port 
Arthur© -'skubinasi'! į ‘ Chini- i : Philadelphia, Pa.

' PHILADELPHIA, PA.^ 
Viešas bedarbės • tardymas 
įvyks penktadienį, lapkričio

uždarytos visos Varsavjos Japonija -siunčia daugiąu 
kolegijos. Apie 160 studen- kariūomenėš’ Mandžurijoų 
tų suareštuota. Viėnaš stu-v ir tvirtina ■ savo užgriebimą 
dentas pavojingai sužeistas, t tame krašte. ‘ •

šiandien įvyko žymių pa- draugai, nors po vieną naų- 
sikeitimų. Drauge Petkienė 
jau atšokinta į trečią vietą, 
o pirmą vietą pasiėmė Bos
tono apskritys. Puiku, kad 
Philadelphia pakilo iki ant
rai vietai vajuje.

šie trys; kompetitoriai 
stovi šiai^:
ALDLD. apskritys, Bos

ton 164 balsus, i? i. •>i / 
Philadelphia,^;Pą. 139 bals. 
S. Petkienė, Great Neck, } 
j - Nj {136 balsus, / , ] 
i. Nesnaudžia Watęrburi$, 
Shenandoah’ris ir Wilkes- 
Barris. • .Viršuj suminėti 
kompetitoriai dar gali būt 
pralenkti. Rytoj matysite, 
kaipstovi Jštisas dalyvių 
surašąs. s; • . '; .

Mandžurijos praneša- 
kad Japonijos karines 

spėkos vėl bombardavo 
miestą Tientsin, tai yra, 
tas sekcijas, kurios apgy
ventos chinais.

Viena bomba sprogo ties 
mergaičių mokykla. Japo
nija sako, kad ji turėjo 
bombarduoti, idant numalši
nus “sukilimą.” Bet tai tik 
parodo; kad Japonija pasi
ryžus ugnim ir kanuolėmis 
užvaldyti-.visą kraštą.

to turi prisidėtį kiekvienas iš mųsų. Kiekvienas šian
dien turi padvigubinta energija darbuotis delei stipririi- 
mo visų revoliucinių organizacijų ir revoliucinės spau
dos, o visų pirma Komunistų Partijos. Nelaukime, kad 
užkluptų mus rieprisirengusius. • i Organizūokimė lietu
vius darbininkus, kovai prieš naują karą ir už gynimą 
Sovietų Sąjungos.

©riešas Chinijos. Tuo tar

Mes visuomet sakydavome: 
Amerikos Lietuviij Darbininkų, 
Literatūros Draugija yra mū
sų mokykla prirengimui rekru-, 
tų į Komunistų Partiją. Bet; 
praktikoje, turime prisipažinti, 
tas niekados nebuvo vykina-,, 
ma gyvenimam Sykiais išeida
vo kaip tik atbulai. Ne vienas; 
pasitraukęs iš Komunistų Par-1 
tijos rasdavo A.L.D.L.D. vietą,, 
kur jis suramindavo save ta' 
mintim, jog jis atlieka toki pat 
revoliucionišką darbą, kaip ir 
būdamas partijoj.

C 1 e v elandieČiai prolętarai 
mumš parodė teisingą kelią tuo 
svarbiu klausimu. Ne tik mes 
turime juos už tai pasveikinti, 
bet ir eiti tuo keliu, idant įt
raukus visas mūsij broliškas or
ganizacijas į budavojimą par
tijos spėkų lietuvių darbininkij 
judėjime. Mano supratimu, 
Centro Biuras, A.L.D.L.D., L. 
D.S.A. ir A.L.P.M.S. komitetai 
turi šiuo reikalu susidomėti be 
jokio atidėliojimo, idant visas 
tas organizacijas įkinkius į bu
davojimą Komunistų partijos.

LAWRENCE, Mass.—Šio 
miesto policija parodė dar 
negirdėtą žvėriškumą lap
kričio 10 d. ryte. Tūkstan
čiai darbininkų suėjo pikie- 
tuoti, . bet policija visur 
streikierius brutališkai blaš
kė ir' neleido pikietuoti. 
Apie šimtas policistų nepri
leido streikierių prie Ar
lington dirbtuvės. Policija 
užblokavo tiltą per Merri
mac upę ir per kanalą, 
idant darbininkai negalėtų 
pereiti prie dirbtuvių. Ties 
Ayer ir Wood dirbtuvėmis 
penki streikieriai tapo su
areštuoti.

Šitie policijos žygiai reiš
kia aiškų sulaužymą Mass
achusetts valstijos įstaty
mų, kurie leidžia ramiai pi
kietuoti dirbtuves. Bet po-

dalyvauti visi 
ir visos darbinihkų organi
zacijos. Lietuvių darbinin
kų masinės - konferencijos 
priėmė <... i rezoliucijas, • kad 
tuojau® būtų’ kuriamos be
darbių tarybos ir - traukia
mi. (lietuviai bedarbiai! į be
darbių. judėjimą. M Tuo jaus 

Chicago j tokia konįe- reikia.' tas • • rezoliucijas -vy-
rencija įvyks lapkričio 15 kinti gyvenimam u;evvg- uM

ją skaitytoją savo dieriraš v. • tciui.

Harbin.—Laukiant dide
lių mūšių Mandžurijoj, Ja
ponijos valdžia įsakė vi
soms japonų, moterims tuo- 
jaus apleisti miestus, kurie 
randasi šalę Sibiro rube- 
žiaus. • Antra, chinų liaudis 
taip nusistačius prieš Japo
niją j°g bijoma, kad ji ne
pasikėsintų ant japonų to
se vietose.

prendus ųžgyrebtį Mandžu-^ ir i ten įsteigus- baltagvfcr- 
Ji .pasiima talkon ru- diečių valdžią, susidarytų 

galingas frontas prieš revo; 
Štai kodėl Ameri-

užsieniO 1 delegacijos > tudm 
labai suSiriuptnusibs. kad 
Chiarig Kai-snekę fc&mpani- 
ją prieš komunistus, neisdė-> 
gė.-‘ Girdi: “Nuo to ..feik(£ 
komunistai pasidarė nepap
rastai didelis pavojus. Rau
donoji Armija užgriebė pen
kis labai svarbius punktųįb 
ties Yangtse. Kiangsi pro-; 
vincijoj, po vadovybe (.H» 
Lung, yra 70,000 komunis
tų; Hunan provincijoj jų 
skaičius siekia iki 40,000; 
o Rytinėj Hunan iki 20,-

Darbininkai Visų Salių,.
Vienykitės! Jūt Nieko
Nepralaimėsite, Tik

, ' ' 1 • r • • ' • L * ' r

Retežius, o Išlaimėsite
Pasaulį!

Taip pat jięrime neąbejotjinus 
ženklus, katf* ateina ant mūsų 
galvų naujas pašaulinis! karas. 
Q tas karas, kaip dabar atro
do, bus pradėtas kruvinu už
puolimu ant Sovietų Sąjungos. 
Darbininkų tėvynė per visus 
keturiolika metų buVo -imperia
listų gerklėje kaulas. Dabar 
jie nusprendė jį kaip nors su- 
kriušinti, arba patys paspringti. 
Prie to • juos privedė ekonomi
nis krizis. , ; • ,

Kaip tik šiuo laikotarpiu 
darbinihkų judėjime ’ pkkėlia 
galvą visoks priešdarbininkiš* 
kas elementas ir grūmoja to ju
dėjimo vienybei, štai kaip Iš
siaiškina' oportunistų pasimoji- 
mas ant lietuvių darbinihkų 
judėjimo. -hC 'f f <

Skelbėme, Dabar,/ 
Vykinkime.

Neabejotini ženklai.
Kontr-Revoliucija Kelia 

Galvą.

Ameriko& Saldžia: Lauk-- 
. sianti Tautų lygos?

LONDON.—Kelia galvą 
visi rusai kontr-revolįucio- 
uieriai, jausdami kad impe
rialistai rengia karą prieš 
Sovietų Sąjungą, C

SHANGHAI.—Gautū pra<- 
nešimas; f kad Chinijos spė
kos traukiamos link upės 
Nonni. Jau dabar ten esa
ma iki dvylikos tūkstančių 
kareivių. Laukiama naujų 
kruvinu mūšių su jąpopais, 
kurių toj vietoj teesą apie 
1,000. '

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių į

VILNIUJE PRADĖJO > 
VEIKTI POGROMŠČIKAI

VILNIUS.—Lenkai po- 
gromščikai, pradeda , dar- 
buotis ir, Vilniaus mokyklo
se. Žydai. studentai, terori
zuojami. i X , ; < j I \ r i

W^ASdclwt, ; R. T!
dviejų savaičių streiko Ber- 
tnoni Worsted kompanijos 
audėjai> kovą laimėj oi ir 
privertė bosus atsiimti ai- 
gų > nukapojimo paskelbimą.

šftam įaikotarpyj kontr-Vevo- 
liucija N^ėl pakelia galvą. Mah- 
džurijoj Japonijos militarists 
mobilizuoja rusus baltagvar
diečius pradėjimui puolimo ant 
Sovietų Sąjungos. Pasirodo, 
kad ten jų esama gyvos galy
bės, Jię jųri, nenjažąi. ginklų 
ir gana tvirtas ^ilitariŠkas jė,- 
gas. ‘ !

tuo tarpu Amerikos valdžia 
jokių žygių prieš Japoniją 
nedarys.? Hooveris esąs1 tos

PATERSON,\ N. J.— 
Patersono ‘Lietuvių Ko
munistų Frakcija rengia 
diskusijas. Jos atsibus 
sekmadienį, 15 dieną lap
kričio. Pradžia 2 valan
dą po pietą. Darbininkų 
svetainėje, 3 Governor St.

Diskusijų- tema: “Kur 
link veda ąklokininkų opo
zicija?” Visi darbininkai 
ateikite masėmis pasi
klausyti ir diskusuoti. 
Mes sakome, kad prieško- 
m u n i s t inės opozicijos 
pozicija yra buržuazijos 
pozicija, kuri veda juos į 
darbininkų klasės neprie
telių liogerį.

širdingai Kviečia 
Rengėjai.

Mes turime griežtai mainyti] 
nusistatymą. Po teisybei, A.L.'j 
D.L.D. turėtų būti rezervinė ar-1 
mija, iš kurios nuolatos ir sis- 
temačiai kovingiausi draugai 
pereitų į Kompartijos eiles.: 
Kad iki šiol tas nebuvo daroma,; 
tai kaltė pačios Komunistų Par-1 
tijos Lietuvių Frakcijos, o pir
moje vietoje buvusių ir dabar- jį 
tinio Centro Biuro. Jeigu kur/ 
pas mus buvo ir yra oportuniz/ 
mo,s tai šiame klausime jo tyt- 
rime daugiau, negu pakenčia
ma. /

Bet jeigu mūsų vadovaujami 
komitetai, biurai ir štabai ne
moka šio svarbaus klausimo iš
rišti, tai eiliniai nariai ateina 
ir parodo mums kelią. Turiu 
mintyje Clevelandą. Užvakar 
peržiūrėjau korespondenciją, 
kurioj aprašoma rusų revoliu
cijos apvaikščiojimas. Kores
pondentas sako, kad vietinė 
Clevelando A.L.D.L.D. kuopa 
davė tris narius Partijai, o jai 
paskirta kvota iš penkių. Iš 
to reikia suprasti, kad Cleve
lando draugai tiesiai paskirstė 
kvotas A.L.D.L.D. kuopoms 
(veikiausia ir kitoms mūsų oN 
ganizacijoms), kiekjkuri turi 
duoti >KomųniętųjPartijai na-, 
rių. O kad 'iąs- kvotas išpildy
ti., tai kuopose bus daugiau kai-' 
bama . apie Komunistų Partiją 
ir apie jos Vedamas kovas su 
buržuazija, t Vadinasi^ ■ visas 
veikimas bolševizuosis. • , i i .

New York “Times” ir 
kiti kapitalistiniai laik
raščiai nesiliauna skelbę 
provokatoriškas žinias 
ąpįę,k Sovietų Sąjungą. 
Lapkričio 11 d. talpina 
pranešimus iš i Harbino, 
bule Sovietinė Mongolija 
apginkluojanti ir užlai
kanti generolą Ma Chan- 
shan, kuris kariauja su 
Japonija. Pati Japonija 
tuos bjaurius melus suši
lus skelbia. O tikslas aiš
kus :s sukurstyti žmones 
prieš Sovietų Sąjungą, 
idant paskui būtų leng
viau paskelbti jai karą ir 
ant jos užpulti.

licija ir valdžia to nepaiso—i 
laužo savo įstatymus, idant 
gniaužyti audėjų kovingą 
streiką. .

Tą pačią lapkričio , 10 *d. 
buvo teisiami suareštuoti; 
ddrbininkai: Visi nubausti i! 
užsimokėti nuo $20 iki $100. 
Teisėjas Chandler elgėsi ca
riškai. Ten pat ant vietos 
nubaudė; Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advo
katą užsimokėti $10 tik už’ 
tai, kad šis

------------- . nuomonės, kad reikia lauk
VARŠAVOS AUGŠTOSJOS
MOKYKLOS UŽDARYTA

NEW YORK.—Gaunami 
pranešimai iš įvairių mies
tų parodo, kad bedarbių ta
rybos, Komunistų .Partija 
ir Darbo Unijų Vienybės 
Lyga smarkiai ruošiasi prie 
alkanų maršavimo: į Wash- 
ingtoną ant gruodžio 7 d. 
Laikoma masiniai bedarbių 
susirinkimai ir vieši tardy
mai. , Didmiesčiuose šau
kiamos darbinįpkų organi
zacijų konfėrencijos delęi 
prisirengimo prie maršavį- 
mo. <

Sovietų Sąjungos sukaktuvių 
paminėjimas parodė neabejoti
nus ženklus Amerikos darbinin
kų klasės pakairėjimo. Su vi
sai menkomis pastangomis iš 
revoliucinių* daybipinkų pusės 
į masinius mitingus-. buvo su
traukta didelėš masės proleta
riato. Chicago j, • New" ‘ Yorke, 
Cleveland?; Detroite ir kįtur 
skaitlingurhds pairi inė j imu nus-^ 
tebino mūsų draugus, i • !>

užprotestavo 
prieš teisman įsileidimą imi
gracijos department© ins
pektoriaus.

Nežiūrint to, Lawrence 
audėjų vienybė nesulaužo
ma. Darbininkai stovi ’ ko
vos fronte. Jie pasiryžę 
streiką laimėti.

TOKYO
džia atsako į Amerikos no- kapitalistai numato pavojų 
tą, kad ji atsisako ištrauk- kapitalizmui iįs revoliucijos 
ti kariuomenę iš Chinijos. pusės ir, iš Soyiętų Sąjuh; 
Taį- tiesioginis b parodymas i gos. Japonijai užgriebus 
špygos Amerikdę imperia- Mandžųriją.dife kartų, nuver- 
listams. ^Tb^nTfa rius 1 inų; reakcinis 

uhg P.Shbhfe 
___ v . _ Shanchajaus 
telegramsĮ ‘ apie ■ t^aaidėjusį 
veikimą komųąistų Chinijo
je. Vienoj Vietoj sakoma: 
“Užsienio delegacijos Pei- 
pinge gavo informacijas iš 
įvairių vietų Chinijoj, ku
riose sakoma, kad komunis
tai pasidarė nepaprastai 

Sovi*etų Sąjungą. Čionai su veiklūs Yangtse klonyj 
misija pribuvo Kerenskis. kad jie ruošia užpuolimą 
Jam- Londono buržuazija ant Hankowo su tikslu ten 
suruošė vakarienę. Kerens- įsteigti Sovietų valdžią.” 

v, , , kis putojo "prieš bolševikus.
Bedarbių kova už pašai-! šaukė, kad “Sovietai sugrio- 

pą yra svarbiausias, šian- vg. Rusiją”, kad kurie “dy- 
dien klausimas. Joje turi ]ina su jais, yra bepročiai.” 

Gyrėsi, kad tebėra mirtinas 
Sovietų valdžios priešas, 
kad Penkių Metų Planas 
esanti “nelaimė”.

Aiškus dalykas, kad Ke
renskis pribuvo Anglijon 
su tikslu gauti paramos ru
sų1 baltagvardiečių veiki- 
mui;

ti Tautų Lygos veikimo. Gi 
Tautų Lyga ? jau pasirodė

Amerikos valdžia vieną po kitos notas siunčia Japoni
jai. Tuo tarpu Amerikos kariuomenė ramidi sėdi mies
te Tientsin, kuomet Japonijos kariuomenė Žudo'to mies
to čhinus darbininkus. Iš Washington© prinešatna, kad 
visos Amerikos notos laikomos didžiausioj slaptybe], tuo 
tarpu šiomis dienomis iš Amerikos išgabenta daugybė 
amunicijos į Japoniją, gi Japonija atgabena Amerikon 
$30,000,000 aukso!

Darbuojasi kruvina slapia diplomatija. Planai dalo
ma del užpuolimo ant Sovietų Sąjungos per. Mandžilriją. ' 
Maskvoj gautos informacijos, kad Japonijos karo ko- 
itiandierius Mandžurijoje pasiūlė rusams baltagv&rdie- 
Čiams tuojaus mobilizuotis karui. Aiškus dalykas, kad 
dalis Amerikos amunicijos ei^ rusams baltagvardie- 
čiams.

. .Wall Stryto organas “Journal of Commerce” skelbia; 
kad “karo padėtis Mandžurijoje pakėlė Amerikos pro
duktų kainas.” Toliau: “Augantis užtikrinimas’ nau
jo karo sukėlė sujudimą turgavietėje ir pąstumėjo. daik
tų kainas augštyn, kuomet prasidėjo pirkimas,spekulia
cijos tikslais.” •

« Dangus apsiniaukęs juodu debesiu. Oras dvokia sau
su paraku. Mes randamiesi ’išvakarėse naujos baisios 
skerdynės. 1 ,
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Tori

7 naikinti, 14 metų darbininkų ir

APŽVALGA

kur

tis unijon

Prūseikiniaissuau

zmo

Vice-prez

gerėja ir gerės

Jis tą pra- 
penkioliktaš

Arn'erikc 
sykiu; su

valstiečių laimėjimus. Sakę: 
“Be Komunistų Partijos ir jos 
vadovybės yra negalimu daik- 
tu atmušti imperialistų puoli
mų .ant Cfrinijos darbininkų ir 
.Valstiečių, kartu ir ant Sovie
tų Sąjungos. Mūsų pareiga 
visomi^ išgalėmis parodyti ka
pitalistų klasei, kad darbinin
kų klasė yra. visados pasiren
gus remti’ Komunistui Partiją, 
vadą darbininkų klases.1 i Is
toriniu paminėjimu ir įvertina
mų Rusijoj revoliucijoj . bus

bėįamį 
bet net stojęs■ * daHtibjriBų 
Ęet kitko ir jnęgąlihi 
ti nuo buržuaziją, agento* 
kurio uždaviniu yrą :klaį 
dinti darbininkus. O social 
fašistai yra > ištikimiausi iš
naudotojų agentai ir ; prole
tariato priešai.

kųMe tu
rizmus ir 
&| i ’laiko 
Mf be

mato ir to, k^a kada visa 
me kapitali^iį^foe- pašau 
lyje desetk “ 
nių badauj;
bo, tai So^ 
ne tiktai

Istorinis Paminėjimas Rusij Revoliucijos 14kc 
' Metų Sukaktuvių; Suaukota Kompartijai, 

Cypimui Sovietų Sąjungos $449.

Pagal j o- išvedžio j imųs, 
darbininkai kenčia, kad jie 
užmiršo , “išganytojų.” O 
darbininkai labai gerai zinp*

Endi- 
tėvas,”

Johnsonas patiekė 

nurodinėjama, kalį)1 
___ competičiią’ (varžy-! 
tinęs) gavimui peverykaips už
sakymų, kaip ; prisieina čęve- 
rykus leisti pigesne kaina ir 
daryti geresnę rūšį. • Taigi; 
d^rbminkąi,: bokite ištikimais

“Naujienų” 263 numeryje 
j telpa korespondencija ; iš 

Kenosha, Wis., apie ten at- 
; sibuvusias bedarbių dehiOn- 
.. stracijas. Tarp kiik^ ra- SiLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS

P. O. Box 144. - ;£ McKees Rocks, Pa.

Komunistų Partiją
Jį taipgi šiame paminėjime mi
nia .pasitiko entuziastiškai, p&i 
skelbtis jojo vardą, kaipp Ko* 
munistų -Partijos kandidato į 
majorus

mos, Bet’ jie sako j “įti kenti 
todėl? kad ugmįršfi . savo 
dievą.”. Ir (kuo darbininkai

Popiežiaus Klegėjimas
Romos katalikų galva po

piežius išleido encikliką. 
“Darbininkas” 81, numeryje 
cituoja ją.. Enciklikoje “su
randama” dvi vargo prie
žastys, būtent šios:

“Viena, kad nedorybių pot
vynis yra užplūdęs visą žemę, 

■ nes daugybė žmonių yra pa
šalinę Jėzų Kristų ir Jo šVėn- 
ttis įstatymus tiek iš savo ei*, 
gesto ir savo gyvenimo, tiek 
iš savo namų draugės ir vie
šojo gyvenimo, ir antVa—kad 
niekados nešvies 'tautoms .tik
rą patvaros taikos viltis, kol 
atskiri žmonės ir valstybės 
nępripažins mūsų Išganytojo 
viešpatavimo ir bus jį atme-

nors. nėra josips nariu. Jis 
Kompartiją, 

jis neap
lenkia ir mūsų spaudos; Liet. 
Darb. Susivienijimui kuriantis 
jis pirmas stojo paranjon prieš 
fašistų—Gegužių ir, Ko. šaiką 
su 50 dolerių. Daugelis drau
gų tatai galėtų padaryti, paau
kauti revoliuciniam judėjimui, 
vietoj laikius bankuose ir 
jiems užsidarius bėdavoti.

Po aukų rinkimo, buvo pri-Įbiami lietuviai darb. akronie 
ėmimas naujų narių1 Komunis
tų Partijom Nuo lietuvių pir
mutinė organizacija, kuri savo 
kvotą, veik išpildė, tai L.D.S.
55 kp., kurios trys nariai įsto
jo Komunistų Partijom ' Kuo
pai nustatyta kvota 5 rekrūtai 
revoliuciniam vadui darbinin
kų klasės. Kitų*tautų organi
zacijos pasirodė-'daug geriau. 
Ypač žydai, jų' Organizacijos

abar 
Dari

. 7 d. lapkričio lietuvių sve
tainėje įvyko minėjimas Rusi
jos proletarinės rėvoliujcijos. 
Buvo du kalbėtojai ir koncerT 
tinę programa, kurioje daly
vavo Aušros Choras, daininin
kas S. Vaineikis; duetus dai
navo Ę. žydonaite su A. Tva
ri jbniene ir V. 'Zmitraitė su E. 
Slesoraitiene; ukrainiečiai šo
kikai ir kt. Minėjimą rengė 
Kom. Partija.

Įžanga buvo 2,5c. ir aukų su
rinkta $24.24. Publikos buvo 
beveik pilnutėlė svetainė. 5
Fabrikantai nori darbininkų 

Ištikimybės
Pabaigoj spalių iQi 

coR-Johnson’Shoe Co. 
Ged. F. J:’ 
darbininkams ilgą laišką, ku 
riarne yra 
yra aštri

čius, ’ liepos m. 25 d 
proklamacijas 
popierio fabriku 
tas 8 metams 
kalėjimo.
Kaip matote, fašistai nu

apie porą šimtų žmonių. M1-, 
nia nuolat ^ugo,. Mat, palygi
namai nedidelis būrelis bolše
vikų ir jiems pritariančių 
žmonių sumanė padaryti * de
monstraciją į r įteikti miesto 
valdybai tam tikrus reikalavi
mus, tad susirinko daug žiop-; 
sotojų. i < <t, į •

“Aikštėje vienas koihuhistas 
pradėjo rėžti prakalbą. Polic- 
monas jį pAsitvėrė už kalnie- 
riaus ir nusivedė į nuovadą. 
Atsirado kitas kalbėtojas, ku-l 
ris susilaukė irgi tokio pat Ii-i 
kimo. Trečias kalbėtojas ban
dė pasipriešinti, bet ir jį po- 
licmonai nusitempė.

“Kadangi minia nesiskirstė, 
tai policijos inspektorius įsakė 
policmonams naudoti dujų 
bombas. Tarp žmonių prasi
dėjo sumišimas. Visi ėmė bėg
ti, kur kas galėjo.”

jienose,” kurios vadinasi ir- 
ji darbininkų laikraščiu. 
Jopis alkani darbininkai ir 
reikalaujanti darbo arija 
apdraudos isį valdžios ir ka
pitalistų pelnų yra f-.tiktai 

’“žiopso to jai.” : i , j’į'ij f, ;;
Jiems ’komunistei kalbėto-

CLEVELAND, OHIO. — ’ 
d. lapkričio minėta 14 metų 
Rusijos revoliucijos sukaktu
vės. Pats paminėjimas buvo 
toks entuziastiškas, kad jis pa
siliks istoriniu įvykiu Clevelan- 
{ do darbininkų klasės istorijoj. 
| Darbininkų šio'n iškilmėn susi- 
l rinko tiek, kad šimtai nega
lėjo į SlovėnųN Auditoriją su
tilpti; turėjo (grįžti namon. 
“Internacionalu” (pradėta pa* 
minėjimai;‘kurį sudainavo keli 
darbininkiški chdrai kartu,į>ri- 

i tariant visai masei.' 1 ,
1 ■ •< i . ■ f . ■ . . iH

šis paminėjimas 14 metų So-

niuš. burtus,* tuo jų: vargas 
ir skurdas vis adgs. Vie- 
hatinė priemonė prašalini- 
mųį vargo ir skurdo, tar ne 
maldos/ be tikį§Jfm& į išgal- 
vptųs“j^ganjįęjuą”, n ašt
ri klasių kovą del kasdieni
nio būvio pagerinimo ir 
sunaikinimo . kapitalistinės | 
sistemas. ; bolševikai. 
Jie netikęj6, ir/ netiki į die
vus, o vienok, padarė galą 
kapitalisŲnpi z sistemai ant 
viefio šeštacĮalio pasaulio.'

Matomai kru- darbininkus ir sunaudojo savo 
klasės būržu/izijos naudai anų 
laikų revoliucijos laimėjimus. 
Daugelį metų buržuazija ap
gaudinėjo‘darbininkus apie J 
V... buržuazijos laisvę, kad tai 
yra darbininkų laisvė; |55 me
tus ji- skelbę,j kkd sČnuįės Ėoss 
rankų dafbo vėliava yi’a^jų 
vėliava. Tiek ipętų ėmė Jung
timi Valstijų jįsįorinei šeimy
nai, kol ji1 galutinai permatė, §au^a 
kad ž' * *”
voįir nėra .aarmninKų Klases 
vėliavą,1 dėl*’ kurios kovojo 
1776 metais šios šalies darbi
ninkai. 1931 metais tas tam-

Sntared m second class matter Marek 11, 1924, at the Post Office at 
•v Brooklyn, N. Y., under the Act of March 1, 1979

jieniį^ i 253 ’ hdmeryje telpa 
f^jšymas Golden Star 
klittbo susirinkimo. Komu
nistai tame susirinkįipe rei
kalavo, kad minėtas kliū- 
haį pasiųstų delegaciją ? ‘ į 
bedarbių konferenciją. Kliu 
bo narių daug bedarbių. 
Bet tūlas Ivanas, kuris yra 
kliubo pirmininkas, pareiš
kė, kad jis neduosiąs tą 
klausimą nei svarstyti, nes 
“kliubas negali maišytis į 
partijų reikalus.” “Naujie
nų” reporteris užgiria at
metimą bedarbių konferen
cijos ir išbjaurioja kliubo 
narius, kurie stojo- už pa
siuntimą delegacijos.

čiai ir iš apięlinkės, nepraleis 
kite minėto ^koncerto, nes tai' Co 

ir ga-'skleisti

“Apie 7 valandą' vakaro 
prie miesto rotušės Susirinko

prie sunkiųjų darbų vien už ti iŠ po Anglijos jungo. Wa- 
i skleidimą darbininkiškų at- shingtonas ir jo klasė apgavo 
' sišaukimų 
įvinieji fašistai.. labai bijosi 
darbininkų tiesos, kad ima
si tokių budeliškų priemo
nių.

bei darbininkė turėtų prię jps 
priklausyti. Dabar gera prd- 
ga įstoti, nes įstojimas yra nu
pigintas iš Centro $1, taipgi 
kuopos turi1 nupiginę $1,' Va
dinas įstojimas nupigintas nėt 
dviem doleriais.

Susirgus ar nelaimei ištikus, 
pašalpa yrą tokia i pirmo laip
snio $7 savaitėje, antro laips
nio $13. O mokestis tėra,to
kia: į pirmą laipsnį 50 centų 
per menesį, o į antrą $.1.

O pomirtinės yra kęturi sky
riai: $150,. $300, ' $^00 ir! 
$1,000. Į pomirtinį skyrių na
riai moka pągal amžių!

Delei j platesnių informacijų 
kreipkįtės, pas Centro' sekreto
rių^ J. Gą^iunas, 1626 Wood
ward Ave.,.McKees Rocks, Pa.

klasės. ..-i r; h
• : -.i. <’Lf; a,".; I

Jiems susiejus -ant pagrindų

LAISVE, LITHUANIAN DAILY 
' ' PuhlLhcd by LAIirVt, Ine, ....

every day, exeeyt Bunday, at 46 Ten Byek Street, Brooklyn, New

| fie* irai j dfrbtįį
- O HkJ svetimų trušti horif 
vena-” * ‘(“V.” Now. 131) . : * 
»' a. ; M . i- I ‘ * 1 “
O “Vienybėj” 184 nurne- 

yje tas patsai ąsmuo1 apra
šo draugo An&rulid fĮiakal- 
ias ir taip atšiliepia':

“Antroj kalboj Andriulis 
kalbėjo apie savo df^ūgus 
sklotkininkūs. Tai buvo' ne 
prakalbi, bet tiesiog nešvaros 
šmeižtai, ii* tas jam kerai se
kėsi.”, I a r', r
Matote, kur susilaukė są7 

vp. užtarėjų Pruseikos-Butr 
kąu& . Kompanijukė -4 pas 
darbininką ri^rietėlius fa
šistus. Jiems tie darbinin-

^rimelųpją, būk
ihjjoįįe M. f Bimboš prakal
>ps;' foįųVp i įųgrishjtos. Ii 

sako * " k , ;
’ “Tjftjp fi'r' 
ri, mašinas 

,smuikus-';

SUBSCRIPTION RAT1B: 5
United Btatbs, pOr year.. |6.00 United States, six months.... 
Brooklyn, N. Y., per year,........18.09 Brooklyn, N. Yų(*Bix months..
Toreign countries, per yeąr... .|8.09 Foreign countries, six months 
Canada and Brazil; per year... .$6.99 Canada and Brazil, six month

DEI? NOitfiNAGIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ
S.L.A. nariai;,darbininkai! Ginkite savo reika

lus. Statykite j Pildomąją* Tarybą tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi 
pragaištingai politikai.
Komitetas pataria visiems no 
tikimus ir kovingus S.L.A.
Tarybą

BINGHAMTON. N. Y.
Rusijos; Ręvoliucįjos Minėjimas

khį, ktlįie stovi Komunistų 
Partijos pusėje, yra< tiktai:' 
“vaĮkątos, kurie tingi dirb
ti, nieko neturi, o tik sveti
mą trusu nori gyventi.” Tą 
visada sakė ir sako apie re
voliucinius darbininkų# ijr 
buržuazija ir jos agentai. 
Q asmenys, “kurie turi ma
šinas, savo namus ir smul
kus biznieriai, laiko Prusei- 
kos pusę.” Reiškia, ne delei 
ašmenių, bet klasiniuose in
teresuose yra pasidalinimo 
šaknys. Tą pripažįsta ir 
Pruseikos apgynėjas fašis
tukas.

.Nesenai suėjau vieną 
dąrbininką, kuris palaikė 
prieškomUnistinę Opoziciją, 
jįs sako:; “Buvau sklokerių; 
vakarienėje.“ Kur tik, pasi
suksi, vis biznierius, kokis 
nors ‘profesionalas arba............... ... .....
daktaras.' ‘Blivd dk* du ^Ket ;įteiktar ist.oriųio pobūdžio vė
lelio” ir “Naujienų” ko- jiava Komunistų Partijai; vė- 
respdiidehtdi'iš Newarko.” Hdva rankų ,darbo,' tos pa-

•' 1 1 . čios Betsy Ross, kurios moti-
4 # "noš, močiutės, močiutės nlo-

Fašistai Nuteisė Komunistą čiutė, 1776 metais pada-
1 rė revoliucijos vėliavą Jung-

“Kariuomenės teisme buvo finems Valstijoms. Dabartinė 
teisiamas komunistas SajeVi- dovana ir jos istorinė vertė 

metęs yra kur kas didesnė. Ji paro- 
ties Petrašjląų įo, kaip Jungtinių Valstijų

Jis nuteis- žmonės ryškiai ' pradeda su- 
sunkių darbiu prasti komunistinės idėjos ver- 

“n Ąr” tę 1.776 metais revoliucionie-
I riai buvo ne kas kitas, kaip 
tų laikų darbo žmonės, kurie

; AKRON, OHIO
A.L.D.L.D.! - 59-tos .kumpos 

mėnesinis susirinkimas i įvyks 
lapkričio 15 d. po: num. 930 
Lane St., 1:30 vaL po pietų. 
Visi nariai būtinai dalyvauki
te. Yra 'balsavimų r blankos 
1932 m. Centro Kųmitetui ir iš 
Cleveland o laiškas su pakvieti
mu, kad prisiųstume delega
tus į bendrą konferenciją. Ta 
konferencija yra šaukiama vi
sų darbininkiškų organizacijų, 
kad išdirbti planus, kaip ko
voti prieš bedarbę, badą, prieš 
algų kapojimą, kaip ginti at
eivius ir t. t. . •

aukavo šios Draugai akroniečiai, mes ži- 
Drg B Kirs- nom’ kad iš Akrono išvažiavo 
A L D L D 22 'keturios šeiraYnos i Sovietų Są

jungą, ir visi buvo nariai mū
siškės Literatūros Draugijos 
kuopos. Taigi mes, likę drau
gai, nendleiskime rankų da-

; f^prąųgas” rašo: .
i į'l tSriajlįų 13 d.,/ hežipia 
i Kauno apygardos
• tjiSmut antstolis V. Giędravi- 

pasigrobęs su savim 20,- 
pOO^litų surinktų už įvairias 

;pylas.iš žmonių pinigų.” 

v'AJjs pabėgo į Lenkiją. Sa
ko, kad Lietuvos fašistai 
reikalauja jį išduoti į jų 
rankas. Galimas daiktas, 
kad jis bus išduotas, bet ar 
jis bus nukaitintas, tai dar 
klausimas. Fašistinėje Lie
tuvoje darbininkų priedai 
gali viską daryti. Juk ir 
pralotas Olšauskas buvo 
neva teisiamas už nužudy
mą savo meilužės, bet jis 
dabai* laisvas. Tik darbi
ninkai grūdami į kalėjimus 
vien už atsišaukimų dalini-

ora-
d. lapkričio parašė j • ,T. ... nu_

jaunimas lanko mokyklas, nybėje” tilpo dvi korespon 
Jis nemato) nką^ socialist!- dencijos iš Philadelphijos 
nis ūkis jau baigia išstumti? Jas rašo tūlas “Ašerukas.’

Philadel-

WMwrefis 
mų.^ Kpmpąpiją, dta visą ką 
geriausio parpji inkąmA—sRfer 
pijtiįha la|ške mintife. 1 fl 

■R^lškid, jei Kompanija’tn a 
žiną darbininkų algas,—^-nesi
priešink, ?ųes tai daroma dar
bininkų gerovei. Kokia veid
mainystė ! - Juk dar taip nese
nai darbininfcąLmatė praneši
mus apie gausių dividendų iš
mokėjimą kompanijos šėrinin- 
kams, o dabar jau skelbiamos 
dejonės. ,

Prezrde'rita's—J. 'g/A'tAvęco
S.L.A. ,128 kp.ln

. MOCKĖVIčlHii , . 4 ; f.:
L.A. 116 kp. nary^^Swayeteville, ^a 

Sekretorius—J. MILIAUSKAŠ'H . ' \; į 
S.L.A. 286 kp. narys,’Melies Rocks, Pa 

Tždininkas~P. MAŽEIKA, Wild
S.L.A. 35 kp. narys, Wilkes-Barre,: pa

Iždo Globėjai: ‘ į • 3 .;•••; į ; ’ fi 
iJ. BACVINKA, '

S.L.A. 164 kp. na’rys, Frackville, Pa 
fe. ARISONAS, *6 ’ ! f
, ----- “ * S.L.A. 33 kp. narys, Plains, Pa.

sivienijimo 55. kuopa aukavo. 
$5, ir rodos, kįta pora Organi
zacijų, kurie nebuvo priduoti 
Dištriktui, todėl čia ne >uyo iš- 

. , .šaukta. . Aukavo, draugijos
vąjgzdet^vehava ^ebu- gausia^ aukavo padieniai’<___

r""^'gai. ('\ ^’* 7 • ■ ’

Daugelis dąlbininkų; i tųrątų 
imti pavy z dį z iš’ d raugę .Kirst,ųr( 

pa atitaisyta Jungtinių Valsti- ko, kuris niekados nesigąilĮ:pa-, 
jų darbininkų klasei minint; ramos darbininkų judėjinąui-— 
14 metų Rusiję# revoliucijos labiausiai Komunistų s Partijai,, 
laimėjirųą ir socialistinės sta 
tybos pasisekimį. Iš tos pačios remia Lietuvos 
šeimynos ainės ‘ gauna Tikrą kartu ir šios šalies 
Vėliavą,. kuri prigulėjo J. V. 
(darbininkų kfąs^i’ 1776 metais.

’ ' • u
Draugė Betsy <Ross keliais 

trumpais žodžiais atšiliepus 
įteigia šią taip brangią dova
ną Komunistų Partijai. Varde 
Centro Koniiteto, ją priėmė 
d. Tom Johnson. Vėliava pri
imta su didžiausiu entuziazmu 
ir “Internacionalu.” Plojimas 
rankomis tęsėsL kelioliką mi
nučių . • '.Y

: iDraugas Tonį. Johnson, na
rys Kompartijos Centralinio 
Komiteto, pasakė reikšmingą 
prakalbą. Po,, prakalbos, pir
mininkas drg. Elliff pabriežė 
šiandieninę Kompartijos svar
bą, kaipo vienatinio vądo dar
bininkų klasės, be kurio va
dovybės.nebūtume gąlėj^ šian
dieną minėti 14 jne^. Rusijos igauįa §jame pdminėjime ajiie 
revoliucijos laimėjimo. TaiP-;i00 nauj ka,.teivi darbininkų 
gi, kad dabar Komunistų iPar- 1 
tija; lošia, be' galo svarbią ro 
lę, kada viso pasaulio imperia
listai-puola Sovietų Sąjungą ir i buvo padarytas oficialis^iėt 
vįsomjsj ų^nj^čio^:1įwą^Lsu-Įmimasi.. Jį padftr^iy^rde>,K?ę-.

munistų Partįjos Centfąįio Ko
miteto . draugas Toųi Johnąom

Lietimų darbininkų 6ųvo?nė 
,mažai",išskyrus lyriečiųb/ kiirių 
turėjo bAti daugiau^ kadangi 
dargi būvo apsiėmę daiyvauti; 
programas išpildyme^ ‘ :

Žodis del kapitalistinės spau 
dos. < -Tdji prostitutė, ignoravo' 
šį paminėjimą, nei žodeliu ne
prisiminė, kad plačiosios pia-i 
sės darbininkų nežinotų apie, 
darbininkų dėjimąsi prie Ęo- 
munistų Partijos ir sųsijntere- 

dėl. savimą gynimu Sovietų Sąjun- j 
gos, Gerai . pasakė draugaš 
Ford, kuris kandidatuoja į 
Cleveland© miesto majorus;

apie

Paskleista Lapeliai
N e s e nai Endicott-Johnso* 

darbininkuose tapo pa
bus linksmas Vakaras; ir ga-'skleisti lapeliai, raginant 
lįu pridėti, jog Akrone dar nė-(darbininkus budėti, priešintis 
ra iki šioj buvę tokio parengi- algų mažinimui ir organizuo- 
mo. • ..--I,.

Vienas iŠ Komiteto.

“Naujienos”- Apie 
Prolejarinę Revoliuciją

“Naujienų” plikas 
kulasį 7 f 
idiot.4 klegėjimą. Visai 
sibaį^rutavę socialfašistai, 
nors'įnatydaiTii, kaip Sovie
tų Sąjungoje darbininkių 
būviį’gerėja, vis dar klega 
nesąmones. Grig'aitis ban
do įtikinti savo pasekėjus, 
kad ikerenskine valdžia bū
tų išsprendus ir žemės ir 
kituį' reikalus dirbančiųjų 
naudai. Bet jis vieną daly
ką labai gudriai paslepia, 
kad Vokietijoj jo. vienmin
čiai -budeliai Noskės ir 
Ebertai turėjo rankose ga
lią, d kodėl jis> nppasigiria, 
ką turi Vokietijoj proleta
riatas? Ar jį neišnaudoja 
tie patys kraugeriai, kurie 
išnaudojo ir prie kaizerio 
valdžios? Ar »ėra Vokieti
jos proletariatas taip pa
vergtas,- kaip jis buvo ' pir-; 
miau? f

Toliaus tas orakulas kal
ba apie Steigiamąjį Seimą. 
Jis nori net įkalbėti, kad 
bolševikų Partija būtų šau
kusi antrą seimą, bet bijo
josi masių. Nesąmonė. Vi
si žino, kad Sovietai tūks
tantį kartų yra demokratiš- 
kesnė“valdžios forma; negu 
respublika su seimu. Tą 
bolševikai pareiškė ir išvai
kydami buržuazinį padarą.

Grigaitis nebūtų socialfa- 
šistu, jeigu jis save nesusi- 
ramintų, kąd Sovietų ^ai
džia turės pūti 
našauja jau 
metas. Jam SSRS nuina prie 
Socializmo, r j am vis dar - So
vietų Sąjungos gyventojai 
“nėra pribrendę,.. nei po
litiškai, nei . ekonomiškai, 
nei kultūriškai.” < Jo many
mu, SSRS gyventojai turė
tų būti vergais kapitalistų 
ir dvarponių. Jis ir dabar 
aklas, kad 70 nuoš. SSRS 
gyventojų jau moka rašyti . , . ,
ir skaityti, kad prie So vie- Fašistai Gėrisi 
tų valdžios milionai 
gūsių kas mėtai išmoksta 

• rašyti ir skaityti, o visas

' Augščiaųsios P r i e glaudęs 
Lietuvių Amerikoje rengtas 
maršrutas bendrai su A.L.D.L. 
Į). Dešiyituj Apskričiu prasidė
jo su spalių 1 d. ir baigėsi su 
10 ■ id. Kalbėtojum buvo d. J. 
Gasįunas, A.P.L.A. Centro se
kretorius. Jis gana nuosekliai 
išdėstė šiandieninę, darbininkų 
padėtį ir gerai paagitavo už 
A.L.D.L.D. Bet Apie A.P.L.A. 
mažai ieužsiihinė. Už tai jam 
reikia' ' duoti, pipirų. Kaipo 
Centro1 sekretorius, jis' tupėjo 
daugiau kalbėti:apie tą orga
nizaciją. ; ? 1' 1 ‘ 1 ’ J ’ i >
' ■ > ■ ... i.-t . > . . •

Si draugija iyra (darbininkų 
organizacija, ,'dąrbinįnkų užtaT 
rėjai • Susirgus , ji j ištiesia} pą- 
gelbos rauką, kiekvienom prie 

, . . .. josf prigujinčiąn^ nariui. ' Todėl 
tas, aut kiek mes parempimę [j k|ek^iępaę liętuvis dokininkas 
vadą—- Kompartiją, be! kurios 1 
nėi apgynimas 'darbininką>ša- 
lie^ nėra galimai nuo' pasaulio 
imperialistų, nei 1 nuvė^inias 
šios šalies kapitalistų kla
sės.” ...

i >
Pirmininkui pabaigus 'atsi

šaukimą, aukos pifmiausia pra 
dėta įduoti nuo įvairių dar
bininkiškų organizačijų. Jų 
buvo daug. Taipgi, karįende- 
rių lokalas 1163 aukavo $10. 
(Am. Darbo Federacijos vadai 
yra aršiausios rūšies fašistai, 
bet eiliniai nariai remia Ko
munistų Partiją)< ' Liptuyių" 
organizacijos aukojo nemažai, 
tik kitų nebuvo priduota pini
gai ir iššaukta jų vardai. Šia
me paminėjime 
organizacijos: 
tukas pridavė 
kp. vardu $20; patsai nuo sa
vęs aukavo $25; Lyros'Choras 
per d. Baltrušaitį—$5, ir Lie
tuvių Komunistų Frakcija $5.

i bet stokinio ‘į darbininkiškas 
organizacijas, ir darbuokimės. 
Jeigu' mes, - draūgaii, neveiksi
me, tai nieks kitas neveiks del 
'mūsų rėikalų. Nelaukime; 

dMd i draugai, kada galutinas badąs 
žiūrės į mums į . akis^ .bet, laikas 
yra.dabar ginti savo Reikalus.’ 

.f I KalnaverL’’ ft-fTp rd*)
1 'AKRON, Ohio.MLj 

ęglaudos , J 
Gftta Kuopa 
lis kiąxęertą< ir bą* 
>į GStov/embėr) <26 

d., po numeriu .77.2 Raymond 
St., Akrone. Programoj daly
vaus iš Clevelando visas kvar
tetas dainininkų, su naujausio
mis dainomis; . taipgi- ir Akro
no solistai rengiasi nė pras
čiau pasirodyti. E. Sideriūtė 
pirmu’ kartu dalyvaus lietuvių 
darb. koncerte.. E. Sideriūtė 
yra jauna mergina ir turi gra
žų ir jau lavintą bąlsą. Ger-
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POLINA DAIMAROVA

ĮŽANGA 75c, $1.00 ir $1.50 
Vien tik ant šokių 501 centų

gyvennpą 
iš vienos

S. KOTLAR, Baritonas

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York ęity

ne is 
kitus' dalyk

POLINA DAIMAROVA 
Soprano -

spyrė įivičiukas keletą gabalėlių pa 
Dabar1 skambino pianu, labai suga

Viena' dežo už 35c, trys dėžes už $J.OQ
Prašome prisiųsti mąn—,------- dėžę ar dėžes ROJAUS. TAB,

LĖTŲ už __ .___ , kuriuos šiuomi prisiunčiu.

Narys Sovietų valdžios teat
ro Baku mieste ir visam' 
Kaukaze. Jis tarnavo Rau
donojoje Armijoje ir ten 
dainavo bei vaidino.

i vidurių ir nekenkia 
didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 

SUDĖTIS.

prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą • Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Svaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti! Ponios — sis LUCKY 
SKVETAS U apsauga jdsų pirštų nagams.

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

A. M. KISH0N, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

i ROJAUS TABLTTAI? yra labai, pageidaujamas g||L jOkjjl 
phliuosavimas <nuo* slogų, kosulio; karščio ir galvos Oa 
skaųc|ėjimo, t ,Jp$ ; palįyopųoja ; yi.tlųriųs-7-pralaužįa, ||g» jĘs© 
šaltį, ir prašalina slogų bakterijas. BHIMBw

! I ( . . ! > > ■
SLOGOSE (YRA PAVQJUS—VISOKIOSE SLOGOSE—NES JOS

' ‘ VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO; t ,
RO^AUSt RECEPTO TAĘLETĄI .negadina 

nervų sistemai, nes juose yra iš 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI » ■> 1*1

i lietuvių įstaigos ir žmonių įvertinami visup, 
ę prieš šaltį šią žiemą, įsigydami dėžę ROJAUS

NelaukiIte—eikite paš -sa-

It’s toasted
■■ ■ ' I i . ;
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginimo** Skonį Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 modemiškų minučių 
su geriausiais pasitiko lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio pasakojimai 
apie liandietią tampa rytojaus Unios. Programos kiekvienų Antradieni, 

Ketvirtadieni tdi SeltadieiiĮ, vakarais per N.B.C. radio tinklą.
. , / b t j / , > f Copn, 1031, T|i. American Tobacco Cto.

Graži moteris ir apdovanota vaidintoja, 
Mary Astor, pasiekė savo tikslo kaip 
viena iš Hollywood© garsenybių. Ji 
užmiršo roles, kurias vaidino negarsinių 
filmų laikais - dabar ji nuveikia didelius 
darbus puikiai! “Smart Woman,” 
Radio paveikslas vienas iš jos vėliau-

nIpersiampamas
CELLOPHANE

Visuomet Gerai ,— Tvirtai Uždarytat
Ypatingas Humidor Pakelis 
Zip — Ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį

L taKONCERTAS

: Iš Laisves'Chorb’Dbaugiško 
Vakarėlio >

■ ! ■! \ | j | • •! i ’• t
Tas draugiškas' parengimas 

Įvyko subątoj, spalių 31 d. 
Vakarėlio parengiintr rūpinosi 
daugiausia jaunimas; mergi
nos supirko valgius, o vaiki
nai gėrimus. Galima sakyįi, 
mūsų choro merginos yra jau
nos, bet turi gabumą gerai 
maistą pataikyti. Maistas su
sidėjo daugiausia- iš vaisių ir 
pyragaičių, taip pat buvo ir 
sandvičių. Viskas puikiai se
kėsi ir vakaras labai linksmai 
praleistą; bet vienas nesusi
pratimas tai buvo su muzikan
tais, kurie prižadėjo tą vaka
rą1 pagriežti, o paskui neatėjo; 
tai, žinoma, turėjome jieškoti 
kitų ir gavome drg. J, (Veive
rį su; kitu draugu, |<ąrie pagir
tinai ; atliko savo pareigas, už 
ka vardan Laisvės Choro tariu

Spalių 28 d. čia buvo 
jaus prakalbos; kalbėjo drg 
D. M. šolomskas, Am. Liet 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos Centro sekretorius, is 
Brooklyn©. Vakarui pirmi-

• r "Aš negaliu rizilcuot 
sugadinti $?avo balsą. Todėl aš apsi-’ 
saugoju rūkydama Luckies - jie visuo
met palankūs mano gerklei. Aš jums į 
dvigubai* dėkinga už patobulintų , 
Celofaninį įvyniojimą, nes jis taip 
lengvai atidaromas skveto pagalba.”

tilpo korespondencija po. ,sją-.rengę tokias .privatiškas “pa- 
pyvarde Senas Hartfordietis. !res/’ o pradėkime geresnius 
rfa^ žmoguš biskj apsilenkė'Su 
teisybe/ užšokdamas ant sail 
nepatinkamo asmens. Kas lie
čia jo rašymo prieš “pares,” 
tai labai g,erai; jau senai ręi- 
kėjo “parininkams” užduoti 
per mosi. Bet kas link gyva
našlių, tai ne mūsų dalykas, 
nes tai privatiškas reikalas: 
jei kam nepatinka gyventi sy
kiu, tie persiskiria. O kita, 
tai Senas Hartfordietis pamir
šo priminti, jog pereitą birže
lio mėnesį darbininkiškos or
ganizacijos suruošė draugišką 
parengimą, o nekurie Nartfpr- 
do “pąrininkąį,” pasiėmę mal
šinąs, ir, išdūmė Į kokiai ztaį 
davatkai rengiamą “parę.” 
Draugai ir draugės, meskime

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

13 d. Gruodžio (December), 1931

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

! BLUE ROSE LABORATORY
69 Bond Strefet Elizabeth, N. J

Jie' yra Išdi'r&aiy
Prisjręngkįte savv

TABLETŲ; tupėkite jūds savo namuose
Vo aptiekorių, reikalaukite jų ir neimkite kitokių^ Jei jis neturį jų, 
tai išpijdykite žemiau paduotą kuponą ir pasiųskite mums.

IŠLAIMEKITĘ. :
Ekskįti’feiją į Sovietu Sąjun 

; : . gą1 Dykai .' 1 1 '

dabar būtų 
sinjipti ir apie 
liu|.: Nors mųsu choristai pra
šė ir choro pritarėjus ir1 Mylė
jus atsilankyti, bet tūli, nekrei
pė į tai domės, ir jie mano, 
kad tokie kolektyvidi bendri 
parengimai esą nieko neverti. 
Tai tie, draugai labai klysta. 
Q kai kada prisieina su kai 
kuriais pasibarti už. rengimą 
visokių privatiškų baliukų— 
“parių,” kurios daugiau nie
kas nėra, kaip tik davatkų iš- 
mislas. Jeigu nenorite pyktis, 
tai geriau meskite tas “pares,” 
o imkite pavyzdį iš bnūsų cho
ro jaunuolių, ir rengkime ben
drus parengimus.

Beje, turiu priminti ir dar 
biskį iš praeities. * Nesenai 
viename “Laisvės” numeryje

Ji dainavo ir vaidino So
vietų Raudonajai armijai, 
lošė Sovietų kilnojamuose 
teatruose Pavolgėje, o pas
kutiniu laiku dainavo Rau
donosios Armijos 

■f k i
Maskvoje. ' ’ - 1 '

★ Ar p-lės Astor 
Pareiškimas 
Apmokėtas?

Tamstai bus įdomu žinoti, 
’og p-le Astor už viršmi- 
nėtą savo pareiškimą 
negavo užmokėti nė 
cento. P-lė Astor jau 
daugiau metai rūko 
LUCKY STRIKE cigare- 
tus. Mes tikimės, kad 
mūsų pareiškimas apie ją 
bus jai ir jos Radio filmų 
gamintojams tiek nau
dingas, kiek jos pareiški
mas apie LUCKIES jums 

ir mums.

Tai kokis U. T. W. streikas.
Dabar pradeda darbuotis kai

rioji Nacionalė Audėjų Unija, 
kad suvienyti visus po viena 
streiko komiteto vadovybe, ne
žiūrint U. T. W. lyderių.

Am. W. Darbininkas.

Djarbo Federacijas) tai tikri 
yra maklioriai, o yra daug dar 
tokių darbininkų,' kurie tiki 
jiem.

Čia buvo pradėję vežti darbą 
iš Lawrence’o, skebinį darbą. 
Darbininkai, pastebėję tą dar
bą, atsisakė jį dirbti. O kada 
atsisakė tą darbą dirbti, tai 18 
merginų pravarė iš darbo iv 
pradėjo jieškoti kitų merginų. 
Tos merginės kreipėsi prie U. 
T. W. viršininkų užtarimo/ ba 
kai kurios priklausė prie U. T. U 
W., o gAl ir visos. U.’T.'W. streiklaužiauti; po vadovyste p 
viršininkam nebuvo kito išėji
mo, kaip, tik šaukti masihį su- 
sirinkitną, ba nešauksi, U 
prarasi tą. ką ir .turėjai.' Su
jaukia masinį susirinkimą ir 
jgaliojA5 komisiją, kad : nueitų 
pas agentą Teippieton 'del sųsij- 
taikymo, o tas, vieloj (artis, už 
rakino duris dirbtuvės ir dar 
pastatė- policlstą prie vartų, 
ka^l niekas negalėtų ir įeiti.

1 d. lapkričio sušaukia kitą 
masinį susirinkimą; atvažiuo
ja U. T. W. tūzai, Riviere ir 
kitas toks pat makliorius mul
kint darbininkų. Išeina kalbė
ti Riviere/ bet jam kalbant kas 
nors priminė cigarus nuo Tem
pleton; rodos, kad kas būtų ug- 
Aies užmetęs už kalnieriaus, o 
Čia labai gerai visi žino, kad 
Riviere surūkę gerų cigarų su 
agentu Templetonu, laikydami 
konferencijas. Tą gerai žino ir 
Ų. T. W. nariai, bet vis dar 
duodasi save už nosies vedžioti.

Dirbtuvė uždaryta neapribo
tam laikui; tai gerai ii* “strei
kuoti.”

Pereitą mėnesį atvažiavo Ta
rnas McMahon, minėtos unijos 
organizatorius; numušė 12 ir 
pusę procentų algos, ir daugaus 
neparodo sayo nosies Maynąr- 
de. Jie tada, sakė, kada numu
kime sau algas, tai biis darbo 
visados, ateis geri laikai; o

KEISFA1 AMERIKffi DARBO FEDERACIJOS S'.JS" “ * ą"'" 

APŠAUKTAS STREIKAS MAYNARDE, MASS. I. ■?*«« ? « 7. »• - 
p saukia susirinkimą ir nutaria

------  , , i būk streikuęfi, bet tas visūs su- 
Tie United Textile Workers ką šiandien turime? Dirbtuvė sirinkimas tęsėsi ne daugiau, 

Unijos, viršininkai (Amerikos .užrakinta. ‘ ' 'kaip tris kvoderius valandos.
Praeitą pavasarį po vadovys- i įmonių buvo susirinkę gana 

te Nacionalės Audėjų Unijos. daug, n®ls ne visi jiem pnta- 
buvo išvesti streikan, o ką da- j ^e’. pasiklausyti, ką va
rė tada ponas Riviere su sa'vo, dai * girdėjo Pas lempletoną. 
pasekėjais? Dėjo visas pasta’n-! ponas Riviere savo pilvo 
gas, kad tik nėdaleidus į strei-1 nePai°dš čia, gal vėl bijojo, 
ką savo pasekėjų. Vienas bu
vo susirinkimas laikyta iki 3 
vai. ryto, ir tai jo patys pase
kėjai nubalsavo eiti streikan, 
bet jis pasakė, kad, mes turime 
is centro laukti įsakymo, ir vie
ni ėjo pikietuoti ’ dirbtuves, o 

W. Vadų pasekėjai ėjo

išdavė raportą jo vietiniai gi
zeliai,—kaip p. Riviere laiko 
konferenciją su p. Templetonu, 
tai jie pastovi už durų. <

Keno tas štreika.s? Vien tik 
U. T. W. darių sušaukė susi
rinkimą ir leido tik balsuoti, o 
streiko .komiteto neleido rinkti. 
Kas tai priminė apie pikietę 
liniją, ir tas praleista pro au
sis. Ątrodo, lyg tas viskas

Norėjo 'gad- 
ti- khlbėt Lawrence’o .suvienytų aįfu 
streikicrių!, komiteto atstovas, 
Martin Russak, bet i neleido jam ' 
pasakyti nei kelių žodžių. Strei-j 
kas apšauktas, bet streiko ko-j 
miteto nėra; pikieto linijos nė-, 
ra; streikierių susirinkimų nė-1

Riviere’o. Tada pribuvo kilni 
gal į pafeelbą Riviėre’ui, ’o ge 

tai ir tiausiai pasižymėjo lėhkų kuhi-.— tųų” 
gas. 'Po’ 'dviejų 1 dienų ' buvo I menkniekis jiem 
streikas* AlfšhukHš, h* hž tai po
nas Riviere’- ir katalikų kunigai 
gerus cigarus į įgalvd rtuo^Temp- 
letono.

Kada darbininkai sugrįžo į 
darbą, tai* daugeliui bosas pa
sakė, kad jūs daugiau čia ne
reikalingiįtrintoje dirbtuvėje.
Daugelis ^darbininkų nusigan
do tokįo_bosų teroro ir pradėjo 
nesilarU 
jų Unijos susirinkimus, ii 
kiu būdu N. T. W. Unija 
silpo, o tas viskas išėjo 
bosų naudos.

Kokie du mėnesiai atgal, 
da darbas pradėjo mažėti 
bosai žinodami, kad dar 
užsilikusių “pavojingų,” 
nusprendė ir su šiais apsidirb
ti, ir visi liko atleisti iš darbo 
neapribotam laikui. Ir bosai 
manė, kad dabar tai jau bus 
viskas gerai; niekas nekliudys 
ponui Rivier’ui ir kompanijos 
agentui Templetonui, ba čia 
jau nelikę nei vieno raudono.! ninkavo drg. J. Bartkevičius 
O H. Templeton; apsidirbęs su į Įvairumo delei jaunas Rudze- 
“visais” raudonaisiais, 
sėdynę ir p. Rivier’ui 
p. Templetonui p. Riviere nėra^biai savo užduotį atlikdamas; 
tinkamas, ba jis paliko dabar,! iš jo gali išeiti geras pianistas 
kaip lemonas iščiulptas. Dirb- Į trumpoj ateityj.

■ Toliąus sekė draugijų atsto
vų raportai, išduoti iš narių 
ir finansų stovio. Pasirodė, 
kad darbininkiškos' otganiza- 
jų kubpos ' ge^ai *stovi, čia 
randasi keturiofe lietuvių -dar
bininkų organizacijų kučpos: 
63-čia A.L.D.L.D., 35-ta L.D. 
S.A., 49-ta T.D. Apsigynimo ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopa. Veikimui visos 
yra susijungusios į vieną ben
drą komitetą; ir taip rengia 
paskaitas, • prakalbas, diskusi
jas, balius, bazarus, ir vakarie
nes.

Kalbėtojas drg. šolomskas 
nupiešė dviklasį 
žmonių’ Ąmerikoj 
pusės ponai, valdonai su sa
vo politiniais tarnautojais; šie 
gyvena pertekliuje bei turtuo
se, varinėdami visokias suk
tybes; o iš kitos pusės, randa
si daugiau kaip 10 milionų 
bedarbių; tūkstančiai jų jau 
tiesioginiai badauja, aimanuo
ja ir žudosi, nematydami ge
resnės ateities. Vienatinė be
darbių ir dirbančiųjų darbi- 
nihkų išeitis, tai dėtis į revo
liucines savo klasės organiza
cijas, pirmoj gi vietoj į Ameri
kos Komunistų Partiją, taipo 
pat i kairiąsias darbo unijas, 
į Bedarbių Tarybas ir kovoti 
prieš uždarbių kapojimus ir 
už -apdraudos pensijas visiems 
bedarbiams.' ■ .

Draugas šolomskas yra su- 
gabus ‘kalbėtojas; gerai riša' 
klausimus ir nenuobodu ' jo 
klatisy^is. Aš ( patarčiau tom, 
kolonijom,i kur drg. šolomskas 
dar' nėra kalbėjęs, tai, drau
gą!; suj-ęngkįte jam prakalbas; 
yra ko pasiklausyti ir pasimo
kinti.

Buvo renkama aukos pusiau 
į Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą ir Agitacijos Fondą, 
kurios taip ir liko pusiau pa
dalintos. Aukojo po dolerį J. 
Ješiunas; J. Valenčius ir - K. 
Dumšaitis; po 50 centų A. Va- 
gulis, M. Kairys, P. Niekiunasg 
po 25 centus S. Tamošiūnas, 
J. Rudzevičius, A. Katinas, J. 
Šakočius/ J. A. Pūdimas, J. 
Mockaitis, J. Eiva, A. Kiulkai- 
tis, A. Jocis, S. S. Tamošiūnas, 
J. Barčaitis, A. Mureikienė ir 
M. Baltūnienė. Su smulkio
mis išviso pasidarė $8.70.

A. Mureika. 1

Ofieialis organas Lygos delęi 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJU SKAITYTOJŲ
* Ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaust 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. 
Specialūs kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko
pijų-

iiga.yj-Hii irnimi

v Pagaminta iš geriausių tabakų - viso 
Derliaus Grietinės - LUCKY STRIKE vieninte
liai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per tų 
išimtinų “SPRAGINIMO” procesą. “Spragi- 
nimo” procesej inaųdojąmi Ultra-Violetiniai 
Spinduliai - procesas, kiiriuo pašalinami tam 
tikri-kartumai ir erzinančios ypatybes, kurių, 
naturaliskai; yra kiekviename žaliame tabake. 
Šie kartutnynai ir erzinančios ypatybes pašali- 
narnos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. 
*■ * ; i i ■ , 1 , t

išimti - todėl jiį, ir nėrą!” Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

As apsisaugo jų 
rūkydama 
LUCKIES77
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IŠ HELS1NGF0RS0 J LENINGRADĄ
svarbių m

R. MIZARA

LAISVES” PRENUMERATA YRA $6 METAMS

DALYVAUKITE VAJUJE, GAUKITE 1000 BALSŲ IR LAIMĖTE

EKSKURSIJA I SO. SĄJUNGĄ

ton
Poodis.

PHILADELPHIA, PA

DOVANA SENIEMS SKAITYTOJAMS

Prasidės

LAISVE

Už naują metinį skaitytoją vokuoja si 3 balsai, už pusmetinį skaitytoją 1 
už naują narį į Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugiją 2 balsai.

sulošta
Tai

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Gavę naujų skaitytojų tuojaus siųskite juos šiuo antrašu

ame.
West H ari o ve t

METAMS TIK $5.00; PUSEI METU $2.50
- ' ! ' > f i i < u ( .

Brooklyne $7.00 metams $3.50 pusei metų

Seniem “Laisves” skaitytojam prenumerata nėra nupiginta

į _ vieną kartibSarį 
o7 tad sutapome 
Vienas geras *da-

Visiems at 
u. Bet ku

Pirmas Vaikų Draugijėlės mokyk
lėlės' susirinkimas bus sekmadienį, 
15' lapkričio, Rusų Name, 995 N. 5th 
St„ 11 vai. ryte. Visi vaikučiai da- 
lyvaukit šiame susirinkime.

•> ’ * Komisija.
'.'i (268-269) j ^30

. te (15 d. ląpkr.) 9-tą 
. ___ ’etainėj, 920 E. 79th St.
įvyks visi) Mooney ir Harlan konfe- 

atų ’ susirinkimas. čio- 
yta bus kaip geriaus 
ungstovną ir kaip pa- 
kitiems, o ypač tiems,

Visf cfelegatai

8-tą vai. y 
_’Jų rėikafi;
i Joj .aptarti

Jągis sugrįžo iš Sovietų $ą-
ūkite pą- jungos, tai jis, veikiausia, pasakys

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

Mooney ir Delegatų Susirinkimas
Nedėlios jr 

vai., Liet. S'v 
i - <;
rencijos dele; 
nai susitvar’ 
nuvykti į Y< 
gelbėti vieni 
kurie neturi mašinų ir 
žinomas.

. Leningradas, spalių mėn. 6, 1931.— Va- 

.kar, 5 d. spalių, kai 8 vai. ryte pribuvome 
laiveliu į Helsingforsą, Finliandijos sosti
nę. Ne vienas iš mūs būrio buvo aiškiai 
nusistatęs prieš šitą miestą del to, kad per 
jį ir iš jo per metų metus buvo ir tebera 
leidžiama įvairiausi paškudnųs gandai 
prieš Sovietų Sąjungą, čia tas melų fab
rikas ir va mes, važiuoją į darbįninkų kra
štą, priversti čia sustoti ir dar biznio da-

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9-tos kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 16 lapkričio, po No. 
995 N. 5th St., 8-tą vai. yągare. 
Draugai, yrą svarbi 
svarbioj organizaci, 
to, d. D

vietų Sąjungos valdininkas, jaunas ir sma
gus vyras, raudonarmiečio šinieliuj, bet 
su žaliais atlapais. Jis pasveikino mus ir 
iš didžiumos mūs liejosi nepaprastai dide
lis džiaugsmingas juokas. Taip ypatingai 
pasįjutome (bent aš ir keli mano artimes
ni šankeleiviai), kad nejučiomis, gaivališ
kai spaudėsi džiaugsmo ašaros iš akių.

■ Rūbežius—paprastas upelis* per kurį, 
tilteliu, traukinys perėjo. Kokis čia ber
ods skirtumas, vienoj pusėj to; upelio tu 
esi, ar kitoj? Medžiai toki patys, žęlę, ku
ri jau gelsta, ta pati; žemė ta pati. Vis
kas 'išrodo1 tas pats, bet, sykiu ir kitokis! 
Ten,2 anoj dabar pusėj, jautėmės suspausti, 
nesavi; Žinome, kad ten mūs broliai, mūs 
drangai darbininkai vargsta, o jų geriausi 
veikėjai sukišti į kalėjimus, persekiojami 
tik todėl, kad kovoja prieš išnaudotojus ir

WEST HANOVER, MASS. ’ 
* ’ 7 f .

Atidarymas Naujo Narnoj 
i Hanover Lietuvių Kliubas rengia 
Vakarienę ir šokius šeštądienį, y 
lapkričio, 'Lietuvių Naujam 
ant Summer ' , 
Mass. Bus graži programa, kuri su
sidės iš dainų, prakalbų ir muzikos 
vakarienės laike. Vakarienės pra
džia 4:30 po pietų, po vakarienei 
7:30 vai. vakare prasidės šokiai ir 
tęsis iki 11:45. šokiams gera muzi
ka, grieš lietuviškus ir amerikoniš
kus Šokius. Įžanga ant vakarienės 
ir šokių suaugusiems $1.00, vaikams 
nuo 7 iki 1$ metų 25c. Vien į šo
kius įžanga: vyrams 35c, moterims 
25c Kviečiame visus atsilankyti ir 
pasilinksminti.

Rengėjai, 
' (268-269)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Komfrakcijos Narių 

* Susirinkimas '
Ketvergo vakare, kaip 8 vai., Lie

tuvių svetainei, 920 E. 79th St., 
įvyks Lietkomfrakcijos susirinkimas. 
Visi nariai būkite paskirtu laiku. 
Yra labai daug svarbiu'klausimų ap
kalbėti. Būkime visos'ir viri! , 
H ' Biuras.

I0įpSO£5=3=l CĮEps=3OEO
S “LAISVE” I

po Baltijos ir Šiaurės jūras—tai ir viskas. 
Ir tie pastaruoju laiku, pasak nurodymų 
tūlų žinovų, labai menkai tegabena prekių 
ir veža pasažierių. Krizis, mat!

Kadangi Helsingforse stovėjome apie 
dvyliką valandų, laukdami traukinio, tai 
turėjome progos vaikščioti po krautuves 
ir susipažinti platėliau su miestu. Randa
si keletas gerų krautuvių, sutvarkytų pa
gal amerikinių miestųs departmentinių 
krautuvių. Vienoj knygų krautuvėj teko 
Užeiti, kuri panaši į newyorkiškę Brentano 
krautuvę. Nežinia, kaip čia tas gali išsi
laikyti. Helsingforsas šiuo tarpu turi 250,* 
000 gyventojų. .U

Mus nuvedė i į viešbutį Cosmopolite^ Į Ten 
išlaipino po aštuonis 
Aišku- nakVoti nereikčj 
t)avė du sykiu valgyti.
lykaą apie finų dietą reikia pastebėti: pie
no pas juos iki ausų! Atneša ąsočius.ir 
pastato ant stalo. Kiek nori—gerk!

Apie vienuoliktą valandą vakare sėdome 
į finišką traukinį, kuriame buvo įtaisyta 
ir lovukės gulėjimui. Ėmė apie dvylika 
valandų pasiekti Sovietų Sąjungos rube- 
žių. Prie rubežiaus sustojome. Dar kar
tą peržiūrėjo mūs* pasportus ir greit pri
buvo rusų vagonas, į kurį tuojaus susėdo
me. Priešakyje mūs stovėjo finų kareivis 
ir valdininkas. Kaip tik rubežių trauki
nys peržengė, tuojaus pasirodė vagone So-

ROCHESTER,NY.
■A.L.D.E.D. 50-tos kuopos susirinki

mas bus’antradienį, 17 lapkričio, Ge 
demino svetainėj, 575 Joseph Ave. 
7:30 vai. vakare. ’"J —L.1 
yra

. Bus susirenkama šio- 
4045 W. Girard Ave., 

St., 610 S. 5th St., 
, 2719 Manton 
8th and Ritner 

1208 Tasker 
30th St., 
Franklin 
Kensing-

rie atsinaujins ant visų metų,• UžSII

Tą dovaną jau ruošia

Helsingforsas, iš paviršiaus prisižiūrė
jus, gan švarus miestas ir rodosi dailus. 
Bet pavaikščiojus po jį, tuojaus pasidaro' 
įaitru: jaučiama stoką tvarkos ir aešteti- 
Jnio skonio, kurį turi kiti, ypačiai -europi
niai fiestai. 1
‘ Fabrikų nesiranda (tik keli nedičkiai), 
tai ir oras , mieste labai gražus ir lengvas, 
neužkrėstas , dūmais. Tačiaus oru darbi
ninkai nebegyvena; prie oro reikalinga 
maisto, kurį gauna iš darbo. O čia darbų 
labai mažai, kaip ir kituose kapitalisti
niuose kraštuose.

Randasi keletas didelių ir puikių budin- 
kų, pastatytų dar caro valdžios rėžimo 
laikotarpiu. Tuomet, mat, sakoma mies
tas daug didesnę prekybą darė su pasau
liu. Šiuo tarpu prekyba maža. Finų kom
panija, finansuojama Anglų laivų kompa
nijos, turi keturis laivelius, plaukiojančius 
po Baltijos ir Šiaurės jūras

nimo ir bendros vie- 
arbininjeų tarpe. Po 
o j pačioj svetainėj, 
;.P.L.F. Pirmo Dist- 

Programos 
/aus S. Bostono Lais- 
L.R. Choras, iŠ Nor

wood©; solistai: Juodaitis iš Detroit, 
Mich., Sabaliauskas ir Paruliūtė, iš- į 
Worcester/ Ig. Kubiliūnas iš So. 
Bdstono ir daugiau žymių daininin
kų, duetų ir t. t.

Komisija.
(268-269)

BOSTONUI 4 R APIELINKEI
K.P. Lietuvių Frakcijos Pirmo Dis- 

trikjto Saukiama konferencija įvyks 
sekmadienį, il5 lapkričio, Dųdleyjąt. 
Opjra House, 113 Dudley St., Hopc- 
bury (Boston), Mass, i Prasidės, 10 
vai. ryte. Jei kurtos draugijosį ar 
kuopos nesuspėjote išrinkti delegatės, 
tai gali valdybos atstovauti. Mini
moj konferencijoj bus nutiesta pro
grama kaslihk bedarbių apdraudos, 
ateivių teisiu gy: * 
nybės lietuvių di 
konferencijai, t< 
vakare, įvyks K 
rikto šaunus koncertas 
išpildyme dal 
veš Choras,

norp pb va>’duPIRMOJI RAGELBA LIGOJE IR NĘUfflffiJE
Joje bus'receptai del vaistų ir bus patarimai kaip staigiai apsirgus 

susižeidus save ar kitus gelbėti. Tokia knyga reikalinga kiekvienam.

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10 kuopos susirinkimas 

bus penktadienį, 13 lapkričio, Kubio 
svetainėj, 79 Jackson St., 8-tą vai. 
vakare. Visos narės ateikit.

r’ -i Org; K. Žukauskiene.
(261-268)

SHENANDOAH, PA.
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 didžiausibs lietuvių dailės spė
kos, būtent: vietinis Lyros Choras, 
lenkų Choras- Szopena, kuris yra pa
garsėjęs. savių gražiomisjmelodijomis, 
taipgi' ......
Bus ir 
art gražaus koncerto 
graži komėd:4' 
bus vienas

■ ,'Sekmadienįy W 
Svetainėj, 3302 
vĄl, ryte, įvyks h 
A. Apskričių ii.’......... .. „ . ..
bendra kofeijendją. -Visos organiza
cijos, kliubai ir rateliai, kurie gavo
te pakvietimus, prisluskit - delegatus, 
nes bus svarstoma labai svarbūs rei-

—darbininkų šalis. Čia mūs klasės nariai, 
mūs draugai ne tik kad nėra išnaudojami, 
bet jie yra valdovais—valdovais šeštos da
lies pasaulio sausžemio!

Štai iš kur tas pas mus džiaugsmas!
Tūli pradėjo dainuoti “Internacionalą.” 

Kiti kitokias dainas niūniavo, nors jų žo
džių ir nemokėjo. Tik trumpai pavažia
vus, mūs traukinys sustoja. Čia stotis Be- 
loostrow. Čia visi turime išlipti ir eiti 
stotin. Ten bus peržiūrėti visi mūs doku
mentai, valizos ir kitkas.

Stoties ir imigracijos valdininkai, o taip
gi rubežiaus sargybiniai—visi jauni, išsis- 
kutę, dailūs ir simpatingi darbininkai. Pai
ma mūs pasportus—peržiūri. Surašo kiek 
kuris gabenasi pinigų į Sovietų Sąjungą. 
Surašo, ką kitą kas nors vežasi. Sakysim, 
mano rašomąją mašinėlę ir kodakinę ka
merą ir kitką. Jie tai daro tuo tikslu, kad 
neve.žtum Sovietų Sąjungon ir nedarytum 
šmugelio.

< čH pinigus galėjo, kas norėjo, išsikeisti 
ajit Sovietų rublio: už amerikonišką dole
rį ,mokama rublis 96 kapeikos. Daugelis 
pasažierių išsikeitė. * '

( Ėjo peržiūrėjimas 'bagažų. Paėmę valį- 
zį/ r^bidonieji idspektoriai atydžiau žiūri 
į tai, kąs randasi tavo< mažiukam ryšulėlyj, 
vokeĮyj, arba kampelyj. Akyvai žiūri į ga
benamą : .* Iteratūrą: laikraščius, knygas, 
brošiūras-. Mano portfeliuj, pav., buvo jos 
visokios: lietuvių kalba, ispanų ir anglų. 
Paklausinėjęs apie kiekvieną dalykėlį ats
kirai, žinoma, inspektorius padėjo atgal. 
Buvo viena kopija ir social-fašistų angliš
ko laikraščio “New Leader.” -

—Kokis laikraštis šitas?—klausia jis.
—Social-fašistų organas,—atsakiau.
Inspektorius pažiūrėjo į jį atydžiai. Tuo

met aš pats patariau numesti šalin, ka
dangi jis man daugiau nėra reikalingas.

(Bus daugiau)

1-.J. J. KAŠKIAŲ^IUŠ 
, . . j , v 

Tai bus labai naudinga’ fcnyįa darbininkų šei:

skirtu laiku, 9-tą vai. ryte.
Delegatas, 

i 
Spaudos Vajininkų Susirinkimas 
Lapkričio 15 d. (nedėlioj), 5:30 

ryte, (920 E. 79th St., visi vajininkai 
darban, o ypač tie, kurie esate gy
vi, kuriem rūpi geras Clevelarido var
das. Corletas mus paliko užpakalin, 
Collinwoodas irgi paskelbė generalę 
mobilizaciją. Drgg. Kalakauskas, Ne- 

i mūra ir visa eile draugų ir draugių 
pasižadėjo mestis darban. Tpdel 
mes Centro žmonės argi apsileisime 
savo vaikams. Juk Collinwoodas su 
Corlętu, tai vaikai prieš seną Cleve- 

’ . Sukrutę būkime visi ir visos 
va. ryte. .

Senis Vajininkas.
..(268-269)

EASTOrt; PA. ’’
šaunus ir Linksm^s^Vdkarėlis

riČĮO,

CLEVELAND, OHIO
DVEJOS PRAKALBOS

Trečiadienį, 18 lapkričio, įvyks pra
kalbos A.L. Darbininkų L.D. Kliubo 
kambariuose, kur kliubas laiko susi
rinkimus, 4015 E. 141st St., Corlett. 
Pradžia 8 vaj. vakare. Rengia A.L- 
Darbininkų L. Kliubaš.

Ketvirtadienį įvyks Lietuvių Dar
bininkų. svetainėje, 920 E-. 79th St. 
prie St. Clair Ave. Pradžia 8 vai. 
vakare. Abįejose vietose kalbės d? 
F. Abekas, įš New Yorko. 'Visi 
lietuviai darbihinkai atsilankykit.

. Corlettų. A.L.D.L.D. Kliubas, 
A.L.D.L.D. 190 ir 22 Kuopos.

■ (268-27.0)

I Easton Baking C6. sve
i N. 7th St*> Easton, Pa. umųgco t. 
; draugai, Eastono lietuviai darbinin- 
ikai! tai bus geriausia fproga sma> 
> giai laiką praleisti, nes šis vakarė
lis bus nepaprastai linksmas ir žin
geidus. Bus įvairių valgių ,iy gėri
mų, skanių kepūsttį, silkių At kitokių 
gardumynų, tad neužsimokes namuo
se vakarieniauti, nes čia gausite vis- 

<ko. Bus įvairių žaislų, 'o kąs6svar- 
I biausia; tai bus gera muzikA šokiams, 
kuri grieš įvairias rųejodijas. šokių 
mylėtojai orkestrą bus pilnai paten
kinti. Tikimės svečių ir iš kitų ko
lonijų.

Rengėjai, atsižvelgdami į bedarbę, 
nedaro įžangos. Visi įleidžiami, vel- 

Pasinaudokite proga. 
vai. vakare. x ► 

Širdingai kviečia Komisija.
(268-269)

Šiuo tarpu nuo 15 d. spaliy iki 30 d. lapkričio naujai 
siprenumeruojaritiems nuleidžiama $1.00

mums daug naujo. Todėl nepraleis
kit progos, būkit susirinkime.

Sekretorius.
, (268-269)

Visi nariai ateikit, 
lų aptarti.

Sekr. J., E.
(268-269)

CLIFFSIDE N. J. 
• I ■ J

14-tas Apvaikščiojimas Proletarinės 
Revoliucijos Sovietų Sąjungoje. Lie
tuviai darbininkai, sveikinkite Re
voliuciją ! PRAKALBOS! šios
prakalbos yra tarptautinės. Lietuvių 
kalboje kalbės drg. P. Buknys, nedė
lioję, 15 d. lapkričio (November), 
1931, Rusų Darbininkų Kliubo Svetai
nėje, 324 Anderson Ave., Cliffside, 
N. Ju Prasidės' lygiai 2-rą vai. po 
pietų. — Draugai! Japonijos užgro
bimas Maridžūrijos yra pradžia nau
jo pasaulinio karo. Tas karas bus 
viso pasaulio imperialistinių šalių 
prieš Soviėtų Sąjungą. Darbininkai, 
masiniai stokite į protestą prieš im
perialistų intrigas užsmaugti darbi
ninkų tėvynę.' Jūs būsite statomi po 
kapuolėmis, jūsų gyvastys bus au
kojamos už kapitalistų interesus šia
me kare, šioje šalyje apie 10 milio- 
nų bedarbių, o Sovietų Sąjungoje: 
trūksta vir^ dviejų mijionų dąrbinin- 
kų.I Apie< tai ir ap&e daugdlį kitų 
svarbių dalykų girdėsite šiose pra
kalbose. Dalyvaukitė jose masiniai. 
Įžanga .veltui visiems.

r SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17-ta kuopa rengia šau

nu balių šeštadienį, 14 lapkričio, 
Mainierių svetainėj, kampas Main ir 
Oak Sts. Pradžia 8-tą vai. vakare. 
Įžanga vyi’ams 50c, moterims 25c 
Bus gera muzika šokiams. Kviečia
me visus atsilankyti ir pasilinksmin
ti. Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Del bedarbių maršavimo į Wash- 

ingtoną bus renkama po stubas au
kos. Lapkričio 14, 2-rą vai. po pietų, 
o lapkričio 15, nuo 10 vai. ryte. Lie
tuviai darbininkai privalo dalyvauti 
rinkime aukų 
se stotyse: 
4800 N. 9th 
1747 N. Wilton ' St., 
St., 715 N. 6tn St., ! 
Sts., 995 N. 5th St. 
St., 137 Pine St. 2456 N. 
2222 Master St., 1331 N.

3610 Market St., 2802 
Ave., 811 S. 13th St.

.6; {£h£r&3; iš 'Vyilkeš.-Barre 
okių gražių kavalkų. Ap- 

», rbųs ! 
ja “Ant Rytojaus 
f:š muzikališkiausių pa

dengimų, ką 'kada buvo šioj apielin- 
kėj.. Todėl visų lietuviai, dalyvauki
te šioje iškiffiiėje.

Lyjroą Choro Komitetas.

ROCHESTER, N? Y.
DIDELĖS PRAKALBOS 

rengia A.L.D.L.D. 50-ta kuopa, Ro
chester, N. Y., petnyčioje, 20 lapkri
čio (November), 1931, Gedemino sve
tainėje, 575., Joseph Ave., pradžia 
7:30 valandą vakare, Kalbės drg. 
Abekas. —■ Todėl, gerbiami drau
gai ir draugės, visi esate kviečiami 
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.

Kviečia Rengėjai.
(267-268)

DETROIT, MICH.
Ateivių Teisių Gynimo komitetas 

rengia gražų koncertą penktadienį,
13 lapkričio, Finų svetainėj, 5969—
14 th St., arti McGraw. Pradžia 
7:80 vai. vakare. Įžanga tik 35c ypa-

Prpgramos išpildymo dalyvaus 
geriausios darbininkiškos dai- 

lietuviai darbinin-
vjsos 
les spėkos, 
k^ii dalyvauk

Tarptautine’ Ateivių Teisių Gynimo 
konferencija ‘bus šęštą^enį, 14 lap
kričio, Finų svetainėj, 5,969—14th. 
Prasidės 10-te vai. ,;rytę ir tęsis per 

dienas. 'Kūrio esatė išrinkę de
legatus, rūpinkitės įduoti jiems man
datus, kurie buVo pasiųsti valdyboms, 
o .'delegatai .istbųgKitėį, prjbūti laiku, 
neš tai bus- protesto demonstracija 

biljų. į ,. . ’ , s 
lįapkričio, Draugijų 
Junction Ave., ’ 10 
:.L!D.L.D. ir A.P,L. 

vięų .organizacijų 
; 71- 

cijos, kliubai' ir rateliai, kurie" gąvo-
nes bus svarstoma labai syarbūs 
kalai.' •. ' v\ 
: • • Komitetai.

(267-268)

SCHENECTADY, N. Y.
Ą.L.D.L.D. 14rto Apskričio suva- 

žiąvimas bus sekmadienį, 15 lapkri
čio, Lidtuvįų 'Kliubo svetainėj, 703 
Windsor TettaCe. yisį dalyviai pri
būki! laiku, kad galėtume anksčiau 
konferenciją uŽbąįgtį, nes vėliau yra 
rengiama pietūs. Suvažiavime turėsi
te apsvarstyti svarbius šių dienų 
klausnpus. F V V i

t 14«to Apskričio, Valdyba.
. (267-269)

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

šaunų vakarėlį šeštadieiiį, 14 lapkri
čio. Rusų Liaudies Name, 995 N. 
5tn St: Pradžia 7:3Q vai. vakare. 
iStt *Bs ■ 

' . r . ,r ,,, . (267-^69.)
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vietihis lenkų Šopeno Choras , 
ir Lyros Choras; taigi dainuos 
net trys chorai, tad bus ko pa
siklausyti. Taip pat bus ęolų 
'ir duetų. Matysime lošimą ir 

,” su 
daugybe juoko. Taigi drau
gai, kurie mylite gražias pra
mogas, būkite minėtą dieną 

Ir kuo- shenandorio High School Au- 
jau ji (jįtoriume. ~1 „

daugiau nesikapstė — negyva mą tiktai 5(f cenįų> 
Ilgą laiką stovėjo ant kelio buvo.

LIETUVIS GRAB0R1US
ir duetų.

ORONTO ONTARIO. — tamposi. Ji jaučia ,kad reikės ^orn^ėjjos Ant Rytojaus, 
kart darbininkams vis da- sunkiai dirbti.

rosi aiškiau, kur link eiti, ko- 
kiuo keliu einant galima bus 
pasiliuosuoti iš po kapitalistų 
jungo.

Ot gera ku
melaitė. ; Duodi šimtą litų | 
priedų ,tai mainysiu.” 
met mudu priėjome, jau ji ditoriume. Įžanga į progra-

Baisi Padėtis Laukia i ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
Bedarbiu Merginų “Vilijos” lentpjūvių ir dė

žių fabrike buvo pravestas 
mitingas. Ten buvo kalbė
ta apie lig. kasų rinkimus, 
profsąjungų klausimą ir 
apie socialdemokratų par- 
davikiškį rolę, kaip lig. 
kasos, taip ir profsąjungų 
skaldyme. Viską atydžiai 
išklausę; darbininkai' išrin
ko iš savo tarpo kandidatą- 
į darbininkų ir tarnautojų 
sąrašą ligonių kasų rinki
mams.

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už
žemą kainų/ 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

NEW YORK.— Jaunųjų 
Krikščionių Moterų Susi
vienijimo pirmininkė ponia 

■: Hays pripažįsta, kad tūks- 
Itančiams bedarbių merginų 
New Yorke grūmoja baisi 
padėtis šią žiemą. , Jos ne
turi nei ko pavalgyt, nei 
kuo apsirengti. Šimtai jų 
kris aukomis prostitucijos? 
Ot ką auklėja kapitalizmas.

Kalniete.
wįokie veidmainiai, socialde
mokratai ir jiems panašūs. Bet 
dąbar darbininkams aišku pa
sibarė, veidmainiai nusimaska- į 
vo, ir darbininkai metasi į •! 
kairę. Taip ir mūsų Toronte | 
jie uoliau remia Literatūros 
parengimus bei darbininkų ko
vas. Per Bangos Choro per
statymą, atsišaukus, suaukojo 
net 22 dol. su centais Apąigy7 
nimo Lygos ir Workerio 'rei
kalams.

' Į ĮTAkJMKZ. . A V. A X. V. KJ. AA AV A VA A A A A Į ‘11 į A A V* K? A A A »XA L^JXV AA V T X v ,

’Nors vajininkai dar neįsi-jkės lietuvius darbininkus atsi- Jungos Penkių Metų Planą. |

Jonyla.

SHENANDOAH, PA. WATERBURY, CONN.

smagino gerai į darbą, bet 
gauta keli nariai. Kiti nenori 
sayo “bnoro” gadinti ir nesi-i 
dtioda prirašyt, sakydami, kad i 
“p*tys ateisime ant susirinki- 
mo ir prisirašysime.” Bravo, 
jįyrai! Įstojo į Literatūros 
Draugiją Gincevičius, buvęs 
Lietuvos seime atstovas nuo 1 
valstiečių liaudininkų.

Spalio 25 d.> ukrainiečiai ; 
darbininkai apvaikščiojo 4 me- Į 
tų sukaktuves nuo atidarymo 

.savo salės. Darbininkai suau
kojo net 1,400 dol. Tas paro
do, kad darbininkai, nežiūrint, 
kad krizis didėja, remia la-1 
biau savo judėjimą. . .
Į O Jungtinėse Valstijose ap

sisuko galvos tokiems “gud
riems” vyrams, kaip Pruseikai, 
Strazdui ir Butkui. Kur jie 
nueis? Jie ir pirma tokiais 
buvo, tokiais ir mirs, bet gaila, 
kad suklaidino saujelę darbi
ninkų.

Kada jie giriasi apie savo 
pasisekimus, tai man prisime-, 
na toks atsitikimas Lietuvoj. '

i Žinios iŠ Veikimo ir Draugų 
Klaidinga Taktika

Spaliui 22, d. įvyko prakal- 
r 

balių, kuris įvyks lapkričio 14 L.D.S.A. ir L.D.S. trys kuopos; | 
d. Mamierių ’syetain’ejję, ‘kam- | įkalbėjo d. D. M. šolomskasj 
pas Main ir Oak St. Kviečia- ; Kalbėtojas kalbėjo apiė dieniu! 
įmei visus- vietinius iV apielin-h-nį kįausimą ir apie Sovietų Są-i į 

lankyti į šį parengimą, kad Draugas šolomskas geras kai-- j 
galėtų pasilinksminti ir sueiti j betoj as. 7 
draugus iš kitų kolonijų. CUžai, bet turėjo būti daugiau, 
bus svečių iš visos plačios ap-(Ypatingai mūsų draugijų drau 
ielinkės. Taip suėję ir šuva- gų mažai matėsi. Nežinia, 
žiavę ne tik linksmai pralei- kame priežastis, gal tame, kad 
site laiką, bet sykiu ir parom-, mzūsų draugai jaučiasi viską 
site šią darbininkišką organi-' žinanti ir jiems prakalbų ne- 

k. Todėl minėtą dieną reikia, bet tie draugai klysta 
Gerinus pa

lakius, tie draugai labai mažai 
' žino, palyginus su taiš drau
gais, kurie lankosi kožnose

Amerikos Lietuvių Darbi; 
niūkų Literatūros , įDraųgijbs , 
17-ta kuopa rengia linksmą . bosfkurias surengė A.L.D.L.D.;

BURŽUJAI sumušė
BEDARBĮ

LONDON.— Važiuojant
Puplikos buvo nema- į kunigaikščiui į' parlamento 

.. - • rūmus, vienas bedarbis gar- 
šiai pavadino jį parazitu. 
Ponai supuolė ir bjauriai 
žmogų sumušė.

i zaciją
Į visi eikite į mainierių syetai- taip manydami. 
, nę.
I

Jaunieji Pionieriai

Čionais susitvėrė, grupė Jau- į prakalbose h* dalyvauja k.as- 
nųjų (komunistinių) Pionierių, dieną darbininkiškame veiki-.. 
Susirinkimus laiko A.L.D.L.D me. O kiti mūs draugai retai 

i kambariuose W. Coal St. At- kada pirštą kur prideda, o ki
binantis susirinkimas įvyks | ti visiškai niekur nenori prisi- 
' lapkričio 12 d. Susirinkimai dėti prie veikimo. JL_. 

ketvirta- kas per prastą ir bijo,

WHITE PLAINS, N. Y.
Rengiamas Didelis Balius

Ateinantį šeštadienį, lapkri
čio 14 d., vakare, A.L.D.L.D. 
118 kuopa rengia šaunų balių 
Kirdeikio svetainėje, 106 Lin
coln Avė. Pradžia 7 vai. va
kare. Be to, šiame parengime 
turėsime d. Šolomską, Litera
tūros 
poterių, iš Brooklyno, kuris 
daug naujo pasakys apie dar
bininkų klasės reikalus.

Gerbiami vietos ir apielin- 
kės lietuviai, kviečiame visus 

Lapkričio 15 dieną įvyks’dalyvauti šiame parengime. 
Conn, valstijos masinė konfe- Gražiai galėsite pasilinksmin- 

į-rencija, Waterbury, 774 feank ti ir išgirsti naujų dalykų apie 
Dalyvauki- savo", klasės reikalu^.

Einam sykiu su draugu pa- School Auditoriume, įvyks di- te visi ir raginkite kitus, kad 
siimti kumelpalaikių iš, gany- delis gražus parengimas, kurį dalyvautų ir susipažinkite su 

ainuos dienos klausimais.
Ihoras, j , . . Reporteris.

Jiems vis- 
laikomi kas antras ketvirta- kas per prastą ir bijo, kad 
dienis. Darbininkai tėvai, au-'priešai nesužinotų, .kad jie yra 
ginanti berniukus bei mergai- bolševikai. Bet myli kitus kri
tes, yra nuoširdžiai kviečiami, tikuoti, kad visi “nemoka prisi 
juos atsivesti į susirinkimą ir . taikyti prie priešų”; taip kai 
prirašyti prie Jaunųjų Pionie 
rių, kurie lavinami klasiniame i klaidingą taktika, 
susipratime.
Gražus Koncez-tas ir Teatras

Lapkričio 17 d., High i St,, 10 vai. ryte.

jie daro. Draugai, meskite ta

Darbininkas. '

i Kepėjų Streikas 
Pasibaigė i

Jau

Darbininkai labai * mažai 
l laimėjo. Sumažinama dar- 
i bo diena iki 11 valandų (se
niau dirbo iki 14 valandų) 
ir duodama vienos dienos 
poilsis sekmadieniais (se
niau jo nebuvo). Reikėjo 

ir 
va-

mums geriau laikytis 
tuomet būtum išlošę 8 
landų darbo dieną.'

nemoka algų

TAURAGĖ.— Tauragės

GĘpRGŲ, NOBILĘTTI, < 
[ Pianistas ir Mokytojas . ■

Mokytojauja nuo 1921 i metui 
Autorizuotas i ir paliudytas 
New York Uniyer/siteto . moky
ti piąno. t Lekcijas duoda stu
dijoje arba mokinių namuose.

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY ’ 

BROOKLYN, N. Y.

Tek: Pulaski 5-1538 I
981 BROADAWAY

BROOKLYN, N. Y- i
Tel.: Jefferson 3-6993

1763 CROPSEY AVENUE
Tek: Bensonhurst 6-6Ų31 

BROOKLYN, N. Y.

Del sutarties ar pasimaty
mo su mokytoju NOBILĘTTI 
rašykite arba telefonuokite į 
artimiausią studiją, kurių ant
rašai augščiau paduoti. ’

Bell Phone, Poplar 7645 1 » -

' ,A. F..STANKUS','.:
GRABORIUS-UNDERTAKEi5 • 

tibaliaaiupjA ir laidoja numlmatu* ant 
vi vokiu kapinių. Norintiaji germanio Da- 
tavnavimo Ir už Žarną kalną nuliūdimo i 
valandoje iaukitd* pa* mane. Pa* mano 
galite Rauti lotu* ant viapkjn kutinta-hu ■ 
rorlaniloM vietose Ir už žemą kaina —-

Draugijos "^Centro sek- skerdykloj darbininkai la-
bai mažai uždirba, ir dar 
jiems duoto užmokesnio tin
kamai neišmoka, nemažai 
nusuka. Kas savaite nusu
ka po kelioliką litų.

klos. Mano draugas sako:,“Tu 
matai, kaip mano kumelaitė ĮVilkes-

ruošia Lyros Choras. D;
<es-Barre . Aido, (į

RA HM M Wl Ml Wl IM» Wl W1 IMI MM fUI M M IMI RA MIVI IVI

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

____ • •____ t

“JUOZAS KAVALIAUSKAS

Apart to, bus minkštų gėri
mų ir skanių užkandžių. Įžan
ga tik 25 centai y'pątai.

Komitetas.

DIRBA NEAPRIBOTĄ .
LAIKĄ;

,. j .. , . > j. Lbt ’.'"-į, 1 • ’ ASDIDŽIAUSIAS KONGE
RENGIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ FRAKCIJA, PIRMO DISTRIKTO

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

15 d. Lapkričio-November, 1931
“v . > \ ’

DUDLEY OPERA HOUSE
BOSTON,113 DUDLEY STREET MASS.

; Pradžia 7:30 Valandą Vakare

KYBARTAI.— Geležiųįų 
I baldų dirbtuvėj “Gutor” lai-Į 
kas ncąpnbotas*i. Kada ve- <
dejas Hofmanas- nori;tuo
met jis leidžia namo eiti. 
Žinoma, jam rūpi, kad dar
bininkai ilgiau dirbtų; Lai- 

i kas darbininkams susirū- 
] pinti kova bent del 8 valan- 
įdų darbo dienos. ir del di
desnio darbo užmokesčio.

Kybartų Jonas.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose ‘ 
Užtikrinu, kad mano patarna- 

i vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kąinąl- Nuliūdi-t. 
mo valandoje, prašau kreiptis ii 
prie manęs sekančiu 
'1439 SOUTH ŽN0I

, PHILADELPHIA. PĄ. l
• • • vj' »

Telefonai: Bell — Oregon 8136
• i Ii ' 1 ' < • ‘ ' • i < »'Keystone — Main 1417

IG. KUBILIŪNAS, M. PARULIŪTE,

H

JUODVARIS (Kauno ap- 
i skričio, Garlevos vis.). Ųva- 
ras priklauso Rakauskui, 
kuris ir pats žiauriai su dar- 

jbininkais elgiasi, nuolat ko~ 
lioja juos, grąsina atstatyt 
nuo darbo ir savo vaikams 
leidžia sauvaliauti. Ordi- 

I narninkams duoda netiku- 
j sius, paskutinės rūšies ja 
i vus, maistas bernams ii 
i mergoms duodamas vii 
Į prastesnis. Del nepaken 
I čiamų sąlygų dhrbininkėi 
stačiai nėgal dirbti ir vie 
na po kiįos apleidžia dva
rą. Rakauskas tik džiau
gias, nes išeinančioms jis 
;algą nusuką,, o naujų] pas-i- 
isamdyt labai lengva: .be
darbių pilna visur. Dvare 

* darbininkams reikia orga
nizuotis ir kovot del dides
nės algos, del geresnio mais
to, del geresnės ordinarijos 
ir neleis Rakauskams ty
čiotis iš darbininkų.

LIETUVišKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA' > < /

Tapkite šoferiu ar mechaniku.- Iš; 
mokite šio amato seniausioj ir gei 
riausioj įtaisytoj mokykloj. • Vienati
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžlu it* \ 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lėkei?; ) 
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo- ( 
kinase generaliai visiško perstatys J 
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi-* 

pilną mechanikos kursą mokestis labai-

DARBININKŲ VARGAI

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

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

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

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

Programą pildys žymiausios proletarinės dailės spėkos:
1. ALBINAS JUODAITIS, basas, iš Detroit, Mich. 2. MARIJONA PARŲLIUTĖ, sopranas, 

iš Worcester, Mass. 3. L.L.R. CHORAS, vadovaujamas E. J. Sugar, iš Norwood, Mass.',4. IG. 
KUBILIŪNAS, baritonas, iš So. Boston, Mass. 5. KVARTETAS Iš "ŽYMIAUSIŲ DAINININ
KŲ is Boston, Mass. 6. JONAS SABALIAUSKAS, tenoras, iš Worcester, Mass. 7. LAISVES 
CHORAS, vadovaujamas H. Niukaitės, iš So. Boston, Mass. 8. M. PARULIUTĖ ir J. SABA
LIAUSKAS, duetas iš Worcester, Mass. 9. LAISVĖS ir L.L.R. CHORAI dainuos bendrai. 10. 
IZABELĖ YARMULAVIČIUTĖ akompanuos visiems dainininkams. J

Kviečiame lietuvius darbininkus ir darbininkes skaitlingai atsilankyti į šį puikiausi dailės kon
certą. Atsilankydami paremsite revoliucinį lietuvių darbininkų judėjimą.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI ... ( .
J. V* K. P. Lietuty Fy

NAIKINA ŠVENTES

MM V U M U V 4 V tf MU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VŪ VU VU MM MM yuvu VU VW WU VU VU VU VU VU VU VU VW VUWMVW VU VU VU VU VU vuyūvu VU vuii^i

ANTALIEPTĖ.— Anta
lieptės buožės naikina savo 
bernams šventes ir varo 
juos per ištisą savaitę dirbt. 
Ęeikia sukrųst Antalieptės 
valsčiaus bernams ir imtis 
koyos ir del nuolatinės po
ilsio dienos ir del didesnės 
algos, ir del geresnio val-

LUI V IMAS

NEW YORK CITYAvenue

kalbos*.
ir kM.

j>* dedasi
ieną nuo 9 ryt*

■ams, 
lorto 

rehgimams' ir t, 
tik 3 blokai ‘ 
Staen Islahd J

Trumpu laiku iimokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai Žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
iTaip pat taisniuotas 
Real i Estate—-pirld- 
imui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. MQsu patama-% 
v ima s prielankus.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 j a s, 
taipgi, ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę, .svetai,- 
nę, tinkam ą ba
liams.

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

vakarai* lietuvių ir analų 
'IOIU8, B. 3. VAITKUNAS 
ui mažą uimokeal

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

S2fr E. Uth STREET Near let Ateųue NEW YORK CITY 
■ ‘ Telephone, AlgowMb#:

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
S2K E. 14th STREET, Near 1st
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Teisia Obraitį už

VIETINES ŽINIOS

sijos Įdek vienam bte.d,arbiui

GREAT NECK, N. Y
st.

an-

Telejhone, Btagg 2-4409Telephone, Greenpoint t-2820

AGAISRE SUDEGĖ PENKI

301

F. Kl—ton.

Ketvirtad., Lapkr. 13,

vidu- 
plėši- 
Cake

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

231 Bedford Avenue 
.. BROOKLYN, N. Y.

šešta?
Community

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS
ČIGARAI

libalxanauoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; paraamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir padvažinBjimanus.

SKAITYKIT, PLATINKITE 
“LAISVĘ."

yra žemos:
dydžio
dydžio

$
dydžio

$
$

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAJDOTUVIŲ DIRRKTO6UUE

Iš Kovingo Amalgameity 
Kriaučių Mitingo

BROOKLYN. — Pereitą 
tradienį apie .300 Amalgamei-

kalaus (išleisti bedarbių ap- j dytas jo moteries smuklėje, po I ' ;
.bSųudd°uo"rtgui^kZ° 107 Throop Avę,> Brook’Mir® Dr§-M- P™° Duld® 

sijos kiekvienąm bedarbiui., - -
Gruodžių 2 d. įvyks didžiu- advokatai "‘stengiasi

lis masinis mitingas. Bronx Co-j^q^ jjs buvęs

frpHtUi. kio jie nedarė, jindi antją 
kartą nuėjo į tą pačią įstaigą, 
ir vėl nėra nei mažiausių pa- 

i sėkmių. Tuomet moteriškė 
j kreipėsi į Downtown Bedarbių

Petras Naujokas
Savininkas ■--------- au----------

SUSIRINKIMAI
BROOKEYN,h N? ¥:

Biržiečio Šapos Darbininkams
Visi Biržiečio šapos darbininkai su

sirinkit Unijos ofise šiandien, 12 d.
Bus ri-

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
j ■ 200 Second Ave.

Tarpe 12 |r* 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastr.mos dienomis nuo 11 
iyto iki 1 po pietų, , Vakarais ntio 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.' t r • ) ■

Tclef. ALGANQUIN 4-8294

$12.00
8.00
5.00
3.00

PLĖŠIKAI PAČIUPO 
MP£DES"

. i —---------- >
Bronxe, antradienio 

dienyj, keturi ginkluoti 
kai išplėšė iš Tolley
^Korporacijos ofiso $2,164, ku
rie buvo skiriami išmokėt dar- 

jbininkams algas. , Visi keturi 
ris. pabėgo 

J r!

JONAS STOKES
512 Marion St.,' kampas Broadway 

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

draudos Įstatymu, sulig kurio i

K. Jankaitis.
MASPETH,~N? Y.

A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin-

po No. 54-07—69th Lane, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai ateikit, 
yra svarbių reikalų aptarti.

Sėkr. O. Cibulskiene.
(267-268)

ui
I
'i

Rinkite Delegatus j 
Bedarbių Teismų prieš 
Alkintojus

Brooklyno darbi ninkiškos 
kuopos ir draugijos turi įsitė- 
myti lapkričio (Nov.) 18 d. 
vakarą, ateinantį trečiadienį. 
Tai bus tardymo vakaras, kur 
tnasiniai sueis bedarbiai ir 
dirbantiej, kad išdėstyt Savo 
skriaudas ir kentėjimus ir iš
nešt nuosprendį prieš kapitali
stus, jų valdininkus ir prieš al- 
kinančią privatinę labdarybę, 
ir tuo pačiu laiku pareikalaut 
tinkamos tuojautinės paramos 
bedarbiams iš miesto iždo ir 
bedarbių apdraudos pensijų 
įstatymo. ‘ Kiekviena draugija 
bei ’ kuopa yra raginama iš
rinkti ir atsiųsti po penkis sa
vo delegatus į. tą tardymo mi
tingą. Sykiu yra kviečiami ir 
visi organizacijų nariai ir 
šiaip darbininkai.

Mitingas įvyks Public School 
num. 196 auditorijoj , prie 
Bushwick Ave. ir Meserole

Šiandie Drg. Ronald 
Edwardso Laidotuvės

Svarbi Bedarbių 
Konferencija

Kiekviena draugiją, kuopa, 
kliubas bei linija turi išrinkti 
atstovus į bedarbių konferen
ciją, kuri įvyks New Yorke, 
lapkričio 22 d. (svetainė bus 
vėliau pranešta). Iš tos kon
ferencijos bus renkama dele
gatai į alkanųjų maršavimą 
ant Washingtono.

Gruodžio 7 d. Washingtone 
alkanieji maršuotojai turės, de
monstraciją prieš Jungtinių 
Valstijų kongreso rūmą ir rei-

liseum svetainėje, kaipo išly
dėjimas alkanųjų mąršuotojų 
į Washingtona.

Lapkričio 28 ir 29 d. bus 
Tag Days, per kurias rinks 
gatvėse ir vaikščiojant po na
mus aukas, kad gaut pinigų 
lėšoms alkanųjų maršavimo. 
Tam tikslui reikia sukelti bent 
$1,500.

Darbo Unijų Vienybės Ly
ga šaukia visas darbininkiš
kas organizacijas ir pavienius 
darbininkus aukoti reikalams 

'alkanųjų maršavimo; o tai bus
tų Unijos kriaučių susirinko į I didelis, masinis demonstraty- 
Royal Manor Hali į mitingą js maršavimas, turintis di- 

‘'kovai pries uždarbių kapoji- džiamsiog bedarbiams svarbos, 
irius ir pries socialistinius um- Į___________ .
jos vadus, kaipo fabrikantų ' . _ , . . T _
agentus. Prakalbas sakė Ben Olp DfidarblU iSiyDOS 
£°D.’HaianLer Apfrt 2"° Priverčia Šelpt Bedarbius 
kalavimų, susirinkusieji parė
mė reikalavimą, kad Hillma- NEW YORK.—šičia bus pa
nas su savo sėbrais mokėtų Į vyzdys iš gyvenimo, kaip Be- 
bedarbiams a m ai g ameitams darbių Tarybos, išgauna tuo- 
pensijas iš bedarbių fondo, į jaųtinę pašalpą alkaniems be- 

Rosdieckienė, ku- 
O iki šiol be-!l'ios vyras jau ilgas laikas be 

i labda- 
; 3rd St. 

Labdarybės vedėjai ..žadėjo iš
tirt jos reikalą Ir gal paskui 
duot pagėtbds. Bet nieko to- 

’, ji ridi anttą

kurį yra priversti mokėt visi i darbiams. 
unijos nariai.- L —_ __  __ _ .
darbių fondo pinigais Hillma-! darbo, kreipėsi į žydų 
nas daugiausia šmeravo tiktai i rybę po num. 318 East 
ratus ĮsaMo? fcfitirtfkratiškos ma
sinos.’ Daugelis ir buvusių de
šiniųjų, kriaučių .išreiškė prita
rimą bejidrajų ; kovos fWHtUI.
J J J ---- ? f T'   1---------- > ; i

Aido-Lyros Choro
Vakarėlis

.Ateinantį sekmadienį, lapk-T“^-. Ta7ba pasiuntg.sy- 
ričio 15, bus Aido-Lyros Cho-I^1“ sa įa'a būn savo narių į

Lais-.^a^ labdarybę tuojaus parei-
I kalaut sušelpimo tai badau- 

Aido iančiai šeimynai: ir tada tik 
buvo pasiusta ladbarybės tyri
nėtoja. Kada tyrinėtoja pa
matė būrį bedarbių ir darbi
ninkų prieš Rosdieckių gyve
namą vieta, tai labdarė tuo
jaus davė $5 badaujančiai šei
mynai ir žadėjo daugiau, ner- 
vuotai kalbėdama: "Aš neno
riu ‘trobelio.’ aš nenoriu jo
kio ’trobelio’."

Bedarbių Tarybos panašiai 
išgauna tuo i autine pašalpą ir 
iš įvairiu kitu valdišku ir pri- 

iiZie‘programV“iiam‘Vakarai vatinių labdarybės įstaigų/ 
su tinkamu apsirengimų. Juo-j---------------------

kų xr dainų kupina programa.: . __
Aido-Lyros Choro geriau- j Yonkers, N. Y. 

sios gaspadinės gamina namie 
skaniausius pyragus ir kitus 
pritraukiančius užkandžius, o 
mūsų jauni choristai žada su
nešti puse girios pamargini- 
mul' svetainės.f Mūsų komisi
ja, susidedanti iš jaunųjų cho
ristų,' dirba pilnu garu, idant 
padarius-šį vakarėlį dari geres
niu iuž- visus kitusi • ' j j j ; ' f
; ; Draugai. įvertinkite jV triū- 

priduokite jiems energijos 
dirbt J ir toliausi ’ Paremkite 
mūsų darbininkišką Chorą,! at
silankydami f šį puikų vaka-

ro linksmas vakarėlis •
vės" svetainėje. Kurie pernai 
linksminosi ■ kartu su -----
Choru vakarėlyje, labai gerai 
pamena, kaip smagus ir įvai
rus jis buvo. Šj syk aidiečiai- 
lyriečiai. žada dar geriau pa
tenkinti publiką savo nepap
rastumu, •
• Apie programą nėra reika

lo kalbėti, nes jau žinoma, 
kiek šis choras atsižymi pa
rengimuose. Aido-Lyros Cho
re yra daug proletarinio meno' 
snėkų. Jos nesnaus- ir šį syk. 
Merginų Sekstetas rengia spė

Teisminis Suokalbis prieš 
Keturis Negrus

NEW YORK. — Generalių 
Sesijų teisme bus-tardomi ke
turi negrai sąmoningi darbi
ninkai : J. Garfield. L. Camp
bell, Arthur Williams ir 
George Brown. Fašistiniai ne
grai politikieriai, iš Garvey šai- 
kos, mat, sudaVė; krinlinališką
sumoksią ir areštavo tuos ko
vojančius darbininkus, negalė
dami įveikti juos politiniai bei 
organizaciniai. f, Kaltinamuo
sius gina Tarptautinio Dari} 
ninku Apsigynimo ądįrokatąi.

BROOKLYN.—Pavieto teis
me prasidėjo byla prieš' lietu
vį Charles Obraitį, kaipo už
mušėją Andriaus Zubrickio. 
Kada Obraitis buvo areštuo
tas, jis padarė detektyvams 
išpažintį, kad jis išvien su Li
že Zubrickiene nužudė josios 
vyrą Andrių. Jis Andriui kir
vuku galvą perskėlęs, o jinai 
gerklę perpjovus. Paskui 'Zu
brickio kūną abudu sukapoję, 
supjaustę. Toliaus, to kūno 
gabalai buvo į skudurus ir po- 
pieras įvynioti, automobiliu iš- 
važioti ir išmėtyti įvairiose 
Brooklyno ir priemiesčių daly
se. Sulig tos Obraičio išpa
žinties, Zubrickis buvo nužu-

Dabar gi teisme Obraičio 
i įrodyti, 

laikinai pami
šęs," kada jis tą išpažintį da
ręs, ir tuo būdu Obraitis nori1 
išsisukti nuo mirties bausmės. .

Mūšy Choras ir Metinis Jo 
Koncertą s-B alius

Pirmyn Choras tai pažiba 
tarp mūsų darbininkiškų orga
nizacijų šioj kolonijoj. Tai 
meno-dailės švyturėlis darbo 
klasės lauke, kur glaudžias mū
sų dailės mylėtojai, vyrai, mo
terys, seni ir jauni, čia po 
choro vadovyste darbuojamasi 
dainų pagelba, kad prieit ir su-' 
kelti mintis ir jausmus Tų dar
bininkų, kurie dar neįmato sa
vo klasės priešų ir dar nestoja 
į savo klasės kovos eiles. Todėl 
mūsų choro dainų aidai šaukia 
juos visus stoti į mūsų eiles ir 
drauge darbuotis del proletaria
to pasiliuosavimo iš' po kapita
listinio surėdymo.

• ; į / l

Mūsų Pirmyn Choras rengias 
prie iškilmingo apvaikščiojimo 
savo metinid gyvavimo. Tam 
tikslui’ rengia '■ metinį koncertinį 
balių.' ‘ ! , a

Kadangi choras ‘patarnauja 
savo 'dainėmis ne tik vietinėms 
darbininkiškoms organizaci-

NEW XC/RK. — šiandie j 
12 :30 vai. dieną bus laidotuvės i 
negro drg. į Ronald Edwardso,! 
kuris buvo narys Jaunųjų Ko- j 
munistų Lygos Pildomojo Ko
miteto. Jis kelios dienos at
gal mirė Clevelande, ir jo kū
nas buvo į New Yorką atga
bentas trečiadienį, ilsėtis Finų 
Darbininkų Svetainėje, 15 V7.! 
126th St., iki išvežimo palai
doti.

Edwards buvo silpnos svei
katos, bet labai veiklus jaunas 
draugas. Jo mirtis yra didelis 
nuostolis revoliuciniam darbi
ninkų judėjimui, ypač tarp ne
grų masių.

' šiomis, dienomis drg. M. 
Purvėnas ; gavo ?liūdną., žinią 
mio ’savo >moters’ iš Lietuvos,- 
kad jo dukrelė Rūta mirė spa- i 
lių 18-tą dieną, Anykščiuose. 
Sirgo keletą mėnesių gerklės 
džiova. Keli metai atgal Pur
vėnai išvažiavo Lietuvon. Po 
kiek laiko Purvėnas sugrįžo 
Amerikon, o moteris su mer
gaite ten pasiliko. Prieš išva-; 
žiavimą Lietuvon velionė Rū- j 
ta buvo įstojus Aido Choran;! 
taipgi nuolat lankė jaunuolių 
mokyklėlę Brooklyne. Mir
tis pakirto jos gyvybę pačiam 
žydėjime—einant 17-tus me
tus. Drg. Purvėnai visad buvo 
veiklūs darbuotojai darbinin
kiškame judėjime.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Fotografuo
jame vestu
vių ir kito- 
k i a s gru- 
p e s. At- 
n a u j inam 
senus ir 
k r a j evus. 
Moko sčių 
nei mani, ko
lei nepama- 
t o t e savo 
s a m p alus

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

' tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir Slapūnų*.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Kainos Kaip Matote
Už 12 Paveikslu,

8 X 10
Už 12 Paveikslu,

5X7
Už 12 Paveikslų,

4X6
Už Atvirutes

F. KLASTOM S STUDIO
499 Grand SL, 

BROOKLYN, N, Y.

BROOKLYN. — Per gaisrą 
trečiadienį, po num. 217-219 
Throop Ave., sudegė du suau
gę žmonės ir trys kūdikiai; ta
po sužeista 'aštuoni gyventojai 
ir aptroško aštuoni gaisrinin
kai. Manoma, kad namą kas 
nors tyčia padegė. Tai jau 
trečias gaisras tame name bė
gyje paskutinių dviejų metų.

. , , , , j.. .. siripKit unijos onse siąncjoms, bet ir kitų miestų diau- į laplcričio, 8:30 vai. ryte, 
gams, todėl jaučiama, kad-cho- šama algų klausimas, 
ras užsitarnavo draugiškos už
uojautos nuo mūsų publikos ir 
tikisi turėti daug svečių savo;
rengiamam koncertiniam ba-,'kimas bus penktadienį, 13 lapkričio, 
liuj, kuris įvyks 28 d. lapkri
čio (November), 1931, 
dienio vakare, 
Church House, ' prieš public 
school Kensington, netoli Great 
Neck station, kampas 3rd St. ir 
Stoner Ave.

Ta svetainė moderniškai į- 
rengta' ir talpinga., Jai 
smagi vieta pasilinksminimui 
prie Vienos 1S geriausių .se.kan-. iį Žinote, malonėkit pranešti, būsiu 
čioš programos:

Aido-Lytos Choras dalyvaus 
. iš Brooklyno, po vadovyste E. N. Y. 
I Retikevičiutės; Bangos Choras ; 
’ ir B. Choro Merginų Ufa dai- 
I nuos, po vadovyste W. Žuko, iš 
j Elizabeth, N. J. Taip pat Aido 
■ Choro Merginų Sekstetas dai-

Amerikos Lietuvių Darbiniu-! nues. Bus. solistų, duetų. Ap- 
kų Literatūros Draugijos 172-: art kitų, bus drg. A. Velička ir 
ra kuopa surengė prakalbas 
lapkričio 1 d. Kalbėto jum bu
vo drg. V. Tąuras iš Brookly- 
inų. Kalbėjo apie artimiausius 

i klasių • kovos ( reikalus, apie 
Anpęriįcps ir pasaulinio, kapi- 
tabzmpj krizį ir plačiai nušvie
tė Sovjetų . Sąjungos, daromą 
progręsą. ; Palietė ir, prieško- 
muniptinę i opoziciją tarp lietu
viu? i ■ r M < ■ )•

Publikos buvp nedaug, kaitf 
ir visuomet Yonkerse., Čionai- 
tiniai lietuviai, nelabai paiso 
prakalbų, nėra skirtumo, kas 
kalbėtų, ar kunigas, ar tauti
ninkas, ar socialistas, , ar ko- 
mpnistas; jie už juos visus 
"mokytesni." -Daugumai čia 
daugiau nieks nerūpi,, tik 
šmurkšt, gurkšt, ir viskas.

Kalbėtojui buvo pastatyta 
pora klausimų,, kuriuos jis tin
kamai atsakė. Aukos buvo 
renkamos padengimui lėšų. Su
rinkta $5. Didesnes aukas 
dav§ šie draugai, aukodami po 
dolerį: A. ’ Jutkevičius ir L. 
Norbuta, o‘J.“Juška ir A. žu- 
rinskas. po< 50 centų.. Visiems

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Antano Stec- 

kio, 3 metai kaip prasišalino. Iki 
bUS to laiko visada gyveno Brooklyn, N. 

Iš Lietuvos paeina iš Paberžių 
kaimo, Šiaulių apskričio. Kas apie 

labai dėkingas, arba pats atsišaukit, 
turiu labai svarbų reikalą. Stanisla
vas Steckis, 133 Logan St.,, Brooklyn,

268-270

P. Pakalniškis, kurie sudainuos 
duetus ir tt.. t

Pats Pirmyn Chbras irgi dai
nuos, neą rūpestingai lavin'asi 
naujas dainas sudainuot ■ sąvo 
koncerte; • > . ' ■ . > >
• Ąpart koncertinės . progra
mos, bus šokiai prie geros mu
zikos, kuri grieš amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius. • , j

Įžanga 75c ir 50a. Tikietus 
galima gauti pas bile., vieną 
choristą, norint iškalno įsigyti.

Tad, visi ir visos,* ateikite ir 
paremkite finansinjai . Pirmyn 
Chorą, nes mūsų kolonijoj nėra 
lengva išlaikyti choras be visų 
paramos.

Taigi tai, pasimatysime sma
gioj vietoj.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ. VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikoniškų Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
Fotografas . : I 

šiuomi pranešu savo kostumel 
riams, kad ‘perkėliau gavo gtudijj 

naujęn , vietom 
po tiuhieriĮi 
512 Marion Stį, 
kairip. Broafr. 
way, ’ Chauncey» 
S t f ę e t stotii 
Brooklyn, N. X.

Naujoj vietoj* 
Studija daujL 
geriau įrengta^ 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERMJV
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

NaujokųGgary
JONO ARBA

PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

IŠRANDA VOTIM AI
PASIRANDAVOJA štoras ir 3 kam- | 

bariai gyvenimui. , Kaina prieina- i 
ma. • štoras tinkamas del saldainių 
arba grosernės. A. Černiauskas, 502 
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

t ; į. (266-268)

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. : 
Prisiunčiamec pašta pigiai ir" 
greitai.

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve 

Broadway,
Brooklyn, N. Y

ji

į MATTHEW P. BALLAS

416 Metropolitan Avenue 
(Arti* Marcy Avenue) 
BROOKLYN N. Y.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ’
Šiuomi primenu savo draugams,! jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas;

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J,

TKL., MIDWOOD R-«XOI

s
MOT. JAUKUS, - Fotografas

214 Bedford Aue., Brooklyn

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, ędos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR, M. FILURIN 

' 215 E. ;12th St. . i 1
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kotų li- 
įjas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus oe operaci- * 
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 įki 1 valandos., Sekmadieniais 
ofisas uždaryta^.

(BIELIAUSKAS)
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktj. 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 Laxaiive Yri* Padaryta iš 

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.
užsa-

Mes
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taip pat turime žolių ir gerą sandSlj gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA

Kiekvien*

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

Bedford Avenue ’ Brooklyn, N. Y
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

likirpkit i{ skelbimą Ir prisiąskit kartu au užsakymu.




