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Labai gerai, kad Spector pri
pažįsta kreditą rtiūsų broliškai 
Kanados Komunistų, Partijai. 
Bet tas pats Spector ir jo gru-

DIDELI MŪŠIAI EINA MANDŽURIJOJ; JAPONU ARMIJA SUMUŠĖ CHINUS

Vokietijos Fašistai 
Nužudė 48 Darbininkus

nių, 6,900,000 čeverykų 
720,000' kaliošų. ’ >

zimą, 
riškė

Socialdemokratai Prakišo, 
Komunistai Laimėjo

Lapkričio 1.4 
d., penkiuose miestuose įvy
ko pogrominiai užpuolimai 
ant žydų, i • , f |

Viena eina vie- še- du vaiku ir du suaugu

250 Pedarbiy Gyvena 
“Blekinių Kėny Kalne”

Visa Darbininky Klasė Turi Stoti j Kovą Prieš Naujo Karo 
Pavojy; Tur Būt Pastotas Kelias Rengimui Naujos Kraujo 
Puotos; Lietuviai Darbininkai, Dalyvaukit Prieškarinėse 
Demonstracijose

Daugiau Drapanų ir čeve 
-rykų

Užspardė iki Mirties 
Pačią; 7 Kūdikiai Li
ko Didžiausiam Varge

Nižni-Novgorod Automobi
lių Fabrikas

Milžiniškas, chemikalų fab 
,7 rikas

Lowellio Audėjams Bo
sai Nukapojo Algas

mergina prisidėjus vežimų 
vaikų vežė namo iš mokyk
los. Adomėnas arklį palai
kė už briedį, bet pataikė ne 
arkliui, bet minėtai mergi
nai, pataikė jai tiesiai į šir
dį ir ant vietos nudėjo. Jj?

BERLYN.— Jau šiemet
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puolimą ant Sovietų Sąjun- 
gos per Mandžuriją.

Reikia kovoti prieš naujo 
karo pavojų. Reikia išju
dinti plačiausias proletaria
to mases prieš tą pavojų. 
Reikia ginti Sovietų Sąjun-

POLICIJOS UŽPUOLIMAI ANT KOMU- ( 
NISTU CHICAGOJE ir PROVIDENCE

Bet ne taip yra. Kunigaikš
tis ir kiaulė buvo tik .kibirkštis 
į sauso parako bačką. Valdan- 
čiųjų klasių interesų susikirti
mas sukėlė gaisrą. O tame gai
sre supleškėjo milionai.

New York.— . Užbaigtas 
statyti ir atidarytas Bay
onne tiltas per Kill Van 
Kull, kuris lėšavo $16,000,-

apie * pusantro tūkstančio 
egzempliorių įvairiais atsi
šaukimais, brošiūromis, 
laikraščiais ir pan.

“Taurinskas tik 18 metų 
amžiaus, tačiau nelegalų 
komunistinės literatūros 
platinimo darbą, kaip pats 
prisipažino, varąs jau tre
ti metai iš įsitikinimo. Pri
klausąs komunistinio jauni
mo sąjungai (komsomolui).

“Taurinskas perduotas 
ypatingai svarbioms byloms 
tardytojo žinion.”

BERLYN.— Steinsburge 
devyni socialdemokratai įs
tojo į Vokietijos Komunis
tų Partiją ir sutvėrė naują 
kuopą. Vienas iš jų yra 
miesto tarybos narys. Bre
mene trys socialistai darbi
ninkai atėjo pas komunis
tus. Waldorfe keturi socia
listai pametė pardavikus ir 
įstojo į Komunistų Partiją.

Visi lietuviai darbininkai 
ir darbininkės ruoškitės da
lyvauti šiose prieškarinėse 
demonstracijose lapkr. 21. 
Nelaukite rankas sudėję, 
kol kils naujas visapas^cili- 
nis gaisras. , ii;_

Ne vien Lenkijoj
Austrijos sostinėj, taip pat ei
na pogromai prieš žydus. O 
Viena yra socialistų rankose— 
jų rankose' miesto valdžia ir 
policija. ‘ Viena žiponia. kaipo 
pasaulio “socializmo

kad. partijai pakenkti, kad ne
leisti jai organizuoti darbinin
kų klasės pasipriešinimo. Be 
abejonės, savo kontrrevoliuci
niu veikimu trockistai padėjo 
reakcijai priruošti puolimą ant 
Komunistų Partijos.

Naples, Italija 
čio 14 d. parapijinės mo

Lapkričio 21 d., ateinan 
tis šeštadienis, bus prieška 
rinė diena. Amerikos Ko

LOWELL, Mass.— i 
rių didelių dirbtuvių savi
ninkai paskelbė algų nuka- 
pojimą audėjams. Nukapo- 
jimas įeis galion su lapkri
čio 23 d. Sekamos kompa
nijos ■ nukerta algas: Uni
ted States ■■ Bunting Co., 
Ames Worsted Čo., Royal 
Worsted Co. ir Lawrence 
Manufacturing Co.

Lowellio bosūs paskatino 
Lawrence streiko sulaužy
mas. Jie laukė rezultatų- 
tos didelės kovos prieš algų 
kapojimą. Pralaimėjimas 
streiko pridavė drąsos vi
siems audimo pramonės sa
vininkams pulti darbininkų 
algas.Gerai, trockistai nori grįžti 

į partiją. Bet... štai kame ir 
priežastis. .. Spector sako, kad 
jie turi svarbius “principinius 
ir taktikinius skirtumus su par
tija,“ kuriuos,' girdi,, laikinai 
mes esame pasiryžę užmiršti 
ir kuriuos galėsime išlyginti 
partijos viduje. Bet tokių sve
čių Komunistų Partijai nerei
kia. Jei skiriasi principai, tai 
negali būti vienybės. Trockis
tai, matote, norėtų ateiti į par
tiją ir su savo “principais“ plė
šyti ją iš vidaus.

MASKVA.— Jau pabaig
tas statyti didysis Nižni- 
Novgorodo automobilių fa
brikas. Jau net 52 šapose 
įtaisyta mašinerija. Fab
rikas pradės dirbti su sau
sio 1, 1932 m. Į metus duos 
140,000 mašinų.

Kunigaikštis ir Kiaulė. 
Pogromai Lenkijoj. 
Mūsų Principai ir Mūsų

Partija.
Rašo Komun is t 't s

Gi mūsų lietuviški opor
tunistai irgi puola Komu
nistų Partiją. Jie bando 
sukelti lietuvius darbinin
kus prieš ją. Jie ją visaip 
šmeižia ir niekina. Jie ban
do suskaldyti lietuvių dar
bininkų judėjimą. Ar ne
aišku, kad Pruseikai ir 
Butkai padeda reakcijai? 
Chicagojė policija daro rai
dos ant Komunistų Partijos 
raštinės ir suima šešiolika 
draugų, gi Wilkes-Barre j 
susirinkime spalio 26 dieną 
Pruseika ir jo sekėjai pasi
kvietė policiją, idant apsau
gotų juos nuo mainierių ir

Vienoj Brooklyno apleis
toj dalyj “Erie Basine” yra 
susidaręs didelis bedarbių 
“sodžius”. Jų mamai susi
deda iš blekinių kenų ir me
dinių baksų. Vieta yra ži
noma, kaipo “Blekinių Kal
nas.” Pavargę bedarbiai 
sako, kad jie atranda, jog 
čia daug geriau gyventi, ne
gu naktimis slankioti po 
miesto urvus bei tamsiuose 
šaltuose užkampiuose. Nuo 
salaveišių armijos jie kas
dien gauna po kavos puo
duką ir duonos kavalką.

Ir taip jie gyvena, net 
250 bedarbių. Jų • gyveni
mas baisus. Ir patys be
darbiai greitai virsta nebe
panašiais į žmones. Jie pa
lengva nyksta ir miršta. 
Tuo tarpu Brooklyne tūks
tančiai namų yra tuščių. 
Tuo tarpu parazitai turčiai 
gyvena apytuščiuose milži
niškuose palociuose.

nai ruošianti pasiūlymą 
Tautų Lygai,: idant Man- 
džurija būtų paimta “pa
saulio valstybių” globon ir 
kad Japonijos armijai būtų

LIETUVIS NUŠOVĖ JAUNA MERGINA, 
PALAIKYDAMAS ARKLĮ UŽ BRi

1914 metais Besarabijos ku
nigaikštis Ferdinandas tapo 
nušautas ir visas pasaulis užsi
degė baisaus karo liepsna.

Iš Portugalijos kolonijos Gui
nea praneša, kad ten šiomis 
dienomis vienos padermės kiau
lę pavogė narys kitos pader
mės ir delei to kilo karas, ku
riame tūkstančiai žmonių žuvo, 
ištisi “sodžiai” tapo sunaikinti, 
krūvos lavonų suverstos!

MASKVA,- Prie upės 
Kama pabaigtas statyti 
milžiniškas chemikalų fab
rikas. Dabar įdedamos nau
jausios .mados mašinos. 
Prie sudėjimo mašinų dirba 
40 svetimšalių ekspertų ir 
1,300 Sovietų mechanikų.

ELIZABETH, N. J.—Ste- 
ronikų šeimynoj, kuri gy
vena po num. 348 Bond St., 
senai viešpatauja skurdas. 
Šeimyna didelė, net septy
ni vaikai. Pereitą šeštadie
nį Steronikas parėjo iš dar
bo baisiai pavargęs. Liepė 
pačiai jam paruošti vaka
rienę, o jis nuėjo prisnusti. 
Po valandos atsikėlė ir sku
binosi valgyti, bet nerado 
nei valgio ant stalo, 'nei 
žmonos. Jis ją paskui at
rado irgi ant lovos bemie
gančią. Vyras įpuolė į pa
siutimą ir pradėjo septynių 
kūdikių motiną žvėriškai 
spardyti. Kuomet sūnus iš
bėgęs pašaukė ligoninės vė

tai nelaiminga mote- 
jau buvo mirus.

Lewiston Daily 
Sun” iš lapkričio 14 d. pa
duoda tokį nelaimingą atsi
tikimą: Staiga tapo nušau
ta miške an kelio netoli sa
vo namų Ferdene įBarriault, 
19 metų mergina. Tuo tar
pu sužinota, kad ten me
džiojo lietuviai Adomėnas 
ir Selemonas iš Lewiston, 
Me. Jie tapo suareštuoti ir 
policija tvirtina, kad Ado
mėnas prisipažino, kad jis 
merginą nušovęs, bet tai at
sitikę iš netyčių. Jis sako, 

ikad jis buvo krūmuose ir 
i pamatė gyvulį palengva ei- 

Ketu- inant, labai panašų į briedį, 
‘jis tikrai manęs, jog tai 
briedis ir" šovęs į jį. Bet 
pasirodė, kad ta nelaiminga

Liaudininkų “Lietuvos Ži
nios” praneša:

“Spalių 22 d. kriminalinė 
policija sulaikė jauną Pilė- 
nakių kaimo (Tirkšlių vals
čiaus) gyventoją Mečislovą 
Taurinską bevežant trauki
niu iš Šiaulių į Mažeikius 
komunistinę literatūrą, ku

bo ti. Vadinasi, Chinija bū
tų paversta į pasaulio plėši- j 
kų koloniją.

Tuo tarpu lapkričio 17 d 
Paryžiuje
Tautų Lygos Taryba delei | 
Mandžurijos klausimo. Ja-! 
ponija skubinasi užgriebti 
kuodaugiau iChinijos teri
torijos prieš (Tautų Lygos 
susirinkimą. fGi Tautų Ly
ga, aiškus dalykas, griežtų 
žingsnių prieš Japoniją ne
darys.

Kanados “Komunistinė Kai
rioji Opozicija“ (trockistai) 
prašo priimti atgal į Kanados 
Komunistų Partiją. “Opozici
jos“ vadas Spector .sako: “Mes 
prašome sugrąžinti mus atgal 
į partiją pilnomis narystės tei
sėmis; mes esame pasirengę 
pasiduoti visiems partijinės dis
ciplinos reikalavimams.” Gir
di, valdžios užpuolimas ant Ka
nados Komunistų Partijos pa
skatinęs juos prašytis atgal į 
Partiją. Partija paverčiama 
nelegale ne todėl, sako Spector, 
kad ji būtų “teroristinė organi
zacija,” bet todėl, kad ji sėk
mingai “organizuoja darbinin
kų klasės pasipriešinimą prieš 
ekonominio krizio naštą, prieš 
bedarbę ir prieš algų kapoji
mus.” L

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! J (is Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

DARMSTADT, Vokietija.- 
Hessian distrikte buvo val
džios rinkimai. Juose so
cialdemokratai neteko 47 
tūkstančių balsų, palyginus 
su pirmesniais rinkimais. 
Fašistai laimėjo 52,000 nau- 

pavesta ją ant visados glo- jų balsų, o komunistai 22,-

munistų Partija ruošia 
prieškarines demonstracijas 
po visą Ameriką.

Prisirengimas prie nau
jos skerdynės eina visais 
garais. Puolimas ant Sov. 
Sąjung. pilnai suplanuotas. 
Tautų Lygos posėdžiai Pa
ryžiuje nepažebos Japoni
jos Mandžurijoj, neš Tau
tų Lygos plėšikai yra susi
tarę su japonais padaryti

MUKDEN. — Lapkričio 
15 d. ties upe Nonni buvo 
aštrus kruvinas susikirti
mas. Japonų armija panau
dojo visas karines priemo
nes užpuolimui ant genero
lo Ma keturių tūkstančių 
kavalerijos. Pasekmėj to 
mūšio, Ma armija esanti vi
sai sumušta ir sudemorali- 
zuota toje srityje. Iš jos 
atimtos visos vietos, kurias 
ji buvo užėmus.

Japonai užėmė miestelį 
Chienkwangti ir nukėlė 
okupavimo liniją toliaus į 
rytus.

Iš Tokyo pranešama, kad 
Japonijos valdžia nemano 
trauktis iš Mandžurijos. Ji-

Kruvinoji Smetonos Vai
tai susirinkti džiaSuareštavo Jaunuo.

lį ir Kaltina Komunizme

Komunistų Partijos įta- ofiso Providence, R. L , Vi 
kos ir veikimo augimas sa raštinė paversta į griu 
baugina valdžančiąją klasę.‘ 
Jau- pradedami puolimai 
ant mūsų proletarinės par- 
tijos. Reakcija siunta, ma
tydama, kaip greitai ir sėk
mingai komunistai organi
zuoja bedarbius į bedarbių 
tarybas. Alkanųjų marša- 
vimas į Washingtoną ne
duoda valdžiai ramybės.

Iš Chicagos pranešama, 
kad pereitą šeštadienį poli
cijos skvadas darė puoli
mus ant Komunistų Parti
jos distrikto raštinės. Vis
ką išvertė ir suareštavo še
šiolika draugų. Tarpe sua
reštuotų randasi distrikto 
organizatorius d. Gebertas.

Tą pačią dieną padarytas 
užpuolimas, ant komunistų komunistų kritikos!

MASKVA 
auga lengvoji pramonė, ku
ri gamina apsirengimą ir 
apavalus. Per pirmus 9 
mėnesius šių metų paga
minta 1,672,000,000 metrų 
audeklo. Per rugsėjį mė- 

1V. . . v n-... ’t - i ; ■ nesį buvo padaryta vienuo-dziumoje nužudyti buvo ko- lika, milionų pančiakU) 
11,592,000 apatinių marški-

papildyme žmogžudystės.
Jo draugas Selemonas ir

gi suareštuotas. Viena, kad 
jis kartu medžiojo su Ado
mėnu, antra, jis kaltinamas 
užmušime žmogaus 1927 
metais. Tada Selemono na- 
muose tapo nušautas Sama- 
klis ir Selemonas prisipažįs
ta, kad jis nušovė, bet Jis 
tatai padaręs, kad apsigy* 
nūs nuo Samaklio.

Kadaise pogromai žydėdavo 
Rusijoj. O ‘ dabar jų nėra. 
Darbininikams viešpataujant ši
tam kruvinam juodašimtizmui 
vietos nėra. Sovietų Sąjungo
je rasinis bei tautinis persekio
jimas išrautas su šaknimis ir 
suriaikintas ant visados.

NEW YORK.— Net val
džios “bedarbių registravi
mo biurai”- nebegali .paslėp
ti tos baisios padėties, ku
rion tapo. įblokšta tūkstan
čiai bedarbių moterų šiame 
didmiestyje. Biuras rapor
tuoja spaudai tik vieną ki
tą pavyzdėlį iš tūkstančių. 
Štai praneša, kad užsire
gistravo trys bedarbės. Jos 
sakė, kad jos gyvena pas 
kitas dvi drauges, kurios 
abidvi uždirba $33 savaitėj. 
Iš tos sumos visos penkios 
turi pragyventi.; Gyvena 
vienam kambaryje. Darbo 
j ieškoti eina pamainomis. 
Visos trys negali eiti sykiu, 
nes tik vieną žmonišką siu- kyklos lubos įkrito ir užmu 
tą teturi 
<ną dieną, kita kitą, trečiai siu

Viena bedarbė moteris 
sakė, kad ji rado prieglau
dą pas savo draugę skiepe. 
Ta jos draugė-turi šeimyną 
iš 6 narių, ir tik vienas vy
ras tedirba. Badauja visi. 
Viena stenografė skundėsi, 
kad jau antra diena ji vaik
štinėja tik vieną kavos puo
duką išgėrus. Viena siuvė
ja nešiojos kišenių je 20 
centų, , o randa jau du mė
nesiai nemokėta.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Vokietijos fašistai yra nu 
žudę 48 darbininkus.; Di

trečią vis tuo • pačiu siutu 
apsirengę, m u ■

Šiurpais kratančios 
pasiekia mus iš Lenkijos. Len
kai juodašimčiai siaučia prieš 
žydus mokyklose ir miestų gat
vėse.

Jau kelinta diena miestuose 
eina pogromai. Pogromščikai 
stato save dideliais patriotais, 
nes jie giną lenkų tautą nuo 
“tų parkų.”

Tarpe “civilizuotų” žmonių B Wror STH
kunigaikštis buvo priežastis ■ " 
baisaus karo, o tarpe “lauki- 
nių“ kiaulė! Skirtumas visai
mažas, šitaip daug žmonių su-, Socialistai Darbininkai 
pranta karo atsiradimą ir prie
žastis. Jeigu ne Ferdinando 
nužudymas 1914. jie sako, ne
būtų buvę pasaulinio karo, jei
gu tos kiaulės nieks nebūtų vo
gęs, Portugalijos kolonijoj ne
būtų kilus ta baisi nekaltų žmo
nių skerdynė.
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MASĖMIS Į DEMONSTRACIJAS LAP
KRIČIO 21-mą DIENA PRIEŠ KARAI

_______________________________ . ill . I •

jams, kartu jų-tikslas nau
dotis S.L.A. turtu ir tukti 
darbininkų sudėtais kruvi
nais centais.

Ką S.L.A. teisingi nariai 
turi daryti? Visų teisingų 
S.L.A. narių yra

Fašistiniai Susivienijimo Valdytojai Blofina apie S.LA i organizuoti s.l.a.
Turto Kilimą, “Padidindami” Jo Šery ir Bony Vertę Šim- pSstui^prieš8 s.l™Fr kruvinąjį miiitariniai fašistinį 

Tarybos sauvališkus darbus terorą.
ir kaip nominacijose, taip 4"

S.L.A. i užtikrinimo pasirodytų abe- balsavimuose balsuoti už S.

Valdiškos Skaitlinės Parodo, kaip S.L.A. Turtas Smunka, o

tais Tūkstančių Dolerių
Kaip dabartinė 

Pildomoji Taryba, taip irKK1C10 Zl-mą DIENį EK1ES KAK^l ! siūlomi kandidatai iš fašis- 
C • C I tų ir socialfasistų pusės nė-

------------------------ . > ’ ’ į ra darbininkų reikalų gynė- 
Imperialistai ruošia karą prieš Sovietų Sąjungą. Man- jap Tos rūšies žmonės su- 

džurijos įvykiai ir japoniško draskūno puolimas ant Chi- Liį iLtnvin darbininku šim- nijos dač .daugidu tą patvirtino. , Imperialistinė jdppnų^us tūkstančių doleri? 
armnaąis ąreiatii ir arčiau artinąs! jinę,Sovietų Sąjun- liodami juos su pagalba 
gos teritorijos. Toji armija jau stovi prisigrūdusi prie hoJn,]rnvin VT.ipf„ 
pat Chinu Rytinio ‘Gelzkelio, kuris yra bendrai valdo- , -. , . m - _v.
mas S£RS įr Chinijps ir grūmoja jo komunikacijai. Ir bonų n t.t. Tos rusies zmo- 
tuo pat‘ kartu J'ąpohi jos’ imperialistai jieško priekabių ^nes? sccieaami ^.G.A. 1 }kl°- 
prie SbVietų SąjungPsJ dhi’o apkaltinimus, būk Sovietų, m?J°J Taryboj, suėdė daug 
valdžia perkėlusi dalį Raudonosios Armijos į Chinijos, mūsų organizacijos pinigų, 
pasienį. Matote, japonams imperialistams valia grob- (sukišdami tūkstančius dole- 
ti Chinijos teritoriją, jiems galima koncentruoti armiją 
prie Sovietų gelžkelio ir aitintis prie SSRS rubežiaus, 
kad užpulti ir pasigrobti Sibirą, o Sovietų Sąjungai “ne
valia” nei ant savo teritorijos perkelti iš vienos į kitą 
vietą savo armijos dalį.

Pereitą savaitę imperialistai paleido bjaurius melus, 
būk Sovietų Sąjunga pasiuntus 15 vagonų amunicijos ir 
ginklų čhinams. Po to išgalvojo antrą provokaciją, būk 
chiniečių generolas Ma, kuris gina Mandžuriją nuo ja
ponų, buvęs Sovietų Sąjungoje ir iš ten sugrįžo parsi
veždamas 60b sovietinių karininkų. Po to išgalvojo pro
vokaciją, būk iš Blagpveščensko atvyko komunistinė 
Raudonoji Armija, susidedanti iš rusų, korėjiečių, buria
tų ir chinų, ir supliekė japonus prie upės Nonni.

Draugas Litvinovas, Sovietų Sąjungos užsienio reika
lų komisaras, įteikė Japonijos atstovui Hirotai Maskvoje 
griežtą protestą prieš šios rūšies melus. Jis nurodo, kad 
ęas; 
da,.

jo tinas.
Kas kaltas del viršminė- 

to S.L.A. turto puolimo ir 
neužtikrintų paskolų teiki-, 
mo? Į šį klausimą galima 
drąsiai atsakyti, kad visų 
blogybių didžiausias kalti
ninkas yra tai grupė žmo-

pareiga 
Darbi-

BAISUSIS TERORAS AROTINOJEffi
-----  ' L i J • LL H ’ f f vo nugabenti į t Avellanedos' j 
policiją.

Areštuoti buvo mušaryi iki 
sužalojimo-. flSuvo mušami gu
minėmis lazdomis, kurios tam 
tyčia pripiltos smėlio. Laužomos 
kojos, rankos, trinami šonai ir 
daug kitokių kankinimų. Kuo
met mušamieji apalpdavo, tai 
buvo išvelkami lauk, apipila
mi vandeniu, surakinami gele
žiniais pančiais ir įmetami į 
kameras. Nors buvo sukimš
ta po dešimt, bet kalbėtis buvo 
draudžiama, tokie kankinimai 
tęsėsi 4 paras. Išbuvus 14 
parų Avellanedos policijoj 
(kur buvo atliekama visi kan
kinimai ir tardymai), visus su
imtuosius perkėlė į Villa De- 
yoto kalėjimą; : kame išbuvo 
karceriuose 27 dienas.

Per visą tį laiką nebuvo 
prįleidžiama iš laisvės nei val
gis, nei drabužiai. Daugelis ■ 
draugų nuo šalčio ir cementi
nių grindų tapo sutraukti re
umatizmo. Tai matote, drau
gai darbininkai, kodėl ir už 
ką taip gerbia lietuviški fašis
tai ir visas juodasai gaivalas 
su kraugeriu Uriburu militar- 
fašistų valdžia.

Darbininkai 1 “Tiesos žod
žio” spaustuvė tapo konfiskuo
ta ir geriausi mūsų draugai ta
po areštuoti, kurie ir po šiai 
dienai pūdomi kalėjime, bet 
Argentinos Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcija neatsi
žvelgdama į militar-fašistų 

. , , . 1*9*

Gavome iš Argentinos mūsų1 
draugą laikraštuką “Tiesos 
žodis.” Jis vargingai spaus
dinamas hektografu; yra ke
turių puslapių nedidelio for
mato. Bet jame taip ir šau
kia kiekvienas žodis prieš

čia perspausdiname 
tų draugų įžanginį straipsnį, 
iš kurio matysite, prie kokių 
sunkių sąlygų ten veikia mūsų 
draugai, bęt dirba ir rankų ne
nuleidžia.

DARBININKAI!
Jau ištisi metai laiko, kaip 

militar-fašistinis p e r.v ersmąs 
įvyko, tiek pąt laiko, kaip 
siaučia reakcija ir kruvinąs 
teroras visoj šalyj. Šimtai .dar
bininkų pūdomi kalėjimuose, 
šimtais tremiami į neapgyven
tas salas ir kitas fašistų vai-, 
domas salas. Militaristinė fa
šistų gauja su kraugeriu Uri
buru priešakyj užsienio impe
rialistų diriguojama visokiais 
būdais stengiasi pasmaugti Ar- 

i gentinos revoliucinį darbinin- 
164 !kų judėjimą, su jais ranka 

rankon eina ir visi ęlarbinmku 
klasės pardavikai; social-faši- 
stai, anarcho-fašistai ir visas 
reformistinis gaivalas.

j Nuo jų neatsilieka ir lietu- 
iviškas tos rūšies parazitinis 
gaivalas.

Tuoj kaip tik gavo smūgį 
susipratusių lietuvių darbinin
ku organizacijos ir jų leidžia-, - . -
mas laikraštis “Rytojus,” visi IPUohmus ir terorą mębihzuo- 
darbininkų klasės išmatos įr,ja naujas spėkas n tęsia kovas 
atviri priešai per savo šląmšt- darbininkų klases
lapius “P. A. Naujiehas,” 
“Darb. Tiesą,” L. A. Balsą,” 

'juodųjų klerikalų “Švyturį” L 1 i • • • • V — I £ £ A
į. Igentinos žinias” savo, garbini-’ 

Įmais kraugerį Urlburą į pa
danges kelia ir užgiria militar- 

j i fašistų smurtu prieš komunis- 
deigu fe va^ya^mas' organiza- 

j’ * * •« f iV/lJciSS* *

Taip pat ir visas oportunis- 
prie

L.A. Darbininkų Opozicijos 
siūlomus kandidatus, kurie 
yra sekanti1: • . i

Prezidentas—J. Gatavec- 
kas, S.L.A. 128 kp.; narys, 
Carnegie, Pa. , '. ,, ,,

Vice-prezid. —M. .Mocke
vičius, SX.A. 116 kp. narys,' 
Swayersville, Pa.

Sekretorius—J;; Miliaus
kas, S.L.A. 286 kp. narys, 
McKees Rocks, Pa.

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

Iždo Globėjai:
J. Bacvinka, S.L.A.

kp. narys, Frackville, Pa.
K. Arisonas, S.L.A. 33 kp. 

narys, Plains, Pa.
S.L.A. Darbininkų Op. j 

Kom.
P. O. Box 144, McKees 

Rocks, Pa.

A vi
sokių bendrovių ir Lietuvos | nių, fašistų ir socialfąšistų, 

kurie susispietę S.L.A. vir
šūnėse.

Ar turi kokią naudą S. L. 
A. ^darbininkai nariai užlai
kydami savo organizacijos 
viršūnėse viršminėtos rū
šies elementus? Draugai S. 
L.A. nariai, mum iš to nėra 
jokios naudos, vien tik blė- 
dis. Tie elementai darbi
ninkų reikalų niekur neuž
taria ir darbininkų vargų 
neatjaučia. Jų tikslas pa- 

Fžd. Gugiui pakelta alga tarnauti visokiems išnaudo- 
varde kokių ten pagelbinin- tojams ir darbininkų vergė- 
kų. . ..J ■■ ■■ -----

Pažiūrėkime j s.L.A ra [e!1ingrado Pramonės Reikšmė Sovietų Sąjungai 
portą Pennsylvania Insu- » - J
rance Report (Business of 
1930),” kuriame surasime,

rių visokiom nelegalėm pas
kolom ir t. t. Dar daugiau, 
S.L.A. Pildomoji Taryba ir 
jos gizeliai paėmė tūkstan
čius dolerių, kaipo priedą 
prie savo algų už visokias 
keliones ir sugaištis. Ne
gana to, pirm. Gegužiui ir

Kėlime pramones Sovietų į tai pasirodo, kad pakilo 21.3
provokacijas išgalvoja Japonija ir jai prielanki spau- Sigoje svarbią reikšmę;nuošimčiu, arba sunkioji ir’

J>er imperialistiniai kitų šalių elementai su tikslu, ki reikaTams "$57,338.-

SUk§1US visuomenin« °piniją! $9:805.91 už organo išlekli- laboratorija, gurioje auga 
P Drg. žinovai dar kartą! pastoja, kad Sovietų Są-I^i 547,532.29 (ke- nauja technim- Leningra-
junga laigosii griežto neitraliteto Mandžurijos įvykiuose, t ^unos dešimtys septyni tūk-.do fabrikuose išdirbama su-
V _ .1 i 43-°. . .i . . . . • •• i nį-nvtnin-i y\r\1 r4 4-v»in 1

roliįris irlįWnČija
Raut 

ję^pfiSnsį^nerolui Ma;; ‘ < J>
Jungtinių Valstijų K’omuništų Partija šaukia .visus 

darbininkas masines’ prieškarines demonstracijas šeš
tadienį, 21 d., lapkričio. Kiekviename mieste atsibus pro
testo dėmonštracijos prieš ruošiamą karą ir už apgyni- 
maįSovietų Sąjungos.

Visos -darbininkų organizacijos, visi revoliuciniai ir 
kovingi darbininkai privalo dalyvauti ir pasisakyti prieš 
karį. Lai nuaidėja darbininkų masiniai protestai! Lai 
matp viešpataujanti klasė, kad proletarai nebus imperia
listų suruoštame kare* kanuolių pašaras. Mes kovosime 
prieš karą ir jam iškilus dėsime visas pastangas, kad 
payęrsti jį į piliečių karą, į karą pavergtųjų prieš‘pa
vergėjus, dirbančiųjų prieš išnaudotojus.

išmokėta ’ viso-' 
kiems reikalams $57,338.-

i turi Leningradas. Lenin- Į lengvoji pramonė 
grado dirbtuvės tai galinga 
- - --- ’'įGiiA...: •

pries' Soviętų Sąjungą

]ungL _ o_________________________ c v_________v
kad pi nekeikė ir neteikia Jokios- paramos Chinijos gene-1 stančiai, penki šimtai tris- 

' *‘v: L4-J- visus:tuos išmisluš apie pasirodymą! dešimts du doleriai ir dvi- 
Raudonosios Armijos,” bei suteikimą ka-i^ęšimts devyni centai) dą-

• ' ' -1 ♦ ’ • 9 1 1 • "frm

iV AIDllC O AI Vlf AI balsuoti, su kuom jie nori’būti, į1/rLL 11LA1 bet neleista. Besarabijos gy
ventojai kelia protestus prie 
Rumunijos valdžią, kaipo pa
vergėją, ir reikalauja jiems lei
sti prisidėt prie Sovietų Sąjun
gos, bet imperialistai jų balsą ! 
nuslopina. I

PAUKŠČIAI žvejai
Baklanai arba jūrvarniai 

veisiasi visų jūrų ir didelių 
upių"'pakraščiais. Tai paukš
čiai panašūs į žąsis; jų kak
las kiek;trumpesnis ir stores
nis pž gulbės. Puikiai plau
kioją ir narstosi. ‘ Chiniečiai 
tuos! .paukščius išrpokina jiems 
žuvį# gaudyti. Paukštį priri
ša prie virvutės. Tas neria į 
vandenį, ir .pasigauna žuvį,

Įįpasi algom, kelionėm, su
gaištim ir taip toliaus, . % 

Tai graži suma!
j b 1930 m. nebuvo dar tiek 
visokių priedų prie algų, ne
buvo dar tiek kramtymų- 
kandžiojimų ir “tyrinėji
mų.” Šiais 1931 m. visko 
yra daugiaus, daugiaus bus 
išeikvota ir S.L.A. narių pi
nigų.

Nors S.L.A. turto yra dar 
apsčiai (skelbiama ‘virš mi- 
lionas dolerių”) ir P. Tary
ba sako, kad turtas vis au
ga, bet į kurią pusę? Mes 
matysime iš “Lithuanian 
Alliance of America Valu
ation Report of December

dėtinės ir. gąlįįągds mašinos 
statybai a gpitogorskui, 
Kuzneckuų' metalo
fabrikam^ ^^^fe^ui ir ti.

Leningradas yra vieninte
lis gamintojas; visai Sovietų 
Sąjungai garo ir vandens 
turbinų. Traktorių staty
boje “Krasnyj Rutilo vec” 
1931 metais duos daugiau 
50 nuošimčių atsarginių dar 
lių, palyginant su gamyba 
visos Sąjungos.

K o lekty vizavimas šiau
rės ūkio Leningrado apy
gardoj daug priklauso nuo 
to, kaip dirba milžinai-dirb-

BOA—angis

31, 1930, to the Insurance žvejybos laivų pastatoma 
I Depts”, kur yra pasakyta, Leningrade, kaip tai_ Balti- 
kad pomirtinės užtikrini- J*0 ’ fabrike, Šiaurės dir- 
mas 1927 metais buvo 107.- ^tuvėje ir Marti fabri-

į 25%; 1928 m. pomirtinės 
Ta angis veisiasi Pietų Am- užtikrinimas buvo 106.36%; 

erikoje; neturi nuodų, ir jos 1929 m. pomirtinės UŽtikri- 
įkandimas nepavojingąs, bet ji 
pavojinga savo diduniu iir spė- L_ /./v.., .

-Ji0**' ;r ęz •« x- a; “ka- Kartais būna iki 20 pėdų!^?30 m. pomntines uztikri- 
kunįižmogus pąskur atima ^id.lpūpja ant savo aūkos ir, --------------  -
J0, Ji . 'apie ją apsisukus,.užsmaugia,

■ o kartais nemažus gyvūnėlius
ją \BANANO3 ’ , ’ j gyvus praryja. ;

. i -v*-.. ! i ' >ii ;Bdnos auga visuose šiltuose j------------
krai jfųose.; i Jų medis, .neturi 
šakų, iš stačiaį išauga ilgi 
lapąi, kurie kartais turi iki 7 
pėdų ilgio ir 2 pėdų pločio. 
Bananos, . kaipo vaismedžiai, 
buvo ‘ surasti Rytinės Indijos 
salose; iš ten jų išsigabeno į i 
kitus įiltiis kraštus.

Ak tina rija ,
Jūrų gyvūnas, panašus į 

rytulį. Jų yra įvairių ^pal
vų. Viršui atdara skylutė, 
kuri tarnauja kaipo burna, 

į ap link ją/ .įvairių spal- 
ivų desėtkai “kasnykėlių,” 
kurie tarnauja pritrauki
mui prie burnos maisto. 
Apačioje nuo kūno taipgi 
kabo kaip kokie plaukai.

š.

BESARABIJA
THi yra piet-vakarinė gu- 

bentlją, kuri priklausė Sovie
tų Sąjungos teritorijai. Ji gu^ 
Ii tarpe. upių.Prut ir Dniester, 
prie,Rumunijos rubežiaus. Tu
ri 3^.000 ketvirtainių verstų ir 
netoli 3 milionų gyventojų.. 
Žem4 ^derlinga; tinkamos prie- 
pląūįOs Juodųjų Jūrų, pakraš-

Imperialistinė Rumunija, su 
priturimu' pasauli# itrtperialis- įJulWu^ 
tų. m., ją pasigrobė ir'gališki. Pradėsią juos* de-t

New York.— Policijos de
partment's sako, kad šiuo 
tąrpu New Yorke yf a 6,000 

> jurininkų, -kurie yra' nelė-

K:k6si. M| 
kalaVo leis

priešais.,
Tik Komunistų Partija veda 

bininkų gyvenimo sąĮygas, ji 
kovoja už nuvertimą militar- 
fašistinės diktatūros, įkartu ir 
visos kapitalistinės sistemos, 
todėl lietuvių Kamunistų Frak
cija šaukia visus, lietuvius dar
bininkus prisidėti, visa išgale 
prie , leidimo “Tiesost žodžio,” 
su kurio pagelba bus,sękųiįn- 
gesnė kovą, prįeš haigjąųtį pū- į 
ti kapitalizmą ir visus jo kjąp- 
čiu^us, • .kurie, dar desperatiš
kai ’stengiasi .jį( giųįi. ,Nepa- 
miršikme, drąugąi, kad dąr-

:“Rytojaus” vietoje 'būtų lei- svarbiausias g i n,k ląs-spauda, 
džiamas kitas laikraštis, kuris priklauso nuo pačių darbinin- (

jr griežtą kovą* už geresnes dar- 
išleido I pagalios naujai išperėtas “Ai 

įvairių prekių virš 1.4 mi- 
liardo rublių vertės.

Metalo pramonė, išaugo 
40 nuoš. 
sulyginti 
čiu 1930 ___ ___ _ _
gamyba pakilo j ,42įl p nuošįi i feMį PrislsĮieJes

nų gamyba išaugo net du griežtą kovą ir kurie vėliaus 
kartus palyginus su perei- iik0 išvyti iš “Rytojaus,” po mirsiKme, arąugąi, Kaa aąr- 
tais nietais. • j ' pervers^io^ šaukte |aūkė, kad bininkų laimėjimai ir jų kovos

su pirmu pusme- 
metų. Elektros

vedė

tais metais. ’ L j t ■'< ■ ' A -• •• \ i i'»
Priešakyje eina šios dir

btuvės : 
“Stalino”, 
ną 101.5 nuoš. 
šioje srityje rodo • ne 
kiekybė, bet ir 
kus daviniai yi a žengimo I Iai^ra§t| “Tiesos žodis,” su ku- 
pirmyn ir technikos reikme-i rj0 pagelba vedė dar griežtes- 
nų gaminime. “Stalino” 
vardu dirbtuvė pajėgė pa- tų valdžią ir su jos palaikyto- 
gaminti turbinas, ^duodan- 

tuvės metalo pramonėj. Pir-'čias po 24,000 kilovatų pa- 
mą vietą Leningradas uži
ma ir garlaivių statyboje; 
| jūrinių laivų ir 90 nuoš.

dirbtuvė
kuri išpildė pla-1 džiai ir nutylėtų taip pat prieš ! 

Laimėjimų į visus lietuviškus parazitus, bet! 
lvau ae tik'neatsižvelgiant į visus perse-’ 

r kokybe. Aiš- ir pu0'J,"us L; i
v . i Grupe tuojaus išleidžia slaptą

vardu | nusiienktų militar-fašistų val- kų.
P nlfl- I d-žini ir nii+vlpfii fnin nflf. nripč I ---------------------- :—

Kiek Ateiviy Piliečių 
Jungtinėse Valstijose

nę kovą prieš militarinę fašis-

jegos, d pabaigoje pusme
Pasirodžius “Tiesos žo

džiui”, mūsų priešai: konsul. 
Gaučius, kun. Bumša ir Jani-

nimas buvo 105.41^/ O 

nimas nupuolė, iki 101.82%. 
Tai matote kad SįL.A. tur
tas auga į atbįilą pusę' ir 
pomirtinės Užti^fihųnas žy- 
lįiiai puola žemyn J .
L-O kaip su9 S.£i; Al į skelbia
mu turtu, aristijdįjjų jis 
toks randasi, ^kaip; S.L.A. 
Pildomoji Taryba i Skelbia? 
Pennsylvania Insurance Re- 
port’e už 1930 m. yra pasa
kyta, kad paskaityta dau
giau turto įvairiais bonais 
sumoje $98,276.00. Vėliau 
Pėnnsy Ivan jos valstijos ap- 
draudos egžaminieriai skel
bia, kad už ’įvairius bonus 
priskaityta '$216,686.50 - dau
giau, negu jie verti. O kaip 
su paskolomis? M<es žinom, 
kad ir paskolose dingę de
sėtkai tūkstančių^ dolerių. 
Jei mes dabartiniais laibais 
perkratinėtume S/L.A. tur- 
tią, tai S.L.A. iždas ipasiro-. 
ąytų visai kitokie; ir pilnu
mas pomirtinių išmukėjimo

kuose. Dyzeliai (motorai) 
ir kitokios mašinos išdirba
ma metalo ir elektros pajė
gų gaminimo dirbtuvėse. Ir 
tas aptarnauja visos Sąjun
gos statybą ir greitarpaver- į 
čia jos tolimus - ^raštus į 

. industrinius centrus. Vien
kart, auga ir lengvoji pra- 
mode.:.( Per trumpą laiką į 

' dirbtuves “Krasnyj •' Treu- 
golniko” laikotarpyje 6 mė
nesių, .įtraukė 10,000 naujų 
darbininkų, ir fabrikai pra
dėjo dirbti fee > t pertraukos 
ant- trijų - pakaitų (šiftų). 
Šie fabrikai 1931 metais 
duos šaliai daugiau 40,000,- 
000 porų kaliošų, 25,000,- 
000 porų kitokios avalinės, 
150 milionų metų įvairių 
audinių, 38,000 tonų muilo 
ir tt. Viskas eina patenkini
mui darbininkų ir valstie
čių reikalų Sovietų šalyje, 
ir todėl smarkiai auga eko
nominė masių, gerovė.: t • i • ' • \ * ■ ■, i ■

) ' ' 1 ■ J' ; ■

' Puses Metų Daviniai s
1 ’ ■ : f ■' '• •’ ’ ,• r •;

Jeigu ' palyginti daviniųg 
išdirbinių Lehirfgrddo pra
monėje už- -pusę ’ 1931 metų,

v» • • j vjauuiud. nūn. uuiuoa n u
cio jau pagamino net 50,- Įionįs> gr švedas ir visi kiti 
000 kilovatų pajėgos turbi-j 
ną. Dabar eina / skubus 
darbas užbaigimui naujos 
milžiniškos turbinos, kuri 
duos 100,000 kilovatų.

Negali ma nepaminėti 
dirbtuvių “Krasnyj Putilo- 
vec”, kur eina sėkminga 
kova už išpildymą progra
mos traktorių išdirbime. 

’ Už pirmą pusmetį “K. P.” 
dirbtuvė davė šaliai r virš; pinėti..

parazitai pradėjo landžioti po 
lietuvių apgyventus kvartalus, 
šnipinėdami “Tiesos žodžio” 
spaustuvės. Budelis majoras, 
Rosaskas su gauja šnipų dėjo i 
visas pastangas, kad suradus1 
“Tiesos žodžio” spaustuvę,! 
Nekaltai buvo suimami ir mu
šami lietuviai darbininkai, kad 
išduotų “T. ž.” spaustuvę. Per 
dideles lietuviškų šnipų ir ki
tų išgamų pastangas, krauge
riui Rosaskui pasisekė sušni- 

Šių metų gegužės 
8,500 naujų traktorių; p da-bpėn 30 d.,, 12-tą vai. nakčia,
bar tęsia kovą ųž metinę 
programą—pagamini 12- 
000 traktorių' su atsarginė
mis dalimis'. ' , ’.

Išleistas pirmas Sovietų 
išdirbystės bliumingas “Ižo- 
ro” dirbtuvėje. Tai savo 
rūšies pečius-inžiniš per ku
rį iš geležiės rūdos (nau-

gryna geležis. Jis paga
mintas daug greitesniu lai
ku ir pigiau, negu užrube- 
žyj pagaminama, teigia
mas jau ir antras, i • •’/

Tai tik keli nuvęikįmai 
yra pasiekti, acių gabiąm 
ir sumaniam KonfdAjstų 
Partijos vadovavimui,- dar
bininkų entuziazmui ir vi
so. pramones kolektyvo ]>a- 
Siryžimui stiprinti socialis
tinę statybą, »drūtinti* »apsi-

buvo užpulta “T. spaustu-! 
ve. • Spaustuvės! ! bute suimta 

į" raidžių rinkėjai ;drg. P. Ule- 
vięiusjr dar du.draugai argen- 
tinięčiai. . Suimtieji draugai 
Rosasko'ir gaiijos policijos vie
toje buvo labai sumušti ir nu
gabenti į Avellanedos policiją. 
“T. ž.” r inventorius ir doku
mentai konfiskuoti.

Areštavus “T. ž.” spaustu
vę, kraugeiis Rosasko tuo dar 
neužsiganėdino, buvo užpulti 
darbininkų privačiai ,butai ir 
daroma kratos, kurių sąryšyje 
areštuota apie 40 darbininkų, 
jų tarpe 4 lietuviai r A. Ta
mošiūnas, P. Sarulis, N. Nene- 
nas, ir S. Šimas, kurie irgi bu-

—------------------ ---- ------- T------------------- --

gynimą nuo kariškos inter
vencijos ir galutiniai pasi- 
liuosųoti iš priklausomybės 
nuo južrubėžinės technikos.

' • \ Ąė Skurskis.
“Proletarskaja Pobieda” 

Fabriko* Darbininkas. ■ <

Nepaisant natūralizacijos .pa 
didintos kainos ir visokių ke
blumų, 'kuriuos ateiviai turi 
pergalėti, bejieškant pilietys- 
tės, 68% svetimtaučių šioj ša
lyje tapo naturalizuoti, arba 
ėmė žingsnius įsigyti pilietys- 
tę, kuomet paskutinis gyven
tojų sąrašas buvo daromas ba
landžio mėn. 1936 m.

Pilietystės skaitlinės, kurias 
Cenzo Biuras ką tik išdavė, 
aiškiai parodo, kad atęivių na
tūralizacija žymiai auga. Su
lyginus ’ su Cenzo skaitlinėmis 
iš 1920 m.į skaitlius naturali- 
zuotų .ateivių pasididino be
veik 12 nuošimčių,’ kuomet 
skaitlius ateivių- nup'uolė apie - 
10 nuošimčių. - •

Cenzas, rodo 3,787,000. ai- ( 
eivių, kurie neėmė, žingsnių 
būti piĮnai nątųrajizuotąis, (bet • 
tūkstančiai iš jų prašė pirmų 
popierų po paskutinio 1920 m. 
cenzo. Balandžio pirmą dieną 
1930 m. nepiliečiai sudarė tik 
3 nuoŠ. viso Šios šalies gyven
tojų skaitliaus.
' Bal. 1, 1930 m: išviso buvo 
13,366,407 baltų ateivių gy
ventojų šioje šalyje, tai yra 
apie 11 procentų viso gyvento- < 
jų skaitliaus. Iš. tų suvirš 
7,859,000 arba 59% buvo na- 
turalizuotij ir 9% išėmė 1-mas 
popieras. Iš ateivių miestuose 
58% tapo naturalizuoti, kuo
met gyvenantieji kaimuos net 
69%‘ įgijo pilietystę. Nuoš. na 
turalizuotų ateivių mainosi su
lig valstijų. J Iš 3,192,Q00 sve
timtaučių New Yorke 65 pro
centai naturalizuoti, iš 1,233,- 
000 Pąnnsylvanijoj 62 nuoš. 
ir New Jersey iš 844,000 net 
57 procentai nautralizuoti. į
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Puslapis Trečias t

IDADAC oAIII/TA lWITCldasi kontr-revoliucijos eilėse ir pirmyp!... IVIUm i lošia kontr-revoliucine rolę. . .

OPORTUNIZMĄ IR I kraštu Kompartijų eilėse su i

NISTU PART. SPEKASi»S«W“-.. . . . .
! dies atnešė darbininkų klasei 

, . _ .v , 1 . f tie taikstytojai. O ir patys '
klases įsnauclotojus-bui zuazi- j taikstytojai ne vienas virto 
,R< bet n- prieš Įvairias smulkia- ] bjauriausiai deši,baisiais opor- 

SSSP bui’žuazines ideologijas, reiš- • tunistais. Tik sveika marksis- 
bobK. kjančiąsias proletariato eilėse, j tinė-leninistinė, aštri kritika 

prieš menševizmą, anarcho-sin- į ant taikstytoji}—galės juos iš- 
dikalizmą, dešinįjį ir 1 
oportunizmą. Amerikos 
munistų Partijos Lietuvių i —" 
Frakcijas draugai komunis-1 
tai apsiginklavę marksizmo- . 
leninizmo teoriją ir prakti- Į ,_iau 
ka, turi atsargiai—be kelionių , 
ir karščiavimosi aiškinti tiems: 
draugams’ darbininkams, kurie! - . .

.eina su grupe renegatų ir opor-išimuoju- ir kairiuoju nukrypi- 
tunistų, kaip didelę'klaidą jieįmu, 
daro darbininkų klasių kovos į priemaištų-taiksfytojų.

i lauke ir kaip ta klaida eina tvirtina leninistinė kovos teori- 
■>_'ja ir praktika...

ka nedirbu, šams-buržuazijai. Menševizmas,; Apie oportunizmą

Drg. A. Bimbai, 
46 Ten Eyck St., 

\>Brooklyn, N. Y.
Krymas

Spalių 30, 1931 
Melas Drauge!

Visą spalių mėnesį aš ran
duos Kryme. Mat, aš dirbu 
kalbančiam kino teatre, už pa- 
gelbininką direktoriaus. Ne- 
sustabdydami kino-teatro vei
kimo darėme nemažą remontą. 
Dirbau, kaipo udarnikas. Bai
gėme remontuoti. Už gerą vi
jimą darbo, nėsustabdant ki-[ 

•jGio teatro veikimo, gavau pre-: 
miją :, ant jnėnesio pailsio na-i 
me į Krymą. Kelionę mano, 
bet valgis ir lova, tai kainuoja1 
125 rub. mėn., tai gaunu veltui. į ant naudos mūsų^ klasės prie 
Taipgi už visą mėn., I 
sumokėjo pilną algą. 1 spa 
lių, išvažiavau iš Maskvos apie 
7 vai. vakare. I 
Kryme buvau apie 8 vai. ryte, 
spalių 3 dieną.. Važiavau 
greituoju traukiniu.

Biskį apie Kryrhą. Nuo Šįe- 
_ j vastopolio iki Miskar, toj vie

toj, kur aš apsistojau poilsio 
Į name, yra apie 75 kilomėtrai.

toj kovoj Važiavome iš Sevastopolio plen-

kairiii 1 gelbėti nuo oportunizmo ir pa- 
; C Ko- • ant tvirtų marksizmo-

i lenininzmo pamatų—gali būt, 
” ’•’ 2 į kad dalis iš tų taikstytojų nueis 

• pas oportunistus,—tas bus svei- 
i Komunistų Partijos ei

bėms. Ant dviejų "kėdžių 
1 džiančių neturi būti:

Kova su oportunizmu, su de-

sė-

Kaip United Textile Workers Unija Atšaukė 
Audėjų “Streiką” Maynarde, Mass.

ikiek jis yra padaręs gero p. 
Templetonui prieš “raudonuo
sius!” Girdi, Mass, valstijos 
gubernatorius neatsisako da—, 
ryti konferencijas su mumis, — 
o Templetonas atsisako. Žino- 

' m a, ’ pirmiau užtektinai surū-. J* 
kė cigarų p. Rivier su Temple- '”**• 
tonu, 
kaip 
kas.

H

Lapkričio 12 dieną United T. W. pardavikai išdavė savo
tu, per kalnus, pakalnes. [Textile Workers U^iija .(Dar-, paskutinį raportą, iš laikytos

Neišpasakytas gražumas- so p° Federacijos) sušaukė ma- konferencijos su kompanijos 
Idai, parkai, gėlės, šiitų ‘kraštų 'sinj susir ink imą ir atšaukė ša- agentu H. Templetonu. _ Pir-1 
mndžini Visur ž-ilinmvnai vo streiką , kurį buyo apsau- miausiai agentas užklausė, ką 
Apačioj'tiesiasi Juodoji Jūra. ' American'Woo'en Co. Jie atstovauja. Jie atsakė, kad į

Drns Šiltas ProlpHni vnls įaudyklą lapkričio 2 d. Jų bu-< vietinę U.T.W. uniją. Agentas, 
tiečiai ir raudonarmiečiai’ilsisi-|vo ‘.■eikalavimas, kad būtų su-'atrėžė jiems, kad jūs eikit po I 
tnisn sveiksta Pnilsin namnn- grąžinta 18 merginų į darbą, velniais su savo unija, ir as L. num, 268 pasakyta, 
se bei sanntoriiose nilnas nal kurios buvo Prarytos iš dar-’ jūsų visai nepripažįstu, ir aš reitą mėnesį atvažiavo T. 
inris mnndnsi ‘ kaitinasi niJpš Ibo už atsisakymą dirbti Law4 f atsisekau, su . jumis ; kalbėtis,' Mahon,” o turėjo būti “pereitą . , ■ 

. J. c . i i . irence’o skėbinį darbiL Strei-'kaipo su unijbs atstovais; pa- metą atvažiavo Tomas Mcft^asaulę. Buvusis caro, jo kum-[, , v?,,. * .Lu-i../.d.. 1 lU l = j.... _: i__ T, ' .
1 gaikščių, grafų, fabrikantų, 
dvarininkų, generolų ir bankie--* 
rių tpaiociais, jų kurortais, kur; 
seniau saujale dykūnų-parazitų 
lėbavo-ilsėjos ir gydėsi, šiandie, 
dabar, pasi.dėkayojąnt proletą- 
riijei Spalių Revoliucijai, haū-

P.

Am. W. D

Bet dabar išdrėbtai, 
iščiulptas lemonas, ir vis-

ko. 
bėjo, 
re j

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

už 6 mėnesius, 30c. už 3 me«

Am. W. Darbininkas.
S. klaidos atitaisymas, 
num, 268 pasakyta: “Pef

linijoje. Bet jis

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tam

darbininkui, kuris gaus dau- 
giausia prenumeratų.

mekliorius Ri- (Matykite Liberator, kad su- 
jis kalbėjo apie Lawren-i žinojus sekančias dovanas) .

1 • 1 • •• • V • į / __ _ . — , ■ t._ — —. _ - _ ■ -

ko-

i-f

75 k.
25 k. 
$1.00 

50c. 
20c.

3 m.
50 f.
50 f.

30c.

IŠSI RAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA: 

Redakcijos adresu:
MOSKVA, Nikolskaja 10 

Centroizdat. Periodsektor, 
Red. “PRIEKALAS” '

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

SSRS. “Priekalą” galima iš
sirašyti ir visose pašto įstai
gose. ’ 1 .

kas buvo apšauktas 2 d. lap- sidėkit š&Vo uniją įb' sėdyne;ihon. 
kričio, pasibaigė 12 dieną lap-i ir tada kalbėkit pavieniai,! 
kričio, tęsėsi 10 dienų. Bet j “Atstovui” klausia, ką jis ma- [ 
tuo tarpu ’nei vieno’ susirinki- ho daryti sų tomis į 18 merginų, 1 

„.A i/ukta masinio, kurias jis pavarė. Atsako, Į
. .. .... T _ .1 I ' i 1 I l„lJ.J_KĄtsak0’l IŠLAIMĖKITE

ir nieko prieš Jas neturįs, bet ’ EkgĮ{lįrsiją j goviejtu! Sąjun 
dirbtuve uždaryta neaprube-1' ■ ■ 1 L ’ ’ '
žinotam laikui, ir'jis nieko ne-1 * ' ’ ' LJyKai
galįs jums daryti. Jis" turįs' 
iš kompanijos įsakymą vežti 
į kitas dirbtuves mašineriją ir 
.veža.

Tai tokį raportą parnešė “at- 
pasilieka, o mašinas išvežinėjo j stovai” iš kompanijos'agento, 
į kitas dirbtuves, daugiausia |įr ant to buvo “atšauktas 

. [streikas.
Dar priminsiu, kaip tie U

mo nebuvd Sušaukta masinio. ( .. . , (
Gal jie iri laike susirinkimus, |kad'jis tų mei’ginų riepavaręs Į 
bet tik sali, o, ne visienjs darbi
ninkams. ; ■ , ; .

Kompanija pirmiaus uždar- 
rė savo ^dirbtuvę, negu iU.T.W. 
unija apšaukė streiką ir pir- 

įmiau atšaukė streiką, negu 
'žįsta, kiek reikia laiko del pa- [kompanija atidarė dirbtuvę. , 

!, taisymo sveikatos to ar kito^aip buvo uždaryta, taip u j 
_ . Į poilsio namus va- 

, šiek tiek laiko tu-^iuoja be .daktarų nuskyrimo,

, turi^ būti, \ėdama be jokių jjjas milibnai ' proletarų, ' vals- 
ią pa-, | kiečių jr raudonarmiečių.' Vie- 

i m atvažiuoja, kiti išvažiuoja, 
' 1 esti po mėnesį, po du, žiūrint, 

xucu.icw.iuao, , -i---------- - ----------- Amerikos i<ajp daktarų komisijos pripa-
: dešinieji ir kairieji oportunis-1 Kom. Part. Liet. Frakcijos ei-j 
tai lošia kontrrevoliucijos rolę , lose rengiaus plačiau parašyti,

Progai j draugo, 
nuskyrimo, .

rint, pabrėšiu. Dabar rengiu(anį mėnesio. Krymas yra daug|S^akles (magazine ,looms). 
straipsnį apie Krymą-Kaukazą; nukentėjęs nuo piliečių karo ir j 
ir kitų vietų Sovietų Respubli- į žemės drebėjimo 1928 m. Bet,^ ■ . ■ - x .........
kos kurortus, poilsio namus ir dabar 
sanatorijas.

Sėvastopolyj- darbininkų klasės kovos eilėse. | bet vis to laiko stoka, 
e 8 vai. ryte Suklydę draugai darbininkai pasitaikius, šiek tiek

esanti oportunistų ir renegatų 
grupėje, jei jie komunistai, tu- 

! ri prisipažinti prie savo klaidų 
Prieš išvažiavimą buvo at-j įr atidėliojimo grįžti į Ame- 

silankę pas mane Maskvoj iš , rikos Komunistų Partijas eiles 
Detroito Bajoras, iš Akrono' įr dirbti darbą 
Joneliunas ir dar pora. Pasi- socialės revoliucijos 
kalbėjome. Dar aš juos už 
nekuriuos dalykus apibariau, 
iškritikavau. Pasirodo, kad visose 
Amerikos nekurie draugai, pa- Į oportunistais smulkburžuazijos 

ysirinko savo rūšies “strategi-1 ideologais ceremonijų nedarė ir 
ją,” mechaniškai, ar kaip kitaip į Bedarys. Mes matome, kaip 
galima pavadinti, išeina iš Par- j pasaulinės^ revoliucijos genera
cijos,’ o po tam važiuoja be|^^sv štabas Kominternas su- 
jokio trukdymo į S.S.R.S., tai (triuškino trockizmą ir dešinįjį 
savos rūšies dezertyrai, tai (oportunizmą, kurie šiandie ran- 
vaisiai nuogo oportunizmo, Į — 
prieš kurį reikia griežtai ko- j 
voti.

.Nelaimė su tais draugais, | 
kurie mano, kad jei jie ves ' 
taikstymo politiką su oportu- ! 
nistais, tai apgins organizacijas | 
ir daugiau pritrauks partijon 
darbininkų ir organizacijas iš
laikys čielybčje. Bet tikreny

bėj išeina atbulai. Taikstyto- 5 
L jai yra blėdingi dhrbihinkų;' 
\ masių revoliucionizavimui ir i 
) kovoje prieš išnaudotojus. Pra-'! 
* ktika parodė, kad jie - taiksty- ' 

tojai yra trukdytojai kovos su ' 
oportunizmu. j

Pruseika senai dvokia opor- 
tunizmu, bet jis lapės politiką! 
vedė. Jis visuomet masėse j 

* ’giedodavo lakštingalos balse
liu, kad jas migdyti oportu
nizmo miglose—sulaikyti nuo 
revoliucinės klasių kovos. • į

Marksistas - leninistas, pa- į 
daręs klaidą, visuomet jis ( 
prieš partiją, prieš darbininkų; 
klasę viešai išeina ir prisipa- • 
žįsta, “taip, aš padariau klai- : 
dą,” atšaukia savo klaidas, iš Į 

mokosi, ir tt. Gyvenimo ir ko-, 
vos įvykiai taip staigiai įvyks- i 
ta, kad mes ne visuomet' 
spėjame orientuotis mark- i 
sistine-leninistine teorija, pri- Į 
sitaikyti prie praktikos 
venimo, kni
sti taktika, su revoliucine stra- 
tegija. Būtų nesąmonė šaky- i 
ti, kad kovodamas-veikdamas ' 
per metu metus nepadarysi 
bei nepadarei klaidos. Mes 
komunistai, tai ne Rymo po
piežiai, kurie sakosi, kad jie ' 
neklaidingi. Mes savo pada
rytas klaidas taisome. Mes iš 
Jų mokomės.

Bet dešinieji oportunistai- 
s mulkiabutžuazihiai elemen
tai, kaip iš dešiniojo, taip ir 

kairiojo sparno anarcho-sin-' 
dikalistai, yra bjaurūs oportu-! 
nistiniai šašai ant proletariato 1 
kūno. Komunistų Partijos, va-; 
dovaujant Kominternui, turi 
ginkluoti prol’etariatą marksiz-1 
mo-leninizmo teorija ir prak-( 
tika ir su tų ginklų pagalba; 
išrauti su šaknimis, kaip deši
niojo, taip ir akiriojo oportu
nizmo šašus iš proletariato ei
lių.

Jei dar dalys darbininkų eina 
su oportunistais/Butkais, Jan-i 
kauskais, Pruseikomis, Senais! 
Vincais, dezartyrais Paukš-; 
čiais ir kitais, tai tas parodo, 
kad tie draugai darbininkai 
atsidūrė oportunistų-renegatų 
eilėse todėl, kad stokai 
pas juos marksizmo-leninizmo , 
teorijos ir praktikos kovoje • 
del darbininkų klasės pasiliuo- 
savimo. Merksistai-leninistai, 
biri kovoti ne tik prieš savo

4 *

pagreitinimui:
Amerikoje. į

Kominternas ir jo sekcijos 
šalyse su renegatais

jau viskas atitaisyta, j dirbti ir taip dirbti, kad dau- 
Čia užsiėmimas daugiausia vy-|giau darbininkų iš fabrikų ’ 

Jūs, draugai, esate užversti, nogradų sodai ir tabako plan- 
klasių kovos darbais-veikimu, tacijos, žuvininkystė ir kurortų 
bet mes irgi pasiutusiai dirba- sanatorijų verslas, 
me, ypatingai vadovaujanti 
draugai, ne tik pelitinio darbo, 
bet ir ūkio-statybos ir kultūros . 
srityje. Dirbame be pertraū- 
kos—statome Socializmą. Tai “ 
ne juokai tokiose sunkiose są-i™ 
lygose statyti Socializmą. MesJ^1710- 
einame milžiniškais žingsniais1 Draugai, jūs turite daugiau

Tik ką gavau laišką iš Mask
vos, kad d. Mizara jau Maskvo- 

ije.ir greitu .laiku rengiamas 
jam pranešimas. Gaila, kad 
man neteks būti ant to prane-

IglclLl Uęll UJllllllvų 1O lauiinų IT 
I dirbtuvių įtraukus į Amerikos 
Komunistų Partijos eiles. 1 Pa- 
sidėkavojant' kapitalizmo kri- 
ziui ir bedarbei, dirva plati del 
verbavimo narių į Kompartijos 
eiles.

Su komunistiniais linkėji
mais jums ir visiems drau
gams, .

Draugiškai,
Julius Daubaras.

Beje, šitam mitinge buvo U 
T.W. unijos 
vier; ,...........
ce’o streiką ir jis pripažino, 
kad tas streikas buvo didelis. 
Taipgi jis gyrėsi, kad turėjęs 
didelę galią ir kaip jo klausė 
(policijos?) kapitonai pikieto nesiūs ir 3c. už vieną kopiją, 
linijoje. Bet jis neprisiminė Specialės kainos tiems, kurie 
nei vieno žodžio, kad jis prisi- ’užsisakys pluoštą virš 200 
dėjo prie sulaužymo šio strei-lpijų.

Taipgi jis labai nusiste-1 
kad p. Templeton įspy- 

sėdynę jo “frentam,” o t

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

gy-' 
turi būti lank-'

NUKENT EKIT NUO SLOGŲ

ROJAUS
* A M

RECEPTO TABLETAI
saugoti

savo gerklę

o
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Kada Kay Francis apleido sceną 
ir prisidėjo prie Hollywood© armi
jos, paveikslų industrija gavo puikų 
naujoką. Aukšta, juodbruva gražuo
le rado didelio pasisekimo filmų 
debiute ir ženge toliau laimėdama 
dar daugiau. Ji yra viena iš geriau
sių Warner Bros.' kino žvaigždžių. Kiekvienas klasiniai susipratęs darbininkas ir darbo valstietis pri 

valo skaityti vienintelį įeituvių kalba literatūros, politikos ir visuo 
menės mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą

Viena dėže už 35c, trys dėžes už $1.00
Prašome prisiųsti mani_______dėžę ar dėžes ROJAUS TAB

LETĘ už $________ , kuriuos šiuomi prisiunčiu.

"Aš jau mėginau rūkyt visokios rūšies 
cigaretus bet Luckies man geriausiai 
patinka. Aš juos rūkau reguliariai, nes 
turiu saugoti savo gerklę. Aš tą išmokau 
vaidinant scenoj praeity. Jūsų patobu
lintas Celofaninis įvyniojimas puikus. 
Trukt už skveto ir pakelis atplėštas.”

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

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

• , I ’ * t • l 1 I €1 <»’.*)

ROJAUS TABLTTAI yra labai pa^pį^aųjanjas. 
paliuosavimaą nuo slogų, kęšulio,. kaiščio ir galvos
skaudėjimo. Jos' paliuosuoja vidurius^—pralaužia
šaltį ir prašalina Slogų bakterijas'.

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

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

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

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

* * * * * *
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kaip jos pareiškimas 
LUCKIES mums ir, 

jums.

■ 1 
ra

«

naueu?

★ Ar p-lės Francis 
Pareiškimas Apmokėtas  ̂
Tamstai įdomu žinot, jog 
p-lės Francis pareiškimas 
neapmokamas, ji negavo nei 
cento už jį. P-lo Franci*' 
LUCKY STRIKE rūko 5 me
tus. Mes tikimės, kad šis 
apie ją pareiškimas bus jai 
ir jos filmų gamintojam* 
Warner Brds. taip naudin
gas, 
apie

Pagaminta iš geriausių tabakų -i- 
viso Derliaus Grietinės - LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę 
per tą išimtinų “SPRAGINIMO” procesų. 
“Spraginimo” procese naudojami Ultra- 1 
Violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybės, kurių, naturališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake. Šie kartumy- 
nai ir erzinančios ypatybės pašalinamos iš 
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. “Jie 
išimti - todėl jų ir nėra!” Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei. NEPERSE.A M P AM A s

It’s toasted
Jutu Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 moderniškų minučių 
tu geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio pasakojimai 
apie šiandieną tampa rytojaus iinios. Programos kiekvieną Antradieni, 

Ketvirtadieni ir Šeštadieni, vakarais per N.ILC. radio tinklą.

f

Copr.*
1931. The 
American 
Tobacco 

Co.
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Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytas
Ypatingas Humidor Pakelis 
Zip — ir jis ptsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cėllofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulke, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau moderniškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti! Ponios — sis LUCKY 
S^VĘTĄIįapsauga jūsų pirštų ppgdmsr,

’ “PRIEKALAS”—teikia eilių, apysakų, vaizdelių ir aprašymų, 
^vaizduojančių .SSRS.: darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą ir atsiek:mus socialistinės statybos fronte ir iš Lietuvos ir 
kitų kapitalistiniu, šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos. ''PRIEKALAS” rašo visais aktualiais proletarinės lite
ratūros klausimais. ■ , ' '

“PRIEKALAS”—j;i;ri nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, staty
bą”, kuriame plačiai nušviečiama Socialistinė SSRS- statyba, kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS, 
soicalistinėš pramonės, sovehozų' ir kolchozų vienetų gyvenimas ir 
augimas. -

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

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

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

Platytojams, kurie išplatins ne mažiau 5 egz.—5% pelno, kurie 
išplatins ne mažiau 10 egz.—10% 
giau egz.:—15% pelno.

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

ue— r.auiagnemaliz
6 Men.
Atsk. egz.

Amerikoj; metams
. 6 Mėn.

Atsk. egz.
Vokietijoj: metams

(U mėn. '. 1.
Atsk. egz.

Lietuvoj: atsk. egz.
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Puslapis Ketvirtas

r
Antradienis, Lapkr. 1931

A

MAISTO KAINOS IR JĮ) NUSTATYMAS SOVIETUOSE

---------------  -----------r-r------------r—
HAMTRAMCK,! MICH: t
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T.D.A. Kazio; Giedrio kuoposl susi

rinkimas bus penktadienį, 20 d. lap
kričio, Rusų svetainėje, 3014 Yemflns 
St., 7 vai. vakare. Visi nariai 
kit, yra svarbiu reikalų aptarti. Bus 
iš distrikto kalbėtojas.

Org. B. W.
(272*273)

mylėtojai karščiuodavosi, kad 
koncertuose draugai kalba 
apie darbininkų reikalus etc., 
girdi, politikieriai maišo dailę 
su politika. ‘Bet, ve, kaip grei
tai viskas mainopi. Draugai 
kalba apie kovas darbo su ka
pitalu, publika sėdi ir labai 
atydžiai klausosi. Reiškia, 
reikalingas tokis ir tolimesnis 
darbas.

i Antroji Dalis Programos
Dainuoja naujai išlavintas 

W. Gugo Merginų Choras. Dai
nos išeina labai gerai. Į trum
pą laiką merginų choras daro 
gyvą įspūdį. Tai vis naujas 
dalykas mūsų atsilankiusiems. 
Merginų didelis būrys, dau
giausia čia/augusio jaunimo.

: Išeina J. žuronas, chicagie- 
tis solistas, sudainuoja <daug 
dainelių f be sustojimo. ( i Pasi-f 
daro dainų permaina, sudai- 
puoja juokingų dainelių, kas 
publikai labai patiko. Vėl pa
sirodo choriečių duetas, tai d. 
L. Liutvinaitė ;ir d. W. Gugas.? 
Labai tiko čia malonus sopra
nas su baritonu. Šis- duetas 
buvo naujas reginys publikai.

Pasirodo ant scenos muziką 
mylinti, gerai detroitiečiams

siųsti delegatus ir prisidėt prie 
bendro darbo. Jose bus iš
dirbta planai, kaip geriau ko
voti prieš bedarbę, gelbėti ba
daujantiems bedarbiams, kaip 
ginti ateivių teises, kaip sėk
mingiau kovoti prieš fašisti
nius ir oportunistinius darbi
ninkų priešus.

Mes taipgi privalome prisi
dėti prie to didelio 
visus darbininkus 
mai apeina.

si ne tik gaVimu naujų narių, 
bet organizavimu ir naujų kuo 
pų. Jis taipgi sakėsi turėjęs 
pasikalbėjimą; su wilmerdin- 
giečiais delei lokalinių draugi
jų jungimo prie Augščiausios 
Prieglaudos.

i
| 52 kp. sekr. Mikužienė ra
šo, jogei jie rūpinasi gavimu 
naujų narių. Taipgi primena, 
jogei “Buletinas mums gerai 
patarnauja, ypač sekretoriams 
duoda gerų informacijų.” Pro- 
tokol. sekr. 
kad 52 kp.
mainieriams, o tos kuopos na
riai surinko $15.00 tam pa
čiam tikslui. Aukas pridavė 
vietiniam komitetui. ! Pasiro
do, kad draugai gerai Veikia.

32 kp'. sekr. Bakanauskas 
rašo',1 jogei mainierių rėmimo

v

• U . .R. MIZARA , , " ........  1-
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; ‘ 1. Kam ir kaip brangus pragyvenimas? šokių daiktų daug pigiau ir dąugiau (ir
Tuojaus, įkėlus koją į Sovietų Sąjungą, i 

metasi į akis įvairių daiktų augštų kainų ‘ 
buvimas. Juo labiau tas supurto ameri
kietį, kuris čia mainydamas dolerį į rub
lius, už pirmąjį negauna netgi dviejų čie- 
lų rublių, o tik, berods, rublį 94 kapeikas!

4 < — z z . v

Asmuo išsimainęs, sakysim, dolerį ir su yo jdblerį iškeis kokiam nors spekuliantui
rubliu 94 kapeikom nuėjęs į valgyklą—da- ir už jį gaus šešis rublius, tai jis negalės
leiskim Leningrade arba Maskvoje—už už juos pirktis “Torgsine”; nieko ir tuo bū
tuos pinigus vargiai gaus geros sriubos dvi Už tuos šešius rhblius bendrose krau-___ _ ______v

? lėkštę. Jei jis norės pirktis papirosų, thipltuvėse pirkdamas tegalės vos vienus pietus blankūs išdalinta’ir jatP $5.00 
!• vadihhmoj “atdaroj krautuvėj”, jis gaus nusipirkti. Bet jei tas pats asmuo iškeis prisiuntė. Tos, aukos perduo-

25 papirosus už vieną rublį! Jei jis norės dolerį vyriausybės įstaigoj ; (žinoma, jis ta, kam priguli, Drg. J. John-
pirktis obuolių—už vieną nedičkį obuolį gaus už tai paliūdįjimą-kvitanciją), ir už son paftidarbavo. surinkimui tų 
jis turės mokėti po 25-30 ir net 40 kapeikų! dolerį gaus tik vieną rublį 94 kapeikas, j ^^8^’ apte®' vaiu

geresnių), negu vietiniai darbininkai gau- 
ina savo krautuvėse. 'Jiems mokama, tie
sa, rubliais, bet reikia atsiminti, kad čia 
rublio vertė ne vienoda: ji vienur reiškia 
tiek, kitur daugiau arba mažiau. Tai pri
klauso nuo to, kas tą rublį turi ir kas jį 
kaip, gauna! Daleiskim, jei amerikietis sa-

tai už tai “Torgsine” jis nusipirks valgio 
dviem-trim dienom! Tiesa, kaime arba

Tas pats yra ir su kitais daiktais.

Iš to, skubus temytojas bei “svečias” tuo- j mažesniuose miesčiukuose, kur nėra įsteig- 
jaus gan susidaryti opiniją, kad Sovietų į įų svetimšaliams “svečiams” speciališkų 
Sąjungoj prisieina žmonėm, pusbadžiai gy- krautuvių bus skirtingiau, bet ten turistų, 
venti aiba net visai mirti is bado. Nere- Važinėtojų mažai randasi, o kurie randasi, 

dažniausiai važinėja per Inturist organi- 
j zaciją, kuri parūpina jiems atatinkamą 
pragyvenimą, prieinamomis kainomis.

..v . . v. Nepaisant visko, Sovietų vyriausybė
• ^JvS?,?Jm.1Pusan^ro’. 11 Pus#trec10 griežtai draudžia bent kam turėti reikalų
• P1 j °: Tikrumoj gi tie,rusai ne tik ne-jsu spekuliantais. Sugavusi asmenį, kei- 

badauja,^ bet. raudonesm ir linksmesni, ne- Į kiantį svetimą valiutą per įvairius indivi-
• gu šitų žodžių rašytojui teko matyt kurios ’ dualus, jinai gali smarkiai pabausti, išviji- 

- nors kapitalistinės šalies piheciai-darbinm- ■ 
; kai, įskaitant Ameriką.

2. Konkretūs pavyzdžiai kainų 
sureguliavimo

; Paimkime šį klausimą konkrečiai, pa- ;
• punkčiui ir pažvelgkime, kaip ištikrųjų da

lykai stovi su kainomis. Pirmiausiai im-
■ sime “svečius”, ateivius, turistus ir norin

čius čia pasilikti, arba pasiliekančius darbi
ninkus. Jeigu “svečias”, sakysim, išsikei-;

• čia dolerį į rublius, tai jis daro didžiausią |
• klaidą ęirkd; į;\ ’ 1

ba kitus daiktus (drabužį, apavą,, į etc.)) 
gatvėse bei bendrose^ parduotuvęse-krau-; 

■tuvėse.. Jis gali su tais .pinigais eit;.j:špe- ..
. ciališkas krautuves, varlinamas “Torgsin,” aukšti technikai, profesoriai, mokslininkai 
: kurių randasi kiekvienam didesniam mies-j- - —- -- ■ — ........
! te (Maskvoj berods dvi ar trys) ir ten pir- 
:ktis viską už daug pigesnę kainą. Kaipo 
! pavyzdį paimsim papirosus. Bendrose 
krautuvėse, kaip minėta, 25 papirosai lė- 
šuoja vieną rublį, o svetimšaliam atdaro
se krautuvėse jis gauna juos tik už 30 ka-k 
peikų. Ir dar geresnės rūšies! Sviesto ki- 

-logramas,, kuris bendrose krautuvėse le
kuoja apie 10 rublių, Torgsino krautuvėj 
gauni už du rubliu. Tas pats su drabu
žiais, vaisiais ir kitais daiktais. Čionai jie 

' pigesni tris keturis sykius, negu bendro
se krautuvėse!

Kodėl taip yra?
Sovietų vyriausybė, trokšdama gauti

venti arba net visai mirti iš bado, 
tai tokie skubūs “svečiai” panašias “r 
nias” ir leidžia svietui, idant tuomi labiau j 
diskreditavus darbininkų šalį. “Rusai ba
dauja’, jie skelbia, “nes antai sriubos lėkš-

Neveckas rašo, 
paaukavo $5.00

son paftidarbavo, surinkimui tų

darbo. Juk 
tie klausi-

KONSTITUCIJOS - 
PATAISYMAI

, < <
Konstitucijos pataisymai jau 

gatavi ir visiems kuopų sekre
toriams išsiuntinėti. , Sekreto
riai neturi pas save laikyti, bet 
tuoj aus turi nariams išdalinti, 
kad visi nariai su tais pataisy
mais galėtų geriaus susipažin
ti. ' ... <

Spausdinimo darbas labai 
gerai “Laisvės*'’ spaustuvėj at
liktas. Padaryta knygutės for
moj. Nariai gavę tuoj aus tu
rėtų į konstitucijos knygutę 
įsiklijuoti.

Tie’ pataisymai jau įėję ga
llon su liepos 1 d. šių metų. 
Jeigu neaišku, visi gali klaus
ti Centro, iš kur bus duodama 
tinkami atsakymai.

Centro Sekretorius
J. Gasiunas.

nieko neinformuoja. Draugai 
turėtų pranešti, ką jie veikia.

58 kp. sekr. Valanchausky j 
praneša, jogei jų kuopa susi-1 
tvarkė ir dabar “nutarė rengti 
prakalbas sykiu su A.L.D.L.D. 
kuopa laike vajaus tikslu dau- f 
giau išgarsinti organizaciją ir! 
gauti daugiau naujų narių.} 
Bandysim kaip nors gauti nau- i 
jų narių.” Jis taipgi klausia, j 
ar Centro sekretorius negalėtų j 
kada nors atvažiuoti su pra- Į 
kalbomis. Veikiausia vėliaus, j 

30 kp. sekretorius prisiuntė | 
$2,00 mainierių rėmimui.
toji kuopa veikia vajaus reika- jbuvo 
lu, nežinome. Turėtų atsiliep
ti.

14 kp. sekr.= G. Urbonas pri
davė $3.30 Tarptautiniam Dar
bininkų Apsigynimui. Tie pi
nigai tuojaus ten priduoti. 
Ačiū už pasidarbavimą.

11 kp. ,-seJpp A. Adomaičiutė 
rašo, jogei pas juos yra keli 
mainieriai bedarbiai ir visai 
negali daba^r užsimokėti duok
lių, o kuopa už juos neišgali 
užmokėti. Klausia, kas daryt, 
ar negalim^ gMati kokios nors 
pagelbosį. ' - ,

Kitos, įšeįtįęą nėra, kaip tik!draugas, Juozas Kilstavičius. 
ant vietos .draugai kaip nors Sudainuoja kelias dąinas, kas 
turi sukelti' pinigų. Rudens ‘ publikai labai patinka ir A. 
laiku ir taipgi žiemą reikia koks 
nors parengimas surengti, ko 
kios nors.,,r_ ___ , ___
nors bandyti y sukelti pinigų. 
Kiekviena kubpa turėtų suda
ryti bedarbių fondą, iš kurio 
būtų galima atmokėti duokles . _
tiems bedarbiams, kurie neiš-[etai pasirodo, tai chorietės dd. 
gali užsimokėti. • -L. Liutviniutė ir O. žilinskiutė,

17 kp. sekr. Levine rašo, jo-.gražiai sudainųpja kelias dai- 
gei jų kuopos susirinkime vi-'nas. Dar magaryčioms dade- 
si nariai pritarė vienybei su da savo balsą pianų akompa- 
L.D.S. Bet buvo priešingų pustė d. O Gudaitienė. Jų 
tiktai šaukimui abiejų organi- j dainos gyvos, malonios. Ir 
zacijų komitetų posėdžio, nes, vėl išeina Aido Choro mokyto
jų supratimu, pasidarys nema- jas W. Gugas, dainuoja solo, 
žai Iškaščių, kurie galima bū- jaunas baritonas, bet gyvai 
tų panaudoti darbininkiškiems skamba. Jau gerokai prasi- 
reikąlams. Č lavinęs d. K. Karpus ir jis so-

'Reikia pasakyti, kad tų iš- lo padainuoja kelias parinktas 
laidų daug nepasidarys. A.P. dainas;, gerai išėjo.
L.A. veik visai išlaidų nepasida- j Pasidaro kaip ir pertrauka 
rys, nes1 posėdis bus Pittsbur- dainų ir muzikos. Org. L. Joni- 
gKe; Q L.IhS. kur nešauktų 1“"’ 1-1 
posėdį, vistiek tūri suvažiuoti 
iš kitų miųsįi, Jodei ekstra ir
gi visai m&ąąi išlaidų. Be to, 
be tokio bendro posėdžio jo
kiu bū $ u negalima nei pra
dėti eiti prie vienybės. Todei 

sis ir. nepąprastai' svarbus, obalsis JfKas būtinas ir labai
nedirba,- tasfir nevalgo.” Jis pravedamas į; 5 wSfe Paulavičienė pa- 
vįsų,griežtųjų. Dėka pastangoms, kū* jfeiskWidgei aktyviai vajuj • • * 1 — • • *9 -I T * • 1 . 4 ‘ / > ■ , w ,

mu arba kitokiu būdu. Rublių išgaben
ti iš Sovietų Sąjungos taip jau neleidžia
ma.
4. Kaip Reguliuojamos Kainos Vietiniams 

Darbininkams
Kas pasakyta apie svetimsalius techni

kus ir “svečius”, turistus, galima pasakyti 
ir apie vietinius darbininkus. Jie čia dali
nami į kategorijas, kurios nusako jo arba 
jos pragyvenimą, šiuo tarpu randasi trys 
kategorijos^ Jos dalinasi, daug-maž, seka- 

amas papirosus,’< obuolius ar* mai: h ‘‘ ' 1
! (a) Į 1-iįiją kategbriją ’įeina Visi industri- 

Jniaj ir sunkaus darbo darbįųįnkai-fabpkų ’, 
1,11 ’ " J : jon įeina inžinieriai ir

jįr įvairių organizacijų ir svarbių įstaigų 
atsakomingi darbininkai.

(b) 2-rojon kategorijpn įeina raštinių 
darbininkai ir kiti lengvesnio užsiėmimo 
valstybinių įstaigų tarnautojai, krautuvių 
darbininkai, etc.

(c) 3-čiojon kategorijon įeina taip vadi
nami kustari, kurie seniau dirbdavo patys 
sau, t. y., darydavo šiokį-tokį biznį iš savo 
darbo, k. a., kurpiai, rūbsiuviai, etc., bet 
kurie Jsiuo tarpu susilieję į arteles. Pasta
rųjų šiuo tarpu nedaug tėra ir greitu laiku 
jie veikiausiai pasinaikins.

Randasi dar viena kategorija žmonių, 
kurie neturi jokios kategorijos: tai popai,, 
kunigai, rabinai ir įvairus spekuliantai,

DETROIT, MICH.
Bendros Išvados iš Atsibuvusio 

Aido Choro Koncerto
Ką i Spzalio 25 d. Aido Choras 

» surengęs muzikališką 
koncertą. Kaip visuomet, taip 
ir šį kartą atidarant žieminį 
sezoną Aido Choras pasirodė 
gana gerai. Pagirtinas daly
kas, kad aidiečiai ir šį sykį 
nesuvylė publikos.

Šiek Tiek Apie Programą
Atidarant programą, vado

vystėje W. Gugo, Aido Cho
ras sudainavo Internaciohalą 
ir dvi darbininkiškas dainas. 
Visos gerai išėjo. Išeina ant 
scenos chicagietš soliste <Į. A. 
JanuleviČiUtė1 (Kuštavrčienė), 
jai pianu ąkbmpanUoja jbsios •• 1 -w • v/ •

publikai labai patinka ir A. 
Janulevįčiutę nenuleidžia nuo

•engimas surengti, ko- scenos. Pasirodo Choro due- 
s J&pvanos leisti, kaip tas. W. Gugas ir K. Karpus.

Jų parinktos dainos gerai iš
eina. R. Astrauskaitė griežia 
smuiko solo, publika ir pas jų 
mato didelį gabumą. Vėl du-

žinoma smuikorė E. Butkiutė. 
Ji smuiko solo sugriežė tris 
koncertinius kavalkus; publi
kai patiko. Pasirodo ir dar 
kartą A. Janulevičiutė ant 
scenos. Ją vėl publika pasi
tinka dideliais aplodismentais. 
Ji vėl sudainuoja keliatą dai
nelių. Pabaigoje dar gerai su
dainavo Aido Choras.

Choras taria visiems pro
gramos dalyviams ačiū.

Publikos buvo vidutiniškai; 
po programui tęsėsi šokiai. Tai 
buvo gyvas, įvairus vakaras.

Aido Choro Koresp.
Alf. Misevičius.

GREAT NECK, N. Y. 1
A.L.D.L.D. 72 Kuopa kviečia visus 

į svarbų susirinkimų trečiadienį, 18 
lapkričio, Straukos svetainėj. 132> 
Steamboat Rd., 7:30 ' vai. vakare. 
Draugai ir draugės, visi dalyvaukit, 
nes turėsųn išrinkti delegatus į Be; 
darbių Tarybos konferenciją, M|ri 
bus Hemstead, L. L, kur bus svars
toma kaslink maršavjmo į Wasbing- 
tdną.

Komisija.
(272*273)

DETROIT, MICH. ' . . .
Teatras, Dainos, Šokiai i , , 

A.L.D.L.D. 52 kp. it L.D.S.A. f7 
kp. rengia1 šaunu vakarą sekmadiehi, 
22 lapkričio (November); KA.S. sve
tainėj, 24-ta ir Michigąn Ąve, Ą,L. 
P. Meno Sąjdngės *4 kpl ir Aido Cno<l 
ras suloš' liaudies1 dramą “Mes 'ir 
Jie.” Veikalas dar pirmą, sylf šia
me mieste lošiamas. Jis atvaizdina 
darbininkų kovą su kapitalistų klase. 
Veikalas labai žingeidus, yra ir dai
nų. Atsilankę pamatysit gyvą pa
veikslą. Po lošimui hus šokiai prie 
Proletmeno orchestros. Svetainė bus 
atdara 6-tą vai., lošimas prasidės 
lygiai 7-tą vai. vakare. Visi lietu
viai darbininkai, nepraleiskit šio va
karo, dalyvaukit. Įžanga vyrams 50c, 
moterims 35c Rengėjai.

(271-275)

DETROIT, MICH.
Svarbus susirinkimas bus trečia

dienį, 18 lapkričio, Draugijų svetai
nėj, 3302 Junction Ave., 7-tą vai. va
kare. Visi A.L.D.L.D. nariai, “Lais-, 
vės” ir “Vilnies” skaitytojai, daly-^į 
vaukit. Visi vajininkai pasirodykit 
šiame susirinkime. Matote, kad va
jus eina prie pabaigos. Mes daug 
žadėjome, bet mažai darbo padarėm. 
Tat nors ant pabaigos sukruskime.

Komisija.
(271-272)>

BIZNIERIAI GARBINKIT 
ĖS “LAISVĖJE” • ;

l

■ n, ■■■■■ ■. . u ........ y.*-— i1"-*

PRANEŠIMAI

H Newark; |įĮ|,| 
vakariene

Rengia L.D.S.A. 10 Kuopa, nedė
lioję; IV dieną sausio (Jan.) 1932, J. 
Kubio svetainėje, 79 Jackson St., 
Newark, N. J. Durys atsidarys 2 
vai. popietų. Vakarienė prasidės 6 
vai. vakare. Įžanga $1.00. Bus pui
ki programa, kurioje artistai bus ir 
iš kitų miestų. Prašonte kitų drau- . 
gijų tą dieną nieko nerengti.

(272-274)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kuopos susirinkimas ■ 

bus šeštadienį, 21 lapkričio, Draugi
jų svetainėj, 3302 Junction Ave., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ateikit ir 
naujų narių atsiveskit. j

Sekr. N. Astrauskienė.
(272-274) !

CLEVELAND, OHIO

“DVI DIENOS” 
Paveikslai-Judžiai iš 

RUSIJOS REVOLIUCIJOS

20 d. Lapkričio, Penktadienį

, ECLAIR TEATRE I
E. 76th ir Št. Člair Gatvių
.r « j i * ♦ L ' i i • • į5 jbus . rodomi Šoykino Judžiąi
- ' ę ^YPįvi bl^NPS’L^V’
; ; . r ' ■ ( i ? ‘i :
Rodoma bus dviem atmainomis:

7:00 ir 9:00 vai. J 
» ! •» > j ' . ’ c * • I 4 ?
Be šio judžio bus rodoma 

“NEWS REEL”

ĮŽANGA 30c
Kurie atsineš garsinimo korčiukes 

tie įeis už 25c 
Vaikams 15c

Sovietų . Rusijos Draugų 
Komitetas

kuodaugiausiai svetimos valiutos, idant už. Rurįe darbininkų respublikoj neturi Teises 
ją galėjus pirktįs mašinas ir kitus būtinus ' " '
dalykus socialistinei kūrybai paskubinti, 
stengiasi visais būdais atgabentus dolerius, 
markes, frankus iš ateivių suimti. Jinai, 

■^vyriausybė, todėl nenori, kad tie pinigai 
•būtų išleidžiami per spekuliantus, keičiant 
„į rublius, bet kad tiesiai būtų atiduodami 
jai, vyriausybei, būtinai reikalingiems so
cialistinei kūrybai dalykams supirkti už- 

jhibežyj. Todėl jinai įsteigė ir tebestei- 
gi^ svečiams panašias krautuves. Jose, 
•sakysim už dolerį, čionai daugiau gali nu
pirkti, negu Amerikoje. ' J1

3. Kainos imigrantams -specialistams rias. vyriausybė ir įvairios darbininkų or- r dalyvaus?Jih^tųojaus užsisako 
į * • , , f ganizacijos ,deda švietimui darbininkų ma->ituziną įstojimo blankų.

f Trokšdama kuodaugiau patraukti prie i šių,' tokiem panaudoto j am dirva siaurėja:1™™ •navoian 
igįocialistinės kūrybos imigrąntų technikų-! su kiekviena, diena. J
Specialistų, Sovietų vyriausybė deda pas
tangų ir jų būvį-pagerinti, duodama .tam klausimo. ! j' • ~ 4
tikras privilegijas. Ji žino, kad daugelyj 
šalių •technikai turėjo geresnį gyvenimą,!
•Apskritai; negu Sovietų Sąjungos darbinin- 
,kai. Todėl steigiama jiems atskiros krau
tuvės. Pradėjęs technikas-ateivis darbi- 

' ninkas dirbti, jis gauna specialę knygutę, 
’su kuria, nuėjęs j savo krautuvę, gauna vi-

balsuoti. Jie nepriimami į jokią kategori
ją, kadangi tai išnaudotojai, mulkintojai 
žmonių. Tokie pasilaiko iš tamsių piliečių 
skatikų arba kitokiais suktais būdais “pel
no” gyvenimui. Tūlus jų, be abejo; slaptai 
šelpia užsienines kontr-revoliucinės Orga
nizacijos ar įstaigos. Be abejo, “bebalsių”, 
mulkintojų,; tinginių ir išnaudotojų skais
čius vis mažėja ir jis mažės, kadangi So
vietų respublikoj pravedamas tasai garsu-

f ’ DETROITO LIETUVIU’DARBININKŲ APTIEKOS"”
| čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais-
I tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
1 A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
| 8701 JOS. CAMPĄU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

IWB m—m.■ - --- ---------- m—-  --- - --- M--- M—■ ■■■
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Vy-
Irams yra įdėlio pavojaus, nes
moterys prirengę juos apkirs
ti.' H į.į'-

Vajuj reikia visiems smar
kiau veikti. Visi todėl stoki
me darban. Pamatysime, jogei 
dirbdami galime stebūklus pa
daryti. Be darbo betgi niekas 
nepasidaro.

h ' •
mo ir darbštumo. Vidutinė fabriko darbi- VISŲ REMTINAS darbas 
ninko alga gal bus 160 rublių mėnesiui.

Dabar eisim prie paties pragyvenimo;

1-mos kategorijos, protiniai ir fiziniai, 
gauna, tiesa, ne vienokias algas. Vieni di
desnes, kiti mažesnes, žiūrint sulyg jų dar
bo atsakomingumo, prasilavinimo, sugabu- • i i s/ i t" -r • t' • i • —• n \ i • i i t •

APIA Anclrnrin Įkalbų maršrutą.
•Li./l* zlĮJdiM 1LIŲ Ibuojasi sušauki

• ir V’*1* 1 konferencijos kovai pnir nliopy Veikimas jdarbę,-ateivių varžymą 
(Argi kiti apskričiai apsi

_______ ____________________________ i_ _  ______________
Dabar dar-' gi labai tolima jam kelione, 

sušaukimui bendros tai patarta jiem. kreiptis pas 
[konferencijos kovai prieš be-'d. J. V. Millerį,.-“Vilnies” ad- 

. ir t.t. ministrątorių. Linksma gir- 
apskričiai apsileis?

2 Apskr. sekr. d. AžukienČ

Lihksma gir
dėti draugus veikiant.

Kol kas 3 Apskę. prakalbų 
praneša, kad ir jie rengiasi! maršrutu- nesirūpina. Apskri

čio sekretorius betgi, veikia.
i gerą agitacijos

3 Apskr. komit. ir sekreto
rius vekiabsia geriau veikia, prie prakalbų maršruto. < Jie 
negu kitų apskričių komitetai, norėtų gauti Centro sekreto*1 Jis parašė 
Vajaus laiku jau turėjo pra-rikus už kalbėtoją, bet kadan-5 straipsrij į “Laisvę”. Darbuoja-

Jie '

Lapkričio mėnesyj įvyks visa 
eilė bendro veikimo konferen
cijų. Tai bus visuose lietuvių 
apgyventuose, centruose. Die
nos jau nuskirtos ir stropiai 
rengiamasi prie tų konferenci
jų. ''

Pittsburgno apielinkėj kon
ferencija įvyks lapkričio 22 d.

svetainėj', 142 Orr SL, 
Pittsburgbel

. šios konferencijos remtinos.
Visos Ą'.PX?Ą. kuopos turėtų

kis kelioms minutėms išeina 
kalbėti. Jis kalba apie orga
nizacijas, jų reikšmę, kaip yra 
ateiviai darbininkai-, varžomi 
Michigano valstijoj ir kad lie
tuviai darbininkai rengtus prie 
šaukiamų konferencijų, kurių 
bus visa eilė. Trumpa agita
cija už darbininkų organiza
cijas, bet gyva iš gyvenimo ko
vų su kapitalistine klase. Po 
d. L. Jonikio kalbos pasirodo, 
kad, turime svečių^ chicagiečių 
ne tik dainininkų, bet koncerte 
dalyvauja “Vilnies” > reikalais 
d. J. P. Milleris, “Vilnies” ad
ministratorius. Todėl ir jį pa
kvietė programos vedėjas d. 
J. Savickas pakalbėti. Drg. 
Milleris padarė savo kalboje 
tinkainą išvadą apie j Detroito 
darbininkus bedarbius, kad jis 
po šį “garbingą” miestą, kaip 
toj automobilių “karalijoj”, 
tais pačiais takais yra pirmiau 
vaikščiojęs,-nuo dirbtuvės, prie 
dirbtuvės,, kaip ir šiandien be
darbiai, kad vaikšto. Priminė, 
kodėl tokios baisios armijos be 
darbių yra išmestos ant gatyių. 
Ragino visus, kad skaitytų' 
darbininkiškus laikraščius “Vii 
nį,” “Laisvę,” MDarb. Balsą.” j 
Nurodė daugiausia pasidar
buoti’ . lakraščių * Vajuj: Sėd
žiu ir klausausi.’ Apeina įgal- 
yą mintis,, kaip, seniaus būda* 
vo koncertuose. Tūli dailės

•,**.? *. .-iha. m v; T

Pa

Pa.

Pa.

Pa

S. L A, NARIAMS
PEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ

S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite savo reika
lus. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi dabartinių &L.A. # ponų 

i pragaištingąi politikai. Darbininkų Opozicijos 
Komitetas pataria visiems nominuoti sekamus i£- 

’ tikimus ir kovingus S.L.A. narius į Pildomąją
* Tarybą:
; Prezidentas—J. GATAVECKAS,

. f S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie,
Vice-prez.—M. MOCKEVIČIUS,

S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville,
Sekretorius—J. MILIAUSKAS,

S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks,
Iždininkas—P. MAŽEIKA,

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

i Iždo Globėjai:
J: BACVINKA,

■ * S.L.A. 164 kp. narys, Frackville,
' K. ARISONAS,
• , : , - - •. S.L.A. 33 kp. narys, Plains,

SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS 
P. 6/ Box 144. ! 1 McKees Rocks,* Pa.
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Bostono Apielinkė Pirmoje Vietoje

Sportas Ristynės

■f-

&

Evoliucija Nugriaus Bibliją i

. Šiom (dienon*1 balsai stovi ši 
taip: . H j . ■ 5

Telefonai: Bell — Oregon 5186
Keystone — Main 1417

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

įčiepijo 
nuo

IbiIVWIAIliAiiAiW tNIWflflN W MltfW

J. Šimaitis

Mums rūpi žinoti, kodėl Phi

“LAISVES” VAJAUS PASEKMES
DARBININKŲ . {STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- į 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau- 

. siais jtalsymaip. Keturios , bo- 
(ių alleys.

KįĄl^IOS (P,RIEINA|VIOS. ... į 

949-9^0 'Wijipughby Avė.
* * f f y.1 ’ t < ‘ *

Tel., Stagg 8849., , .

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
t., , Tęl. Trinity 8-8720

LI K. Beniulienė, Beilld ' 9
Prisiuntė skaitytoją šie, drau-

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

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia 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.

os apgavys-

^nonimiijiwimomiiwnniiiniwiffliranininnim
VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
S2S E. 14th STREET, Near let Avenue NEW YORK CITY

kad mes
Į priešintis, jei mes būsime iš- Lygos vakarėlį! 

krikę. . ! Lygos Komitetas.

LIETUVIŠKA-AMĘRIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj Įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo, ftjo- 
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

Antradienis, Lapkr. 17, 1931 Puslapis Penktus

< y'I r1 T1 I K Y r* 0 I KT I C* ! Hillmano mašina ateinantį!
Ii® II 1x1 ST* X # I a 0 N x kriaučių sezoną mano aptaks-ĮV JL <Lj > 1 JL M M-JI Lz JL £ vi A \J [uoti kriaučius vėl naujais ases-:

mentais. Ar mes ir vėl nuo-' 
lankiai sumokėsime, kad uni
jos viršininkai fabrikantams 

Į leistų mums algas numušti ? 
! Mes, badaudami, neduosime 

! Mes 
v, iaugstesnes , 

_ ..... L.z, gyvenimą.
Vojanti grupe, neturėtų, je>gu,Kovos negali būti sekmingai tų.

^B. JOKUBONIS IŠMES- džiumos yra visiems prievolė 
TAS IŠ KRIAUČIŲ LY- 1°^° susirinkime pravesti be ' 
GOS, KAIPO DEMORALI- jokk). >?zeryaeijų Kas to ne-|_, .... ...... ..................
ZUOTOJAS, ARDYTOJAS i oėra Nes kitaip elgiantis' Ly- U v " v

. inera. mes Kitaip elgiantis, i.y-, turlme ]tovotį
..' ~~ , , J°kl0s vertybės, kaipo ko-: , už r .

ji savyje iiugyvendintų disci-į 
pliną. Kas nenori pasiduoti • 
didžiumos Lygos nuosprend- i 
žiams, tas negali būti jos na-; 
riu,—tas turi būti aišku kiek- i 
vienam kovojančiam darbiniu-i 
k ui.

Kada lygiečiai,1

PASAULINES ŽINIOS SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ” LIETUVIS GRABORIUS

i rengtos “parės” tapo išmes
tas Richard Purvis, 35 me- 

Tada jis pasiėmė revol- 
.. [vedamos, kada mūsų pačių ak-Įverį ir du ant vietos nudė- 
. [tingiausioji grupe bus nedis-!j0 0 vįena sunkiai sužeidė, 

iciplinuota, nevieninga. Pas! ______
lmus turi būti vieningumas, su-1 v; . . .. _ . „
įsiklausymas, o ne demoraiiz.a-! Austrija. Jjap
i vimas mūsų karingų spėkų. | kričio 14 d. per valstybėj

ĮVAIRIOJ 7lNI(K ! I mylias. Normališkas be su- 
JVHiiVivu ZAnivu Įstojimo skridimo į tolis yrą 

- ------ Į 1,000 mylių. Bet paėmus 
Lynchburg, Va.— Iš su-.ekstra kuro, gali lėkti aš-

i cl______  i._____  _______ i • i i i

MMMMMMMMMMM

Vėliausiu laiku, kada Am- 
algameitų Unijos prezidentas 

^Hillmanas meklioriškai šaukė 
“streiką“ su prižadėjimu 10 
nuošimčių pakelti algas, B. Jo- 
kubonis pilnai tikrino, kad . # . Iv
streikas bus. Kairieji aiškino, Į <U1, ; Lyga rengia 21 d. lapkričio Į radio pasigirdo šauksmas:
kad Hillmanas kriaučius blo-i Kada lygiečiai,1 išsikalbėję J “Laisvės“'name vakarėlį. Bus [“Bedarbiai, visi rytoj eikite
fina, apgauna. Kaip tik bu-• apie Lygos disciplinos svarbą, Į puiki pręgrama, kaip iš’ dainų, ; j gatves ir demonstruokite
vo kairiųjų tiesa. Streiko jo-1 davė įnešimą, kad B. Jokūbo- ;taip ir kalbėtojų, Apart dai- į niųeg niki ir už darba. Te
kio nebuvo, o Hillmano maši-' 
na apdėjo kriaučius penktą 
procentą sumokėti jajai, tad 
viešai apgavo kriaučius. Kai
rieji vedė kovą prieš mokėji
mą to penkto nuošimčio ir 
kvietė ypatingai, kad ir lietu
vių lokalas priešintųsi. Tai 
B. Jokubonis, demagogiškai 
pajuokdamas kairiuosius ir K. 
Partiją, pareiškė: “Draugai, 

' Čia yra skymas! Komunistų 
Partija mus lietuvius nori pir
mutinius įstumti į kovą prieš 
Hillmaną ir drabužių fabri
kantus, kad mus 
mašina sunaikintų, 
netektume kriaučių dirbtuvė-isjs ? 
se vietų. Aš,” sako Jokūbo-(] 
nis, “tokiai taktikai priešin-1 brikantais. 
gas!“ Toliau, pajuokdamas j tiesioginai iš dirbtuvių ture 
Komunistų Partijos veikimą 'sime kovoti. C 
unijose, sako: “Je, mat, kada mes neturėsime 

w mes neturėsime darbų, kada | Aišku,. I.,..’, 
mes būsime alkani, tai pagal [ 
K. P. supratimą, būsime tikri 
revoliucionieriai.”

Tada B. Jokubonis buvo su
draustas, kad tokios demago
gijos tarpe lygiečių ir nėlygie- 
čių neskleistų. Komunistų Par
tija lygiai rūpinasi visais, kad 
jie kovotų prieš blogumus uni
jose ir-kad jų kova būtų pla- ■ 
ninga, be išsišokimų, kad toks ; 
Hillmanas ar Greenas negalė- Į čium A.L.D.L.D. 7-tą Apskritį.

Apart dai-1 
nis būtų prašalintds iš, Ljlgos, Jšs programos,'bus čekeiminkų I 
kaipo jos demorali-zuotojas ir j kontestas. ’ . 
disciplinos laužytojas, už iš-pasirodys čampijonas, 
metimą - K. ■ Jokubėnio balsavo [ dovanų.
27, o prieš du.

Nuo dabar kriaučiai turi ži
noti, kad B. Jokubonis 
jok is Lygos narys ir su juo 
kaipo lygieciu nereikia skai
tytis.

Taip pat visi lygiečiai kvie
čiami laikytis kietos discipli
nos savo tarpe; nestatyti savo 
“aš” augščiau o rganiza- nėję dirvoje. Jai reikalingi fi- • 

,cijos tikslų. Nes ateina algų jnansai. Jūsų atsilankimas tai 
Hillmano numušinėjimas dar didesniu bus paakstinimas prie < 
kad mes tempu. O kas joms priešin-Į'

Hillmano mašina dirba Lygos narių, o taip pat paro- tų. 
ranka rankon su drabužių fa-Adymas darbininkų klasės prie--

Mes ,darbininkai, Išams, kad mes turime lietuviuo- [ 
l-Įse darbininkuose gero pasitikę-Į

O kas bus, jeigu ijimo.
s disciplinos? Į Kas tik esate pritarėjas dar-; 

negalėsime [bininkų kovotojams, ateikite į!

patar- 
ir už 
kainą,

Ah
■

•
_ ' . 1

■' J

F
,'tuoniolika valandų ir pada
ryti iki 2,200 mylių.

“Ant-14” varomas penkių 
inžinų (motorų), kurių 
kiekvienas turi 480 arklių 
spėkos. Visas orlaivis pa
darytas Sovietų dirbtuvėje.

i Jis bus naudojamas susisie-
I kiniui tarpe Maskvos ir 
Vladivostoko. Tuojaus So
vietų valdžia / pradėsianti 
masinį gaminimą ■ panašių 
orlaivių. .v ; . • i •

.Norintieji ge
riausio 
n avim o 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

; prięš alkį ir už darbą. Te- 
Įgul gyvuoją Raudonasis In
ternacionalas.” ponai pra
dėjo siųsti telegramas iš vi
sos Austrijos: radio stočiai, 

.kode! ji užleido komunistus. 
[Bet pasirodo, kad pabaigus 
[dainą, teatre prie mikrbfo- 

parengimą at- no prišoko vienas komunis-
Lyga yra re- [ tas ir padarė tą savo pra- 

. T-į" /.... ’’7/'nešimą. Tiesa, jį suarešta-1
kla kovas industrinėje ir politi-Į bet j-g atsįekė sav0 tiks-i ge del mirties 75 kūdikių,

rl i ri 7 n t n .1 m 1’01 l.'H I inffl TI- . ' __ . - .... I ° .

imas tai! 7—7
didesnio | T)lnusl> bolševikai tokių I liau ji tęsiasi,

veikimo kriaučių tarpe pačių •; “triksų” daugiau neiškirs- j painesnė. Liudytojais pa- 
t ........ _ •/.. Įstatyti garsūs mokslinin-

■ kai. Ar kalti daktarai, 
i .. . 1 jeigu jie ar per klaidą, ar

Viena, Austrija. Vienos per nežinojimą, ar per su- 
, i universiteto pogromščikai: p-ndinima vaistu 

■ Į buvo užpuolę žydus studen- [ vaikus tokiu skysčiU) 
' tus- kurio vieni mirė, o kiti liko

į {amžinai paliegėliais? Tai

kontestas.1 Kuris čekerninkų 
gaus 

. Prie to viso, bus už- 
! kandžių ir minkštų gėrimų.
Vakarėlis prasidės lygiai 6:30 

nėra Į vai. subatos vakare.
Darbininkiškai pažangi Bro- 

[oklyno ir apielinkės publika 
turėtų Į Lygos ] 
[kreipti dome, nes j
jVoliucinė organizacija, kuri ve-

Garsioji' Byla del 75 
Mirties dar Nepasibaigus

GEORGE NOBILETTI, 
1 I Pianistas iri Mokytojas-
Mokytojaują hub' 1921 metų. 
Autorizuotais ir< paliudytas 
New York Universiteto’ moky
ti piano. - Lekcijas duoda stu
dijoje arba mokinių namuose.

LUEBECK, Vokietija.— 
Didžioji byla, kurioj kalti
nami du gydytojai ir slau-

_ t,---- --------------------------- -- - _____ j

Dabar valdžia susirū--(dar nepasibaigus. Juo to- 
i, tuo darosi

Sovietai PabudavojoPa-™™, i kun nelengva 

saulyj Didžiausį Orlaivį i. f.7..1-_____ _________

. BROOKLYN LABOR LYCEUM

Bell Phbnė, Poplar 75461 ’ 1

. A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER .

IAlialaaMuoja ir laidoj* .numlrualo* *ot 
riaokių kapinių. Norinti*]! gernanio t»- 
tanjnViBtb Ir nž kainą nulifldlmtj
valandoje iaukiU* pas mane. 1'as man* 
Salite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo 
cerlauslose vietos* Ir už žema k»)n».

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538
981 BROADAWAY 

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

1763 CROPSEY AVENUE 
Tel.: Bensonhurst 6-6631 

BROOKLYN, N. Y.

Del sutarties ar pasimaty
mo su mokytoju NOBILETTI 
rašykite arba telefonuokite į j 
artimiausią studiją, kurių ant-,1 
rašai augščiau paduoti.

Šimaitis Smarkiai pakelė šiomis dienomis balsu skai- 
Tačiaus dar nežinia, kuriam 

tų kairesnį elementą sunaikin-i iš kontestantų tame Apskrityje teks važiuoti į Sovl Sąjungą, 
ti unijose. K. P. niekada ne
reikalauja to, ko negalima pa
daryti. Jeigu Kom’unistų Par
tija reikalavo iš lietuvių ly-: 
giečių pasipriešinti penktam 
nuošimčiui mokesčių, kuriuos 
Hillmano klika rinko del nu
pirkimo nuo Beckermano ir 
Orlofskio gengsterinės unijos, 
tai toks reikalavimas buvo 
vietoje, nes K. Partija ne vien, 
reikalavo to iš lietuvių, to pa-' 
ties reikalavo iš žydų ir italų 
darbininkų.

Vėliausiame kriaučių 54 sky 
riaus susirinkime iškelia ly
giečiai reikalavimą, kad lokalo 
jubilėjaus parengime duoti kai-! 
bėti vienam kalbėtojui nuo K. i 
Partijos, tai drg. V. Andruliui. I 
B. Jokubonis, nors yra nuo ly- j 
giečių pastatytas pirmininkas I 

^kriaučių 54 skyriuje, tačiaus ’ 
deda visas pastangas, kad nuo ! 
Komunistų Partijos jokis kal
bėtojas nebūtų prileistas. Jis 
kelių balsų daugumą ir laimi 
ta klausimą, kartu susivienijęs i, . , , . x . v . , . . 
su socialfašistais. jladelphia taip žema, stovi, ku-

Dar šių išdėstytų taktų, už ■ vajaus buw^pa-

I Ramanauskienė s k u n d ž iasi, 
*kad d. Papelička tik ūselius 
brauko, o kiti draugai net iš 

j jo kaimynystės gavo du nau
ju skaitytoju. Drg. Potas dir
ba gana gerui, bet jam reikia 

Rodosi, kad iš Phiįa-

!

ką Jokubonis buvo prašalintas, įpirmą vietą, 
negana. Jis viešai gyrėsi vi
siems, kad, Jankausko ir Pru- 

; seikos padedamas ,suardys Ly
gą, o susivienys su ratel n in
kais: Glavecku, Michelsonu 
ir kitais socialfašistals, nustel
bdamas komunistų įtaką 54 ,talkos. ..... 
skyriuje. Jis buvo perspėtas, j delphijos, tai tikrai vienas, ku- 
draugiškoje formoje, kad liau-:r’9 galėtų gauti ekskursiją ,į 
tųs nuo tos niekdarystės, nes^Soyįetų Sąjungą. i 
bus prašalintas iš Lygos, kaipo 

,j;os priešas.. Tie visi draugiš
ki perspėjimai B.-Jokubonį ar
šiau skatino veikti prieš lygie
čius, o ypatingai visur dis
kredituoti Komunistų Partiją, 
kaipo tokią. Tokia situacija 
su B. Jokuboniu nebuvo gali
ma pakęsti, i 
giečiai priversti paimti disci-!E. Dovidonienė, Worcester, 
pilnos reikalą, kurią jis lau- J. Gabužis, Binghamton 
žė ir pačią Lygą ardė iš vi-j P. Bokas, Waterbury 
daus, o organizavosi su social-j M. Petkūnienė, Shrewsbury 

“ Penkauskas-Čulada Lawr.
ALDLD. 57 kp., Cleveland 
ALDLD. 162 kp., Toronto. 
F. Grybas, Hudson,

MASKVA. — Sėkmingai 
tapo išbandytas milžiniškas Į 
orlaivis “Ant-14.” Tai bus | 

i didžiausis sausžemio orlai
vis pasaulyje. Jis gali nešti 
37 pasažierius t ir orlaivio 
štabą iš penkių-ypatų. Tie- 

, gai: S. Senkus,..Springfield, 111. j šiai lėkdamas padaro 146 Į 
Į mylias per valandą, o suk- i 
damas aplinkui lekia 125!

I Į S. Veshys, Chicago, Ill., ;
i Grabaskienė, Rocky Hill, Con- 
I nect., W. Kuber, Tower City, 
i Pa., S. Reikauskas, Shenan- 
Idoah, Pa., J. Graibus, Cleve
land, Ohio, K. Barčienė, S. 
iBoston, Mass., T. Alexander,, 
'Philadelphia, Pa., J. Zakaro- 
’vich, Philadelphia, Pa., J. Va- 
Isiliauskas, Detroit, Mich., V. 
j Staugaitis, Hartford, Conn., J. 
įEgeris, Nashua, N. H., L. Ya-1 
inushaitis, Scranton, Pa., V. Vil- 
kauskas, Nashua ,N. II., Geo. 
Shimaitis, Montello, Mass., J. 

'žeimis, So. Boston, Mass.4, M. 
iSvinkuniene, Waterbury, Con- 
jnect., M. Krasnitskienė, Wa- 
, terbury, Conn., I. Kati lis, 
' Bridgewater, Mass., Dr. J. N. 
ĮSimans, Cleveland, Ohio., J. 
iKemerzus, Cleveland, Ohio., 
! O. Giraitienė, Hartford, Conn., 
I J. Misionis, Philadelphia, Pa., 
IP. Walantiene, Philadelphia, 
Į Pa.

J ,
Draugai Skaitytojai!

Visų dienraščio skaitytojų 
ncatlaidžiai prašome gauti > 
nors po vieną naują skaitytoją j 

'savo dienraščiui. O tų drau-1 
Įgų, kurie jau gavo po vieną’ 
lar po porą prašome darbuotis, 
j kad dar nors po vieną gautu
mėte. Vajus jau arti pabai
gos, o‘naujų ’skaitytojų dar 
neturime nė tūkstančio. “Lais- 

. /vės” vajus-turi būt rūpesčiu 
i : Balsai!kiekvieno klasiniai sąmoningo 

yra 
161 [gynėja darbininkų • klasės rei- 
160 įkalu ,ji 1 teikia darbininkišką 
S8.ap§vieta.
61,

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnft?

> 1 . * . i

.vimas bus atatinkamiausias ir
už prieinamą kainą. Nuliūdi* 
mo Vjalaųdoję, prašau kreiptis 
prie t manęs sekančiu antrašm
1439 SOUTH 2ND STREEJT

į PHILADELPHIA, PA.

$
anss^r

ALDLD. 7 Apskr. Boston 208 j darbininko, nes' “Laisvė 
S. Petkienė, Great Neck 
Philadelphia, Pa* <
ALDLD. 9 Apskr. Shenan.
ALDLD. 5 Kp. Newark

Prieš jį buvo ly-!V. Glaubičius, Wilkes Bar.
' LP TA z-\ « t ■» r-1 zx va i ♦-* X T A 7 z-* ci 4-z"\

fašistais griežton kovon prieš 
lygiečius kriaučių lokale.

Lyga negali būti visokiems 
fliugeriams organizacija. Ly
ga yra kovojanti grupė prieš j J. Mitchell, Los Angeles 
Hillmaną ir jo pardavikišką j P. Poškus, Elizabeth, 
mašiną. Lyga yra disciplinuo-1 V. Stančikas, Easton, Pa. 
ta vienetą kriaučių 54 skyrių- S. Peleckas, Brooklyn 
je. Jos susirinkimuose tari- K. 
mai yra visiems lygiečiams ta- A. 
rimai, kad jie jos susirinkime S. 
viename ar kitame klausime ir K. 
nepatiktų, bet nuosprendis di- J.

54
51
24
24
24
18
16
16

DanuševiČius, Waterb.
Venckevičius, Stoughton 10 
Pietaris, Wilkes Barre 
Benenas, Brooklyn, '

Dambauckas, Port Carb

NEW YORK.— Liutero
nų kunigas Clausing bai
siai išsigandęs evoliucijos 
mokslo. Per pamokslą jis 
pasmerkė mokyklose moki-

15i'nimą evoliucijos. Girdi, 
15 j “evoliucijos mokslas prie- 

. Vaišingas biblijos mokslui.” 
'13 j Tas tiesa. Tie du dalykai 

9 j nesudėrirjami. Mokslas prie- 
9 Įšingas

.9 Items

P14
B ft

* •••

PAT McGILL, Airys Milžinas

sekantį trečiadienį St. Nicholas Ring, 69 West 66th St. 
New Yorke jis laušis su garsiuoju ukrainu sylinčium 
GEO. ZARYNOFF. Tą pati vakarą KAROLIS POŽ'ĖLA 
susikibs su galinguoju italu TONY ROCCO. , Bus ir dau
giau ristikų': Macaluso’su Felice, Orgovanyi pu Hedlung, 
Meyers su Hęnrių.ųęz ir Cornsweet su Vogei.

Įžanga 1.05,,/$1.60 ir $240, “L,” ofise galite gauti 
uždyką tam tilp/us tikletuikus, kuriuos turėdami, įeisite už . 
pusę įžangos. .Pradžįa 8 :15 vai. vakare. >

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i į v a I i a š, 
taipgi ir gardžių už-, 
kandžių.

; Turi didelę’ svetai1- 
nę, t i n karną ba-

' liams, teatrams, ve- 
jstuvčms, .spprto pa
rengimams ir t. t.', 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

SVNIAim

Luti in’s Hall yra 
plačiai .žinoma ne. 
tik EHzabetho, bet'- • 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau-, 
čiams virš 20 metų.' - 
Taip pat laisniuota^ , 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūstj patarna
vimas prielankus.

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

IlarflymM. «utai*yniaB, ųnBtatymęB, tppraat elektriką ir magneUxm*, ir važiavimą, 
Ir planą automobilio; nnokinam diononoi* ir vakarai* lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojai* yra .žymu* ek«pertal—L. TICHNIAVICIUS, B. j. VA1TKUNA8 ir kiti. 

' Laldibią (License) Ir Diplomą gvarantuojamc už mažą nimokeatj. U e* padedam 
t kiąkvienkp* prie pirkimo karo. Užsirafiymae { mokyklą kiekvieną dieną nuo 8 ryte

Iki 6-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
/ COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

BZi-E. Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY
. Telephone, Algonquin 4-404»
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Poslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS

klausimas bus gvildenamas d.

Pašalpinės draugijos, kliubai
Z REIKALAVIMAIcianstams ir anarcmsiams pa-, ir ki. laip pat yra saukiami n negeras vienos arba

gelbon atskubėjo policija, ku-įraginami pasiųsti savo delega- į jJtos §a]jes valdžios galva, bet

iMaršavimas Rytoj
eikite IŠRANDAVOJIMAI

eina Amerika, Fiancija ii prie vir§jninkams būtų numuštos al-

Sekr.
i

C

361

i dieną.

ket-

ir

(įlinf MM

jų prisidęda jau Anglija. Vie- 
6aš jų tikslhs—pasidalint Chi- gos iki $4,500 per metus. Be 

to .bus reikalaujama, kad be-

413 
trą,

Petras Naujokais
Savininkas

antro Sykio tiek. Kai taip 
visi susitaikė su .pusantro 
kra tiek už viršlaikį. Taigi 
mejo dalinai.

Pakelta klausimas apie Ly- 
nepildymą iš

ne- 
Pasi- 
kartą

REIKALINGA jauna mergina prie 
namų darbo, turinti patyrimo.

Freiberger, 826 Crown St., Apt. 9-F, 
Brooklyn, N. Y.

(270-272)

, Susi- 
farmerįo dai- ■ rinkimas buvo' gana skaitlingas 
ir porą kitų Lygos nariais.

i Pirmutinis klausimas buvo 
neišmokė j i-

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam 
barys privatiškoj šeimynoj. Ran

da prieinama. Atsišaukit bile laiku. 
T. Jasmin, 1202 E. 96th St., Brook
lyn, N. Y. Tel. Skidmore 4-4106.

(272-274)

Or- 
išrinkite po 5 de- 

ir

inią tarp savęs ir sukriušint i (jarbiams būtu veltui važinėįi- 
chinų sovietinę revoliuciją, i

AIDIEČIŲ VAKARAS 
PUIKIAI PAVYKO

I ■ ; ' > ’ i J r

PASIRANDAVOJA fornišiuotas švie
sus kampinis kambarys. Matyt 

galima bile laiku. Kreipkitės po No. 
62 Union Avė., kampas Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. •-

• ’ ' 3 Y (270-272)

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
gas, 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 iki 1 valandos. 'Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo pirmh kuopa 
dvigubai naudingų 
vakarą šią šei4edą, 
18 d., “Laisvės

VOKIETYS SPECIALISTAS 
, Kraujo, odos, šlapinimos h 

gimdymo organų
DR. M. EILURIN 

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

NEW YORKE <
Valandos nuo 10 iki 1 

' Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įČirškinimaiš

54 skyriuje už c pirmininką, o 
choristai-lyrie- eina pastaruoju laiku prieš Ly

gos nusistatymą Amalgameitų 
Unijoje ir abelnam darbininkų 
judėjime, susivienija su so-

HATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GĘABORIUS . 
(UNDERTAKER)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA minkštų gėrimų už

eiga, lietuviais apgyventoje vieto
je, 394 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Parduodu todėl, kad turiu kitą biz
nį. (270-272)
TURIU DAUG [FARMŲ ANT PAR

DAVIMO, VISOKIŲ FARMŲ
Pieno produkcijos farmos ir viš

tų farmos. Farma 300 akrų, auga 
visoki javai: Kviečiai, avižos, kor- 
nai ir šienas. Visa farmerska ma
šinerija, 30 karvių, 6 arkliai, 1,000 
vištų (daugiau ar mažiau) geroje ! 
lokacijoje. Parsiduoda Pigiai. Tik Į 
pusę kainos tereikalaujama įmokėti.

Kita farma 125 akrai žemės, 18 
akrų ganyklos, 7 akrai miško, dvi 
stubos, 1 stuba 9 kambarių 1 stu- 
ba 7 kambarių, 4 arkliai; 9 melžia
mos karvės, 1 bulius, 500 vištų, vi
sokie javai ir rųąšinerija, kaina 
$12,000, tik pusę tereikalaujama 
įmokėti. —< Atsišaukite: P. Filenaūs- 
ki, 111 East Main St., Bound Brook, 
N. J. (270-272)

kričio; 21 d. per pietus. Tiki
masi, kad ten sueis desėtkai 
tūkstančių darbininkų. /pinigų į bedarbių 
.. ™apo.nija Vis to°'yn TVerŽ ias ‘išuotojai statys* 
i Mandzuriją. Su _ Japonais kad va)diškiems

irios globoje ir buvo pakriku-!tus į konferenciją.
Šiai užbaigtas tas mitingas. i -------------

ATSIDARĖ LIETUVIŲ i
| RESTORANAS ,
i šiuomi pranešam, kad mes atida- 
I rėme restoraną, kuriame gaminame 
skaniu lietuviškus ir amerikoniškus

. Mūsų kainos mažesnės, ne
gu kitur. Meldžiu ateiti ir persitik
rinti.

REAP RESTAURANT,
Reap St., priešais Republic Tea- i 
Brooklyn, N. Y. j

(272-274)

■iftl'i.įifrOT"; ui uniwmiiqMM
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Socialfašistai Iškėlė 
Muštynes Darbininkam, 
Fašizmo Priešam

į Visos Draugijos ir Kuopos 
jPrivalo Turėt Delegatus 
Bedarbių Konferencijoj

I ___________

sek- ! Kai kurios lietuvių darbinin-NEW YORK.—Pereitą i .
madienį darbininkų prigaudi-į kiškos organizacijos jau išrin- 
nėtojai, Mušte, Bert Miller,!ko delegatus į Bedarbių Kon- 
Carlo Tresca, socialistas ex- |ferenciją, kuri bus laikoma at- 
teisėjas Panken ir kiti tokie, į einantį sekmadienį, lapkričio 
buvo sušaukę Irving Plaza|22 d., Stuyvesant Casino sve- 
svetainėje mitingą neva pro-; tainėje, Second Ave. ir 9th 
testui prieš Mussolinio agentą įSt., New Yore; prasidės 9 vai. 
Grandį, atvykstantį į Jungti-į iš ryto.

Kurios organizacijos dar ne
turite išrinkusios delegatų į tą 
konferenciją fbūtinai išrinkite, 
arba jeigu tūloms jau per vė
lu tatai, .padaryt susirinkime, 
tad bent jūsų ‘ komitetai turi 
patys atstovauti savo organiza
cijas arba paskirti atstovus.

Tai bus labai svarbi, kaipo 
nUtų ir kitų revoliucinių dar-j prirengiamoji, konferencija, iš

de, dalyvauja tik trys—Zablac- huo Lygos pastatytas kriaučių 
kaitė su broliu ir Kaulinukas.
Ko laukia kiti

jčiai bei lyrietės?
Užkandžiai buvo namie ga

minti, todėl skaniai valgėsi. 
Publikos buvo gražus būrys; cialfašistais ir kitais darbinin- 
chorui liks kiek pelno. AbelnaiĮkų klasės neprieteliais, 
vakaras buvo smagus.

nes Valstijas. Bet kada drau-. 
gas jM- L- Malkinas, Tarptauti
nio ’ Darbininkų Apsigynimo 
narys, pareikalavo balso, jie 
užsiundė ant jo socialisti
nius, ir anarchistinius gengste- 
riūs, kurie jį krėslais ir kumš
čiais apdaužė. Malkinas norėjo' 
atsišaukti, kad visi eitų į Komu- į 
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bininkų rengiamą ant rytojaus Į kurios bus renkami delegatai 
demonstraciją prieš Grandį. !į alkanųjų maršavimą ant

Drg. Malkinui reikalavo bal
so šimtai darbininkų, didžiu
ma susirinkusių. Bet mustie- 
čiai po Bert Millerio komanda 
davė ženklą savo gengsteriams 
iŠdaužyt darbininkus, kurie 
tikrai pasiryžę kovot prieš fa-1 organizacijų nariams būtų di- 
šistus. Užpulti darbininkai delis apsileidimas neturėt joje 
gynėsi ir social-gengsteriai nuo savo delegatų.
jų gavo, ko užsitarnavo. So- Į Pašalpinės draugijos, kliubai t 
cialistams ir anarchistams pa-, ir kt. taip pat yra šaukiami ir j

j alkanųjų
Washingtono.

Kadangi daugelis net Ame
rikos Darbo Federacijos loka
lų turės savo atstovus, išrink
tus eilinių narių, tai klasiniai 
sąmoningų lietuvių darbininkų

Šeštadienį Demonstruokite Voiko AlkanŲjįi 
už Sovietų Apgynimą nuo !
Imperialistų

Darbininkai turi eiti į 
sines demonstracijas, kad 
stot kelią Amerikos ir kitų ša-' 
lių imperialistų kariškiems su-iį^rjg 
mokslams Komunistų Partija, lLafa tte Sts 
Jaunųjų Komunistų Lyga, Be-;dieną

NEW YORK. —- Trečiadie- 
jnį Downtown East Side bedar- 

ma"ibiai ir jų šeimynos maršuos 
Pa"iant miestinio prieglaudos na- 

■ ;mofcir valdiško darbų biuro, 
i randasi ant Leonard ir 

l, pirmą valandą 
Maršavimas prasidės 

nuo 7th §t. ir .Avepue C, apsi
stos del prakalbų ant Rutgčrs 
Square, o iš' £ia trauks linkui 
minimų įstaigų. Tai bus vieti
nis alkanųjų maršaviinaš. Jie 

$150 kiekvienam bedarbiui 
per žiemą; o kad padauginus 

fondą, mar- 
reikalavimą, 

labdarybės

darbių Tarybos, Darbininkų 
Ex-4kereivių Sąjunga ir kitos 
revoliucinės organizacij'os šau- 
kia’dTcDJausią priešRarįpę 
monstracuą Union Square, nlę alKan ulal5avllnils.

' XorV’ ses^rtlenU reikalaus iš miesto' iždo bent

chinų sovietinę
Antra, pamatinis imperialistų 
tikslas—tai mobilizuotai iš Azi 
jos užpulti Sovietų Sibirą, pa- 
krikdyti Sovietų Penkių Metų 
R1 aną ir ištaškyti Raudonąją 
Respubliką. Jeigu tas jiems 
pavyktų, tai pasaulyje kiltų 
tokia kruvina reakcija prieš 
kovingus darbininkus, kokios 
dar nebuvo.

Darbininkai neturi to prisi-|vo žadėta paskirti iš miesto 
leisti; visi tun _ organizuotis iiždo $i5,000,000 bedarbiams 
v.’.. išelpti; o dabar miesto valdo

nai apie tai nei girdėti nenori.
Yra išspausdinta G 0,000 la

kelių. kuriuos skleidžiant vra 
i bedarbiai šaukiami i ta alka-

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Drg. A. Bimbos ir Dr. J. J 
Kaškiaučiaus Prakalbos 
Rytoj, Trečiadienį

rengia 
prakalbų 
lapkričio 

svetainėje, 
kampas Lortmėr h” Ten Eyck
St., Brooklyne. Vienas iš kal
bėtojų' ‘bus Daktaras 'J. J. Kaš- 
kiaučius. Jis kalbės apie dar
bininkų sveikatos reikalus, 
kaip ją palaikyti arba apsir- 
gus gydytis. Drg. Daktaras 
Kaškiaučius gi ne tik moka gy
vai išaiškinti, sulig naujausio 
mokslo žodžio, sveikatos klau
simus, bet taipgi surišti juos ! 
su darbininkų padėčia.

Antras, nepaprastai įdomus

A. Bimbos prakalboje, būtent, 
“Kaip Dabartinis Krizis Veda 
prie Naujo Karo.” Išgirdę jo 
prakalbą, darbininkai pama
tys, kaip glūdžiai rišasi be
darbė su karo pavojum; kaip 

i tasai karas grūmoja ne todėl,

kaip karas išsivysto iš ekono
minės padėties ir kapitalistų 
klasės reikalų.

Kuo plačiausiai paskleiskite 
tarp darbininkų žinią apie šias 
prakalbas. Patys į jas 
ir sykiu kitus veskitės.

mas gatvekaridis, kad miesti
nius darbus skirstytų komite
tas, sudarytas iš pačių bedar
bių ; kad badaujančių tėvų 
vaikus miestiniai labdariai ne
imtų į prieglaudos namus, bet1 
mokėtų tėvams ir vaikams to
kią piniginę pašalpą, kad šei
myna galėtų gyventi krūvoj.

'Bedarbiai primins miesto po- 
i nams, kad pirm rinkimų bu-

leisti; visi turi i
apginti Sovietų Respubliką ir. 
bendru frontu stoti kaip prieš . 
Hooverio imnerialistus. taip i 
prieš jų talkininkus, kuriais I 
yra socialistuojanti Mustės, 
Nppnan Thomasai, Gieenai ii niaršavima lapkričio 18.
V ollai.

Visi šeštadienį į Union So. ! 
dėrtionštraęija—-prieš karą, už 1 
Ahgynimą chinų darbininkų ir 
valstiečių revoliucijos, prieš 
uždarbių kapojifnus ir už ap- 
d^audą -visiems bedarbiams!
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Sveiko Laimėjimas į 
Pusę Valandos

Staten Islande pereitą 
virtadienį laivakroviai Brewer 
Dock Kompanijos dalinai lai
mėjo streiką per pusę valan
dos. Bosai buvo jiems prane
šę, kad už viršlaikius nieko ne
mokėsią extra, o tik kaip už 

’ paprastą laiką. Darbininkai 
tuojaus sustreikavo, reikalauda
mi,, kad- už viršlaikius mokėtu 
dvigubai. Negrai ir baltieji 
darbininkai laikėsi vieningai. 
Negerumas pasidarė tik iš to, 
kad bosas užėjo vieną negrą 
darbininką nuošaliai, ir tas, 
tikrai nežinodamas, ko reika
lauja jo draugai, sutiko, kad 
už viršlaikį būtų mokama pus
antro šykio tiek. taip, tai 

sy- 
lai-

LD.S.A. Pirmo Rajono 
Metinė Konferencija

♦

Amerikos Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Pirmo Rajo
no metinė konferencija įvyks 
gruodžio 20 d., 1931’m., “Lais
vės” ’ švėtairieje, BrOoklyne. 
Pardžia 10 Vai. iš ryto.

Dratigės, phsistengkite išrin
kti ir pasiųsti delegates iš 
kiekvienos kuopos, nes turėsim 
labai daug svarbių reikalų 'ap
tarti.

Bayonnės ir Patersono drau
gės, atsiųskite delegates į kon
ferenciją, nes pusmetinėje kon
ferencijoje jūsų kuopos 
turėjo savo atstovių, 
stengkite tatai bent šį 
padaryti.

Pirmo Raj.
T. Sherry.

Bedarbiai leis Kapitalis
tinius Alkintojus

BROOKLYN. — Pu b H 
School num. 196 svetainėje, 
Bushwick ir Meserole St., tre
čiadienio vakare, lapkričio 18 
d., bus bedarbių ir dirbančių
jų mitingas, kaipo teismas 
prieš kapitalistus, kurie badu 
marina milionus bedarbių. Liu
dininkais ir teisėjais bus pa
tys bedarbiai ir darbininkai, iš 
.kurių susidarys ir džiūrė. 
ganizacijos
legatus į šį teismą. Visi 
viso dalyvaukite'!

B. Jokubonis Išmestas iš
„ .. i ji . Kriaučių Lms, Kaipo De-Praeito, sekmadienio vakarę, ; ’ ;.. y .

“Laisvės” svetainėje,,” įvyko. įForahzuotojas, Ardytojas 
Aido-Lyros Choro, suruoštas ’ : _
“farmerių balius.” Svetainė Lygiečių Vakarėlis Lapkr. 21 
buvo specialiai dek šio baliaus 'Lapkričio 13 d., 1931 m., 
išrėdyta apgeltusiais ąžuolo _la- būvo specialiai sušauktas Am- 
pais, kas darė gražų įspūdį, algameitų kriaučių- 54-to sky- 
Nekurios choristės buvo “far- riaus Lygos susirinkimas ap- 
merskai” pasirėdę, šokių per- tarti šių dienų bėgamus rei- 
traukoje buvo trumpa, progra- kalus kriaučių industrijoje ir 
ma. Aido-Lyros sekstetas gra-1 Amalgameitų Unijoje, 
žiai sudainavo ------ ‘ ‘ '*
ną” (angliškai) 
dainelių; taipgi ir visas choras, 
sudainavo gana vykusiai tris tai kontraktorių ' 
dainas,—užbaigiant Internacio- mas algų laiku darbininkams, 
nalu. Sekstetą ir chorą vado- Tame klausime ilgai nekalbė- 
vavo drgė E J RetikeVičiutė. ta, bet padarytas tarimas, kad
nalu. i
vavo drgė E. ’ RetikeVičiutė. ta, bet padarytas tarimas, kad 

Vakaro ..pirmininkas d. J. Na- lygiečiai, kur yra atsakomin- 
/•livaika trumpoj kalboj agitavo gOse vietose, kovėtų prieš darb 
susirinkusį jaunimą stoti į Ai- davius, kad algos būtų laiku 
do-Lyrqs Chorą. Beje, jis štai išmokėta kriaučianis.
ką pažymėjo: Irtors dabar, pri
sidėjus Lyros Chorui prie Aido, gos’ disciplinos
vadinam “Aido-Lyrp?” Chorurttulų lygiečių pusės. Bekalbant 
bet, kol kas, iš Lyros Choro Ai-‘pasirodė, kad B. Jokubonis,

B. Jokubonis per kelis ly
giai metus veikė su komunis- 

jtais; jis pats metas atgal buvo 
j K.P. nariu. Jau pernai B. Jo
kubonis pasitraukė iš K.P., bet' 
jai ir jos darbuotei dar buvo 
simpatingas vyras. Bet atsi
radus prieškomunistinei sklo- 
kai, B. Jokubonis nusviro prie 

Įjos. Jis iš’ karto tarpe lygu
čių rodė toreląntiškumo, kaa 
būsią, galimybių veikti bend
rai. Bet kuo toliau, aštrėjant 
santikiams tarp kairiųjų Amai j 
gameitų iš vienos puseš ir dc- j 
šiniųjų ,iš kitos, tuo B. Joku-1 
bonis pradėjo rodytis žodžiais ( 
su lygieciais, 'o darbais prieš 
juos. ■

(Tąsa 5-tam pusi.)

NAUDOKITeS PROGA
Iš priežasties sukaktuvių 70 me

tų amž. JONAS B. AMBROZAI- 
TIS žymiai nupigino Muzikalius 
Instrumentus visą lapkričio me
nes}. Todėl pasinaudokit proga!

560 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

F o togra- 
fuojam ve
stuvių, šei
mynų ir ki
tokias gru
pes; atnau
jiname se
nus ir kra- 
javus; ant 
p a reikala
vimo eina- 
m į namus 
fotografuot

pagrabus ir šiaip grupes. Mūsų 
artistiški pozai ir šviesa yra pri
taikoma taip, kad fotografija 
išrodo, kaip gyva.

F. KLASTON’S STUDIO 
499 Grand St, 

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias, ir chroniškas vyrų ir 

moterų linas kraujo Ir Odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

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

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo: ■

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

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

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 .Kalvių (

ORGANŲ LIGAS
paprast arųoįj dienom! s nuo 11
. - ‘ ' iki

Sekmadieniais, nuo 11 e ryto iki

'! GYDAU: KRAtlĄd IR LYTINIŲ’

Valandos, 
ryto iki 1 po piettĮ.' Vpkarais nuo 5 

.8 vai. f.................. ..
■ 2 vai. po' pietų.

Tclcf. ALGANQUIN 4-8294

—

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,!£
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, 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 yra užlaikomos, vi
sur-reikalaukite . . • ' ■

Naujoką Cigarą
JONO ARBA 

PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBVSTfiS
CIGARAI

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

Dirbtuve 
Broadway, 

Brooklyn,

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai.

■ Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

660 Graxjd Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

susitarus.

JONAS STOKES
• Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton; 
po numerių. 
512 Marion St J 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion. St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIRKKTOKIU1

ISkaisamuoja ir laidoja numiruslu» 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krik i tyriom s ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

<t>

<t>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

Telephone, ftagg 1-446*

A. RADZEVIČIUI
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
{Arti 
BROOKLYN, N. Y.

•ęy Avenu«)

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street 

Dabar mano antrašas:

H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N.

TEL., MIDWOOD 8-6261

, LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija lirookiųnc. A t et ht t Periilihnnti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
, • ! f f

Šiais vaistais rieužtrankia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip Ir suaugu
siems. Kaina .............................  60c., per paštą

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

65c.

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

likirpkit kį skelbimą it prisiąskit karta su užsakymo.




