
KRISLAI
Smagi Naujiena.
Kapitalizmo Įrankis.
Talkon Lietuvos Darbi

ninkams.
Connecticut.

Rašo Komunistas

Draugas iš Pittsburgho pra
neša : “Suorganizavom Komu
nistų Partijos lietuvių distrikto
biurą iš trijų draugų. Tapo
sudarytos šešios frakcijos. Jos 

i dar nelabai tvirtos, bet dedame 
pastangas, idant visose lietuvių 
kolonijose būtų veiklios bolševi
kų grupės.”

Keli mėnesiai atgal visoj. 
Pittsburgho apielinkėje berods 
teturėjome tarpe dviejų ir tri
jų Komunistų Partijos lietuvių j 
narių. Tas susmukimas buvo 
vaisius ištižimo ir oportunizmo 
mūsų judėjime. Paskelbus ko
vą tam oportunizmui, pradėjus 
veikliau dalyvauti klasių kovo-' 
se, lietuvių darbininkų judėji
mas pradeda atbusti. i

Amerikos lietuviški fašistai 
(tokių sutvėrimų, kaip tautiniu-i 
kai, nebėra) dabar sušilę fai-
tuojasi prie SLA. lovio. Social-
fašistai irgi nesnaudžia. Niau- 
jasi per laikraščius. Laiko 
slaptas konferencijas ir stato 
savo su rašus.

Fašistai ir .socialfašistai yra 
kapitalo įrankis. Visi jie yra 
nachališki darbo žmonių ne
prieteliai. Gi SLA. daugumoje 
susideda iš darbininkų. Todėl 
darbininkai turėtų pasijudinti 
ir tuos visus parazitinius šašus 
nubraukti nutf organizacijos 
vadovybės. Tie patys parazi
tai, kurie jau nuganė šimtus 
tūkstančių dolerių, briaunasi 
vėl prie vairo.

Ką darote, draugai, del pa
minėjimo sukaktuvių nužudy
mo keturių Lietuvos Komunis
tų Partijos vadų? Masinės 
konferencijos nutarė, kad pa
minėjimas visur butą ruošia
mas. Taip pat nutarta atgai
vinti veikimas už rėmimą Lie
tuvos darbininkų ir valstiečių 
revoliucinio judėjimą. . Komu
nistai, partiejiečiai, jūs turite 
griebtis už darbo. Padarykite 
iniciatyvą. Atgaivinkite prieš- 
fašistinius komitetus. Jei tas 
greitu laiku negalima, tai su
kaktuves minėkite frakcijų va
dovybėj.

Laiko ne kažin kas beliko. 
Reikia ruoštis. Nebūtinai rei
kia j ieškot kalbėtojų iš centro. 
Sušaukite darbininkų susirin
kimus. Duosite kelis gabalė
lius revoliucinės dailės progra
mos, paskui vietiniai draugai 
pakalbės apie nužudymą drau
gų, dabartinius uždavinius Lie
tuvos komunistų kovoje prieš 
kruvinąjį fašizmą ir mūsų pa
reigą remti Lietuvos varguolių 
judėjimą.

Drg. Bovinas, kuris atstova
vo Centro Biurą, raportuoja, 
kad Connecticut valstijos masi
nė lietuvių darbininkų konfe
rencija pavyko puikiai. Buvo 
virš 90 delegatų nuo apie 37 
organizacijų. Labai entuzias
tiškai draugai ir draugės disku- 
savo klasių kovos problemas. 
Drg. Bovinas sako, kad iš vis
ko matyt, jog Connecticut vals
tijoj mūsų revoliucinis judėji
mas ištikrųjų pradeda smar
kiau judėti.

Tą matome visur. Tą paro
dė visosi iki. šiol - įvykusios kon
ferencijos.

BRIDGEPORT, CONN.

Prieškarinė Demonstracija
Bridgeporte prieškarinė 

demonstracija įvyks lapkri
čio 21 d., šeštadienį, 3 vai. 
po pietų, Washington par
ke. Bet jeigu tą dieną ly
tų, tai susirinkimas įvyks 
svetainėj Workers Center, 
117 Middle St.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, visi dalyvauki
te šioje demonstracijoje ir 
išreiškite savo protestą 
prieš ruošiamą naują pa
saulinę skęrdynę.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Atydai A.LD.L.D. 6-to 
Apskričio Delegatų

>  ——
Draugai, iš priežasties 

įvykusios klaidos su sve
taine ALDLD. 6-to Aps
krities metinė konferen
cija yra perkeliama į 
naują vietą. Konferenci
ja atsibus sekmadienį, 22 
d. lapkričio, pradžia 10 
vai. ryto. Svetainės ant
rašas tokis: 929 Arch St., 
Philadelphia, Pa. Visi de
legatai pribūkite laiku.

ALDLD. 6 Apsk. Kom.

[Anglija Apsitvers 
Augšta Muitų Siena

I I _____
; LONDON.— Anglijos ka- 
I binetas reikalauja, kad visi 
i pamatiniai muitai būtų pa- 
’ kelti ant 100 nuoš. Mano
ma, kad parlamentas šitą 
reikalavimą tuojaus už- 

igirs. Vadinasi, Anglija,
kaip ir Amerika, apsitveria 
augšta muitų siena. Bet 
tas tik veda prie dar dides
nio paaštrėjimo tarptauti
nių santykių ir prie padidė
jimo karo pavojaus.

A m t o r g a s Sumažina 
Štabą Del Prekybos 

Sumažėjimo
NEW YORK.— Sovietų 

prekybos organizacija “Am- 
torg” paskelbė, kad sumaži
namas štabas ant 50 nuoš., 
taip pat ir raštinės vieta 
liekas susiaurinta ant vieno 
trečdalio. Tai daroma dė
lei sumažėjimo prekybos 
tarpe Amerikos ir Sovietų | 
Sąjungos. O sumažėjimas! 
pareina, viena, dėlto, kad 
Sovietai jau patys daug 

• daiktų pasigamina, antra— 
Amerikos valdžia visaip 
trukdo prekybai su Sovie
tais, toclel užsakymai per
keliami i kitas šalis, dau- v Z
giausia į Vokietiją.

Prekybos sumažėjimas la
bai didelis. Pernai per de
šimts mėnesių prekyba bu
vo vertės $102,800,000, o4 
šieinet beliko $49,400,000? 
Amtorgo štabe dirbdavo 
450 darbininkų — pusė jų 
amerikonai, o pusė Sovietų 
Sąjungos piliečiai.

AIRIJOJ VALSTIEČIŲ 
BRUZDĖJIMAS

DUBLIN.— Valdžia susi-
rūpinus, kad Airijos vals
tiečiai tebėra nenumalšinti. 
Patį Dubliną saugo gink
luoti kareiviai, bet į kiek
vieną kaimą armijos juk 
nepasiųsi. O valstiečiai or
ganizuojasi kovai prieš al
kį.

Washington.—Vietos bur
žujų laikraščio “Post” lei
dėjas McLean randasi Ry
goje, Latvijoj, ir nori 
gauti divorsą. Jo pati ran
dasi Amerikoj ir tam prie
šinga. Teisėjas Wheat iš
davė pačiai dndžionkšiną 
prieš divorsą ir uždraudė 
jos vyrui jieškot divorso už
sienyje. ' i

[ DELEi ORGANIZAVIMO
JAUNŲJŲ PIONIERIŲ

ATYDAI VISŲ LIETUVIU DARBININKU ORGANIZACIJŲ

Organizavimas ir auk-
i Įėjimas revoliucinėj kla- 
I sinėj dvasioj Amerikos 
I lietuvių darbininkų vaikų 

pas mus visai apleistas. 
O tai yra didžiausios 

I svarbos darbas. Darbinin
kų šeimynų vaikai turi 
būt traukiama iš po bur
žuazinės ir bažnytinės 
įtakos. Tuo darbu turi 
susidomėti visas mūsų 
darbininkiškas judėjimas.

Amerikos Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakci
jos Centro Biuras pada
rė šiuo reikalu svarbų 

| tarimą ir kreipiasi prie 
visų organizacijų. Biuras 
nutarė tuo jaus visose ko
lonijose, kur tik yra lie
tuvių darbininkų organi
zacijų, griebtis už darbo 
organizavime grupių bei 
kuopelių Jaunųjų Pionie
rių (The Young Pio
neers). Tai vienatinė Am
erikoj vaikų darbininkiš
ka organizacija. Jai di
rektyvas ir vadovybę su
teikia Jaunųjų Kopiunis- 
tų Lyga. ■ ; ' •

Organizavimas ir pa
laikymas Jaunųjų Pionie
rių grupių gula ant pe
čių viso mūsų organizuo
to judėjimo. Visos mūsų 
darbininkiškos organiza

Grūmoja 20 Mėty kalėjimu Rašytojams, 
Kurie Tyrinėjo Valdžios Terorą Prieš Mai- 

nierius Harlano Paviete, Kentucky Valstijoj
Ištikrųjų siunta valdžia 

ir buržuazija. Gautas pra
nešimas iš Kentucky valsti
jos, kad tenai tapo apkal
tinti sulaužyme tos valsti
jos kriminalio sindikalizmo 
įstatymo visi New Yorko 
rašytojų komiteto nariai, 
kurie tyrinėjo valdžios ir 
bosų terorą prieš mainie- 
rius Harlano paviete. Ken
tucky valdžia reikalaus, 
kad New Yorko valstijos 
valdžia suareštuotų ir iš
tremtų Dreiserį ir jo drau
gus rašytojus į Harlaną dė
lei teismo. O jeigu jie bus 
rasti kaltais, tai* kiekvie
nam grūmoja 21 metas ka-
Įėjimo ir $10,000 bausmės.

Apart komiteto šešių na
rių, apkaltinti yra dar du 
Tarptautinio Darbinin. Ap
sigynimo draugai George 
Maurer ir Levy ir “Daily 
Workerio” darbuotojas d. 
Cannes. •

Kentucky valdžia kaltina 
juos, kad jie ten būdami lai
kė masinius susirinkimus ir 
“kurstė mainierius nuvers
ti Kentucky valstijos ir 
Jungtinių Valstijų valdžią.”

Kentucky valstijos bosai 
bijo to raporto, kurį pa
skelbs rašytojų komitetas. 
Jie bijo, kad pasaulis išgirs 
apie jų kruviną terorą' 

cijos be jokio atidėliojimo 
privalo griebtis už to dar
bo.

Centro Biuras paskyrė 
mūsų jauną darbuotoją 
draugę Adelę Zablackiu- 
tę, dienraščio “Laisvės” 
knygvedę, eiti nacionalio 
direktoriaus pareigas. Jos 
darbas bus veikti bendrai 

j su Jaunųjų Pionierių na- 
cionaliu biuru, tuoj aus 
susisiekti su visomis lie
tuvių darbininkų organi
zacijomis šiuo reikalu, 
teikti joms nurodymus ir 

■ patarimus, kaip organi- 
zuoti ir palaikyti Jaunų
jų Pionierių grupes ir tt. 
Už dienos kitos spaudo
je ji paskelbs Jaunųjų 

j Pionierių grupių organi- 
! žavimo programą.

Centro Biuras prašo ir 
ragina, kad ypatingai mū
sų nacionalių darbininkiš
ku organizacijų kuopos 
(ALDLD., LDSA., LDS., 
APLA.) tuoj aus pradėtų 
šį svarbų dąrbą. Tuo- 
jaus paskirkite draugus 
bei drauges’ vedimui Pio
nierių organizavimo rei
kalų. Del informacijų 
ir ‘ instrukcijų rašykite: 
Adele Zablackas, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

A. J. N. Kompartijos
Liet. Centro Biuras.

} prieš mainierius Harlane, 
tai griebiasi desperatiškų 
priemonių, kad sukėlus A- 
merikos visuomenės opini
ją prieš tą komitetą.

< - -

Didelis Darbininkų Lai
mėjimas Ore. Valstijoj

PORTLAND, Ore.— Val
džia išmetė bylą prieš sua
reštuotus darbininkus ir 
kaltinamus sulaužyme kri
minalio sindikalizmo įsta
tymo. Apart to, buvo su
darytas > bjaurus > suokalbis 
ir darbininkai kaltinami ne 
tik kaipo komunistaij bet 
kaipo “plėšikai.” Policija 
liudininku pasistatė tūlą 
provokatorių Bacon. Bet 
tas niekšas tapo numaskuo- 
tas. Po visą valstiją, po 
Komun. Partijos ir Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo vadovybe, prasidė
jo masinis bruzdėjimas ir 
protestai. Valdžia pabijojo 

Į ir bylą išmetė.
j Bet pirmiau . toj pačioj 
byloj tapo nuteistas dešim
čiai metų kalėti draugas 
iBoloff. Apeliacija paduota 
net į Jungtinių Valstijų 
Augščiausį Teismą. Kova už 
jo paliuosavimą turi eiti 
dar , ’ smarkiau; i Išmetimas

Japonija Siunčia Man- 
džurijon 5,000 Jūrininkų

TOKYO. — Lapkričio 
16 d. išplaukė 5,000 gink
luotų jūrininkų į Chiniją, 
kad sudru tinti japonų 
frontą Mandžurijoje. Be 
to, visas skvadas karinių 
orlaivių išlėkė tiesiai į 
Mandžuriją. Orlaiviai le
kia į Mukdeną. Tas pa
rodo, kad Japonija savo 
karines spėkas dar dau
giau sutvirtina Mandžu- 
rijoj, kaipo prisirengi
mą prie didelio karo.

iK r u v i no jo Mussolini 
Agent. Grandį Paspruko

New Yorko valdžia keti
no surengti didelį pasitiki
mą Mussolinio agentui 

J Grandį. Bet rengėsi ir dar-> 
bininkai demonstracijai į 
prieš Italijos budelių val
džios agentą. Matyt, Gran
dį pabijojo darbininkų ker
što, todėl tiesiai iš laivo be 
jokių miesto valdžios pasi
tikimų spruko į Washingto- 
ną pas Hooverį. Ten, ma
tote, darbininkų judėjimas 
silpnesnis, tai budeliui bus 
saugiau. “Gaila,” kad New 
Yorko buržuazija neturėjo 
progos- parodyti savo sim
patijas Italijos fašistams.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Toledo.— Čigonų “kara

lius” Joe pareiškė, kad žmo
nų kainos nukapojamos nuo 
30 iki 40 nuoš. Pirmiau či- j 
gonas vaikinas turėdavo už 
pačią mokėti jos tėvui apie 
$2,500, o dabar tereikės 
$1,500.

Maskva. — Lapkričio 15 
d. kažin kas buvo pavogęs 
Turkijos ambasadoriaus 
automobilį, bet kadangi ga- 
zo tebuvo mažai, tai nega
lėjo toli nuvažiuoti. Maši
na atrasta palikta priemies
tyje

Salem, N. J.— žmogžu- i
džiai Fithian ir Giordano 
antru kartu nuteisti mirtin. 
Jie buvo padavę apeliaciją 
prieš pirmą nuteisimą, bet 
tapo atmesta.

Helsingfors.— Finliandi- 
jos kruvinasis teismas nu
teisė aštuonis komunistus 
ilgiems metams kalėti, o ki
ti aštuoni neužilgo bus tei
siami.

Vilnius.— Lapkočio 16 d. 
įvyko nauji pogromai prieš 
žydus. Apie 150 žmonių su
žeista ir apie 300 žydiškų 
krautuvių apiplėšta.

London. — Pranešta iš 
Mandžurijos, kad lapkričio 
16 d. du japonų orlaiviai 
atlėkė ant chinų pozicijų ir 
numetė 30 bombų.

bylos prieš kitus draugus 
turi padėti laimėti laisvę 
draugui Boloff. <

VYKINKIM GYVENIMAN MŪS MASINIŲ 
KONFERENCIJŲ TARIMUS ir 0BALS1US
Draugai Shenandoriečiai Duoda Mums Pavyzdį; Jie Griebias 

už Darbo ir Stengias Pravest Gyveniman Priimtas Rezo
liucijas; Lai Mūšy Geri Tarimai ir Gražūs Obalsiai Nepa
silieka ant Popieros
Iš Shenandoah, Pa., d. R. 

[raportuoja Komunistų Par
tijos Lietuvių Centro Biu
rui:

Manau, jums bus svarbu 
žinoti, ką ir kaip veikiame. 
Bendrai konferencijai pra
ėjus organizuojame Bedar
bių Tarybą. Visais garais 
rengiamės prie Bedarbių 
Marša vimo Washingtonan. 
A.P.L.A. 4-toj kuopoj sukė- 
lėme $6.47. LDSA 62 kuopa 
rengia vakarienę lapkr. 28 
d., ALDLD 17 kuopos kam
bariuose. Visas pelnas eis 
bedarbių delegatų finansa
vimui. Neatsiliks ir A.L.D. 
L.D. 17 kuopa.

Su pabaiga šio mėnesio 
baigsime atgaivint Priešfa- 
šistinį Komitetą ir tuoj im
simės darbo. Į Ateivių Tei
sių Gynimo Komitetą irgi 
vietos organizacijos renka 
atstovus. Manome, pavyks

10,000 BEDARBIU SUPLAUKĖ GAUTI 
DARBO, KURIO TEBUVO DVYLIKAI
' NEW YORK.— Munici- 
paliam Buildinge prireikė 
dvylikos automobilistų, ku
rie šiek tiek nusimano apie 
motorus. Lapkričio 16 d., 
10 vai. ryte prisirinko du 
tūkstančiai bedarbių, išal
kusių ir išblyškusių, kad 
gauti aplikacijas išpildyti. 
Ištisą dieną desėtkai poli- 
cistų dabojo “tvarką” mil
žiniškoj aplikantų linijoj. Į 
vieną dieną 10,000 bedarbių 
išpildė aplikacijas, reikalau

GAZ1NEMIS BOMBOMIS ir BUOŽĖMIS 
IŠTAŠKĖ ALKANU VAIKU MARŠAV1MĄ

MT. CLEMENS, Mich.— 
Lapkričio 16 d. čionai be
darbiai buvo surengę alka
nųjų maršavimą į pavieto 
valdžios sostinę. Maršavi- 
me dalyvavo daugiausia be
darbių vaikai ir moterys. 
Jie rinkosi trimis keliais iš 
visos apielinkės. Prie jų 
prisidėjo daugybė badau
jančių farmerių šeimynų.

Valdžia maršuojančius pa
sitiko kelyje. Užpuolime 
ant' baduolių dalyvavo net 
118 gerai ginkluotų polięis- 
tų—raitų, pėsčių ir ant mo
torinių dviračių. Kai kurie 
yaikai ir moterys vis tiek 
prasimušė ir pribuvo į Cle
mens. Čia juos pasitiko be- 
darbų taryba ir vėl susida
rė eisena linkui pavieto val
džios buveines. Bet polici
ja vėl pastojo kelią ir pa-
vartojo gazines bombas ir vo pardavikai socialistai, 
buožes, idant ištaškyti de- ---------------- ,
monstraciją. AlkanG vaikai (Daugiau pasaulinių žinių 
ir moterys negalėjo daeiti 5-tam puslapyj)

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

tuo klausimu subudavot 
tvirtas judėjimas, nes mą- 
sėse darbininkų gauname 
gerą pritarimą.

Kas svarbiausia, po kon
ferencijai jau du nauji rek
rutai stojo Komunistų Par
tijom Trys pasižadėjo įsi
rašyti sekančiuose susirin
kimuose. Vienas iš jų bu
vęs pirmiau Partijoj. Lie
tuvių komunistų frakcija, 
turėdama didesnį skaičių 
narių, žymiai pakels mūsų 
darbuotę.

Vienas svarbus trūku-, 
mas, tai savitarpinio lavini
mosi mokyklėlė dar neįkur
ta. Ar pavyks ši užduotis 
įvykdint gyveniman, kol 
kas negaliu pasakyt.

Taigi, didžiumą konfe
rencijos tarimų vykdome. 
Kaip eis pradėtas darbas, 

! pranešiu vėliau.

dami darbo, kurio tėra' del 
dvylikos^ darbininkų!

Šita žinia skamba, kaipo 
kokia negirdėta ir negali
ma pasaka. Bet tai tikra 
New Yorko bedarbių pade? 
tis. Prie darbo del dvyli- 
kos darbininkų suplaukė 
dešimts tūkstančių vyriį! 
Butų dar keli desėtkai tūk
stančių suplaukę, jeigu po»- 
licija nebūtų uždarius apli
kacijų priėmimo.

iiki valdžios buveinės. Jie 
! susimetė į parką ir ten at
laikė masinį susirinkimą, 
pasmerkdami policijos ir 
valdžios brutališkumą.

“Bus Dideliu Riaušių ir 
i Kraujo Praliejimo”

WASHINGTON.— Ame7 
rican Universitete mokslą 
baigęs profesorius John 
Gray čionai pareiškė, kad 
šią žiemą Amerikoje “bus 
daug' alkanųjų riaušių ir 
nemažai kraujo pralieji
mo.” Jis mano, kad bedar
biai atsisakys mirti badu, 
/#ie stos į kovą.

London.— Socialistų va
das Snowden tapo kara
liaus Jurgio paaugštintas į 
'lordus.” Ot kur nuvažia-
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ATAKOS PRIEŠ KOMUNISTU PARTIJĄ

Yra ne tik nepartinių dar
bininkų, bet ir Partijos na
rių, kurie mano, kad, ma
tyt, komunistai klysta, kal
bėdami apie besiartinančią 
proletarinę revoliuciją. Mat 
yra tokių draugų, kurie iš
girdę apie kokį didesnį 
streiką, ar didesnę demon
straciją kitoj valstybėj, tuoj 
mano, ar kartais tai jau neJ

Komunistų Partijos veikimas už pašalpą bedarbiams fevoliucija. Jei tuč tuojaus 
ir darbininkų apdraudą, už ateivių teisių gynimą, kova Jos ,tei? pesusiiauR.ia> tuojau 
prieš buržuazijos terorizavimą negrų, kaipo rasės, prieš nusiminimas pas juos auga, 
algų, kapojimą ir tt., įvarė baimę Amerikos buržuazijai. Tuo tarpu kas dalyvauja

ClĮicaguje vien pereitą mėnesį areštavo 294 draugus revoliucinėj kovoj, tas savo 
besigrumiančius klasių kovose. O 13 d. lapkričio pada- akimis mato, kaip revoliu- 
rytas gėbėtalis užpuolimas ant Komunistų Partijos Aš- cine kova tikrai pirmyn 

.y mato kaip bręsta
įvados į proletarinę revo
liuciją. Kas seka įvykius 
Lenkijoj' ir Vokietijoj, tas 
aiškiai mato, kaip tenai aš
trėja kova, kaip tenai auga 
revoliucinės įvados į prole
tarinę revoliuciją. Paskuti
niu metu tos įvados smar
kiai pradėjo augti ir Angli-

besigrumiančius klasių kovose.
rytai grAL 1
tunto pistrikto raštinės. Viskas išvartyta, išmėtyta. Su- 

ertą ir dar pen-areštavo distrikto organizatorių 
kioliką kitų draugų.

Tą pat naktį padarytas puolimas ant partijos sekcijos 
centro pietinėj miesto dalyje, kur daugiausiai veikia ne
grai darbininkai.

Lapkričio 12 d. policija užpuolė ant partijos raštines 
Providence mieste ir padare bjauriausią kratą, viską iš
vartė ir išmėtė. Abelnai, buržuazijos puolimas ant Ko
munistų Partijos ir kovingų darbininkų padidėjo. Su
prantama, tas daroma, kad apgriovus partijos eiles, kad 
susilpninus jos jėgas, ypatingai dada amerikinis impe
rializmas su viso pasaulio draskūnais riktuojasi karan 
prieš darbininkų tėvynę Sovietų Sąjungą.

Kanadoje Reakcija Stiprėja
Toronto mieste baigėsi aštuonių komunistų teismas. 

Juos teisė veik dvi savaites. Tai buvo teismas ne atski
rų kovotojų, bet, kaip patsai kapitalistinis teisėjas 
Wright pareiškė, “visos Kanados Komunistų Partijos.” 
Draugai nuteisti iki penkių metų kalėjimo ir po atbuvi- 

’jnuį tos katorgos tūli jų bus išdeportuoti. Išnaudotojai 
grūmoja konfiskuoti visą Komunistų Partijos nuosavy
bę. Jau dabar daro planus areštuoti 5,000 Kanados Ko
munistų Partijos narių. Išnaudotojų reikalų gynėjas N. 
Šbmerville reikalatija areštuoti visus, kurie tiktai tarpe 
1921 ir 1931 metų esą buvę partijos nariais.

Djrg. P. Luck, kuris yra buvęs kandidatu nuo Kom. 
Partijos į Calgary mieste majoro vietą, pareiškė, kad ne
paisant, kiek buržuazijos teroras dūks, kiek jie kovingų 
draugų išdeportuos, komunistinis judėjimas yra nesunai
kinamas, nes pačios nepakeliamos gyvenimo sąlygos pa
gimdo elementus, kurie? Vėdė ir ves kovą del sunaikini-

riato Idasės, kad ji neturi kitų reikalų, kaip visos dar-! 
bininkų klasės reikalai ir ją sunaikinti negali ir žiau
riausia reakcija.

Caro kruvinoji valdžia Rusijoje irgi grūdo bolševikus 
į katorgą, kalėjimų urvus ir žudė veikėjus, bet kur ji 
šiandieną yra? Nebeliko jos ir ant buvusios Rusijos te
ritorijos gyvuoja proletariato galia—Soviehj Sąjunga. 
Ir kitur viešpataujanti klasė nepajėgs sunaikinti darbi
ninkų revoliucinį judėjimą. Jeigu nebus galima veikti 
viešai, tai darbinikai veiks slaptai, o išnaudojimo sąly
gos, vargas ir skurdas padės revoliuciniam proletariatui turėjo iššaukt darbininkuo-

alistines sistemos*, . č i
, Buck, vienas iš nuleistų draugų kalbėjo ir įro-į

kad ne jo tas bankrotas buvo 
kąltas. r

Apskr. konferencijoj, kovo 
29, 1931 m., J. D. T., kaipo 
pild. komiteto narys, išduoda
mas raportą, nei puse žodžio 4 
neprisiminė apie minėtas 
skriaudas. Tik drg. K. Rušin- 
skienei tą incidentą iškėlus, tas 
veidmainys, oportunisto šmo
tas, prisipažino—neva apgaile
stavo, ir vėl žadėjo atsiteisti. 
Ir taip pasielgęs, dar turėjo 
tiek drąsos—priimti kandida
tūrą į apskr. pidomąjį komi
tetą, kuomet ten kas jį persta
tė. Reiškia, dar tykojo, kur 
prilysti.

Kada Taunis kėlėsi iš A.L. 
D.L.D. 48-tos į 17-tą kp., jis 
sakėsi, kad ten išsimokėjęs 
viską, tik sekretorių negalėjęs 
matyti, tai paliudijimo neturi. 
Draugai jam patikėjo ir pri
ėmė.. Bet vėliaus sužinota, 
kad jis ir ten skolingas, ir pa
liudijimą nebūtų gavęs.

Tai toki elementai organi
zuoja prieškomunistinę opozi
ciją.

Pasirašo A.L.D.L.D. 9-to 
Apskr. Pil. Kom. nariai:

Org. A. Žemaitis, 
Sekr. K. Rušinskienė, 
Ižd. M. žioba*
Koresp. A. Arbačauskas.

Stankūnas buvo tikrai to žo
džio prasmėj įlaisvaš bolševi
kiškas žmogus. Paliko nuliū
dime moterį ir penkis vaikus. 
Vyresnieji, sūnus ir duktė, jau 
suaugusio amžiaus.

Malinauskas, narys šios 
draugijos, jau tūlas laikas gu
ji ligoninėj iš perdidelio nau- 

nariam, kuriais buvo Stankų-Idojimo alkoholio, ir sulyg 
nas ir Antanas Gailius. Pa- [draugijos įstatymais , negali 
starasis buvo pavienis žmogus, [negali gauti pašalpos, o jo 

Chinnq’"'knnitnliQ [neturgj° nei giminių čia, tai [moteris su vaikučiais neturi iš 
UZg ODUS Ui nūs, ^Pt a & [draugijos komiteto skirta ko-[ko anglių nusipirkti. Taip ap
tarus rupi išeit 1S krizio. Jj1 [misija, P. Meliauskas ir P. Jei-[žiūrėjimo komisija raportavo, 
vis platesnes darbo masės [skis, pilnai darbavosi palaido-[šis susirinkimas nutarė nu
mato kitą kelią išeit iŠ kri-.jimu. Komisija raportavo, įpirkti jai anglių vieną toną, 
zio. Tąs kelias—greičiau Ikadxpas velionį buvo rasta tiki Draugija buvo pasiuntus de- 

j; daugiau jokio tur-,legatą T. Krapą į ateivių gy- 
to neturėjęs; vienok iš drau-Inimo konferenciją, kuri įvyko •••-<• I----i--- -i ---  nr---

draugijos $150 ir ūkėsų [legatas raportavo, kad konfe- 
Kliubo $75, liko . palaidotas rencija tęsėsi virš trijų valan- 
gražiai, laisvai miesto kapinė- du, dalyvaujant 64-riems dele- 

Tad pavyzdys, ką reiškia gatąms nuo 48 organizacijų, 
prie pašalpinįų i Trys rezoliucijos buvę išneštos 

Ši; draugija kiek-i del ateivių teisių gynimo. Vei- 
4,'kiantis komitetas išrinktas iš 

15. delegatų. Iš Worcesterio, 
apart šios draugijos delegato, 

tačiaus buvo ir kitų draugijų delega
tų nuo lietuvių organizacijų, 
kaip tai, L.D.S. 57 kp. Be 
reikalo J. Grybas “Laisvėj” 
smerkė, kad tos organizacijos 
nesiuntusios delegatų, ir reko
mendavo imti pavyzdį nuo žy
du. c

kint tenai sovietinius rajo
nus ir imtis karo prieš So
vietų Sąjungą.

Suvertus daugiau krizio 
sunkenybių ant darbo žmo- 
nių sprando, panaiki
nus S o v i e tų Sąjungą ir

Iš Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos ,

Lapkričio 3 d. reguliariam 
mėnesiniam susirinkime nariai 
atidavė pagarbą atsistojimu 
dviem mirusiem spalių mėnesį

Tas [___ w . .... r
nuverst kapitalo viešpatavi-.L50c p.mig5• vt ■ i ’• - to neturėjęs; vienon, is urau- ,minu nvnicituiuijų, »uu jvvim 
ma> gi eičiau į pioieiaimes'giju esarnos pomirtinės, tai yra spalių. 11 d. Bostone, Mass. De 
revoliucijos keliu paskelbt į šios <’ “ ----- -- ' 1 -
Sovietųvaldžią.1 Mes jau vi
soj eilėj* valstybių artina- • 
mes prie proletarinės revo
liucijos, revoliucinės įvados 
vis didėja.' [

se.
prigulėjimas
draugijų. ;
vienatn mirusiam nariui perka

Tik plačiau daly vaukim j gelių iš savo iždo už $5.
į Stankūno laidotuvėmis rū- 
j pinosi jo šeimyna, 1 
draugija suteikė narius grab- 
nešius. Velionis Stankūnas, 
gyvas būdamas, norėjo pasi
laidoti krematorijoj, t. y. kad 
jo kūną sudegintų į pelenus. 
Taip ir buvo padaryta, ir bu
vo palydėtas. draugijos grab- 
.iečių į Bostono krematoriją.

revoliucinėj kovoj, tai grei- 
laimėsim.

“Balsas^
čiau

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. turėjo .su-

joj. Jau senai Anglija yra rengus margumynų vakarą 1 
krizio apimta. Bet paskuti- dieną lapkričio. Vakaras reik 
niu metu tas krizis smar
kiai pagilėjo, 
girnas pramonėj smarkiai

skaityti pavykusiu visapusiai. 
Suirutės au- žmonių atsilankė nemažai; bu-

- - • vo daug svečių iš Binghamto- 
palietė finansus, auksas vis p1.'’ 
skubiau 
prisiėjo 
pierinių 
auksą, 
kursas 
Kartu sujudo 
masės.
kai nuolat ruošia demon
stracijas, dažnai būna susi
rėmimų su policija, jurinin
kai kėlė maištą, auga neri
mavimas kariuomenėj. Dar
bininkuose didėja nepasi
tenkinimas kapitalistų tvar
ka ir darbininkų : partija, 
kurios visi vadai 
kapitalistams ^..ir

no, N. Y., ir iš Wilkes-Barre, 
__  Vakaro programa susidėjo

Draugijoš Koresp. WATERBURY, CONN.

ALDLD. 9-to Apskr. ir LDSA. 6-to Rajono 
Reikalai; Jų Komitetų NutarimaiUŽsienin plaukė, Į jg muzikos ir dainų. Progra-Į 

atsisakyti nuo po- mos išpildyme dalyvavo sekan-1 
pinigu keitimo į ėios spėkos. Iš Binghamtono „ .

nonieriniu niniau^- ^mitraitė, J. Sliesoraitienė, » Lapkričio 4 s.m. šių oi gani-, 
smarkiai" nH[Tvarijoniong ir žydunait6, taip j^ijp ..................................

plačios darbo [
Miestuose darbiniu-

i pildantieji komitetai 
laikė bendrą posėdį. Iš rapor
tų matėsi1, kad draugai ir 
draugės vis labiaus judinasi 
komunistinės spaudos ir A.L. 
D.L.D. vajuose. 
žemaitis raportavo, 
šiuo tarpu lankėsi Hazletone 
Pa., ir su pagėlba tenaitinių

* gi ir visų mylimas dainininkas i 
j S. Vaineikis, o jiems akompa
navo Žukaitė. Iš Wilkes-Ba
rre : O. Zdaniūtė, L; Mieliaus- 
kaitė, J. Krutuliūtė, A. Stan
kevičiūtė, L. Stankevičiūtė ir 
A. Krutuliūtė; akompanavo D. 
Zdaniūtė. Taipgi seserys Zda- 
niūtės sudairiavO-duetą. Gi ke- draugų janl pavyko sužadinti 
lėtą muųzikos gabalėlių parin- mirusią A.L.D.L.D. kuopą, kur 
ko ir1 patiekė serantonietė B. ’ 
Indruliukė' su' trimis jaunais

J . D. Taunio Darbeliai 
Viešumon

Gana laukta pataisos ir 
siteisimo finansiniai iš J.
Taunio su A.L.D.L.D. 9-tu Ap
skričiu ir kuopomis. O šiuo

at-
D.

Org. d. A. i tarpu J. D. Taunis aiškiai pa- 
3, kad jis'sirode prieškomunistiniam dar- 

Hazletone, [be; jis rašinėja laiškus, mėgi-

draugai pasižadėjo tame veik
ti- susisiekiant su Čentru. Gir-

tarnauja 
padeda

na atkalbinėti narius bei sim- 
patikus Kompartijos; šaukia 
prieškomunistines konferenci
jas, kurių vieną laikė Kulp- 
monte, Pa.,—kas parodo, kad

9 d. lapkričio buvo A.L.D.L. 
D. 28 kp. mėnesinis susirinki
mas; narių susirinkime buvo 
labai mažai. Iš įvairių komi
sijų raportų pasirodė, kad yra 
rengiama vakarienė 25 d. lap
kričio, svetainėje 103 Green 
St., Waterbury, Conn.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Connecticut valstijos savitarpi
nių lavinimosi mokyklų tvar
kymo komisijos. Po apkalbė
jimų, nutarta tokią mokyklą 
įsteigti ir tam darbui išrinkta 
komisija. Kitas laiškas buvo 
skaitytas nuo komisijos visų 
liet, darbininkiškų draugijų 
šaukiamai konferencijai, 15 d. . 
lapkričio, Waterbury, Conn. 
Nutarta išrinkti delegatai at-

i A.L.D.L.D, kp. konfe-vyrukais italais,skurie. visi kar- ai-dvilie, Pa.;''"kur drg. Pacaus-1jau Tisai “nepatSsotaa^T/ei-
tu nuolatos- lavinasi muzikoj, kas pasižadėjo j’darbuotis, kuo-lrn fnn l-nr „nain Prncmlrnc 

Programa Savo turiniu buvo.pa taip pat formuojasi.
, . _ tik nenugirdau [niai renegatai. <"Tai šiame po-Įskaitytos blankos
[kur, d. žemaitis sakė, tikrai [sėdyj A.L.D.L.D^ 9-to A'pskri- ’A.L.D.L.D. Centro 
'sutvers, šiuo tarpu jis ir kele- ‘ čio Pildomasai Komitetas pa-'ateinantiems metams.

tu nuolatos • lavinasi ■ .muzikoj..

d£, kad’Komunistų Partija, tai pirmosios eilės proleta-jjiems darbininkus smaugti. gana gera ir publika buvo už- i vieną kuOpą
DalykasKame dalykas?

tame, kad jei seniau Anglį-

kas pasižadėjo*'darbuotis, kuo-!ha ten, kur nuėjo Prūseikos, I
DarlButkai bei kiti prieškomunisti- j Priėjus prie dentro reikalų, 

balsavimui
Komiteto 

Po ap- 
I.;'svarstymo del mažo narių da- 

riojimo maišas>i(grab bag), kas gavęs. Hr nutarė iškelti viešumon jo Jyvavimo susirinkime, nutarta
- . . v. . ....... iv_________ x„_ _____________

- ’ - * -i_ Buvo tartasi šių vajų laiku ?.
o vėliaus tęsęsi šokiai ir i surengti prakalbų maršrutą, - 

pasikalbėjimai tarp svečių irj^6'' vėliaus paaiškėjo, kad da- 
Tikimasi, jog nuo šio i _

i užimti.
kuomet d. R. Mizara pargrįš apskričio išvažiavimas į Lake jįhnas°ALDLD’ Centro” Ko- 

'miteto ir rinkimas 28 kp. Ko- 
Imiteto 1932 metams, taipgi 
bus rinkimas delegatų A.L.D. 

___ . 3-čio apskričio metinėn 
|konferencijon, kuri įvyks 20 d.
gruodžio, 1931 m. Draugai, 
visi ateikit į taip svarbų susi
rinkimą. Nevirskite gyvais la- 

, . , , , vonais, nepasiduokite tinginiui.gana daug išplatinta, bet daugįparodykim Waterburiuii kad 
lr lk0’ [esame dar gyvi.

Išvažiavime jis tvarkė lite
ratūrą, ženklelius ir kolektos 

[dėžutes. Aukos buvo skirta 
p,usiau: Tarptautiniam Darbi- j 
ninku Apsigynimui ir S.L.A. i 

NršrT Progresyvių narių apsigynimo 
fondui. Viso aukų sukolek- 

Ir ant Taunio

ganėdinta. .,
Dar reikia prie : programos

JOS kapitalistai lėčiau didi-! iyajyumo priskaityti ir meške-Įtą naujų narių į vietinę kuopą į skelbė jį išmestu iš A.L.D.L.D
no darbininkų smaugimą,. . . ,. . . i n nemažai pridarė juokų. Po protai paskutiniu metu, kada į gTamos buvo duodama užkand- 
ekonominis krizis padidėjo, i žiai, < 
kapitalistai ėmėsi griežtes
nių priemonių kėlime krizio draugų.
sunkenybių ant darbininkų llks 11 kiek pelno drau- 
sprando. Tai neišvengiamai

darbus šioj organizacijoj, štai [šaukti extra susirinkimas, 30 
Jie:

__  ___  , t J. D. Taunis buvo A.L.D.L.
bar mūsų kalbėtojai perdaug D. 48 kp. nariu Mahanoy City.

Tai nutarta laukti, Rugpjūčio 15, 1930 m., įvyko

;d. lapkričio, toj pačioj sve
tainėj, kur visada laiko susi
rinkimus. Nariai A.L.D.L.D. 28 
kp. turėtų atkreipti atydą į 
extra susirinkimą, nes bus rin-

gijai. •
Visiems programos daly

viams, o kartu ir visiems sve-
iš Sovietų Sąjungos ir gyvais Side. Tuomet J. D. T. buvo 
faktais galės nušviesti proleta-1ir pildomajam komitete. Jam; 
rinėj tėvynėj gyvenimą. Prie I buvo pavesta specialio leidinio 
to, d. K. Armino pareiškimas [raštai sutvarkyti ir duoti užša- |j lp 
užgirta, kad tas maršrutas bū-lkymą spaudai. Jau tame bu- Į 

[tų rengiama Kompartijos var-|vo padaryta žalos, nes at- !
[du su šių simpatiškų organi- spausdinta — partraukta du 
izacijų pagelba. šiuomi klau- ’ ............... ’ ' '
išimu matėsi draugų ir draugių.
mintis, kad Partija visur svar
biuose dalykuose turi būt pir
moj vietoj. Taip ir reikia, 
nes Komunistų Partija—visų 

Workerio” “naudai, Japkr. 25 mūsų organizacijų vadas ko- 
dieną, Girard Manor Hall, 911 v°se už tuojautinius reikalus ir 
West Girard Avenue, Philad., pasiliuosavimą visos darbinio 

Lietuviai darbininkai ir klasės iš pragaištingos_ ka- 
w visi simpatikai Daily Workerio 
’iir visos darbininkiškos organi , ,v ,

zacijos, nerengkite jokių kitų gaišties, kaip tik.per^Komųni-j 
savo parengimų minėtą diėiią,' Partiją! r y *.... .
bet visi dalyvaukite Daily Wor- tu Partija veda prie tovisapa- 
kerio pramogoj. ' ' ’ ' ' i saulinio perversmo. , Todėl K.

Daily Workeris yra vienin- [p- T reikia;'ktto labiausia įver- 
tėlis darbininkų [klasės^ Komų- tinti, statant ją priešakyj, remr 
nistų [Partijos diehraštįs anglų,J3 ir 1 J^ stoti.
kalba, kuris kasdieną veda ko7 Į Toliaus, sekė’klausimas 7- 
vą prieš išnaųdotčjus. Jis .kas- tos gruodžio baduolių marša- 
dieną turi atmušti kapitalistų' vimo į šalies sostinę Washing- 
puolimus ant' darbininką kla-Įton, D. C. Šiai apielinkei 

Jiš iškelia 'visas a^gavys-;Partijos yra patiekta kvota: 
jrč'ių. Jis numaskuoją i trokaš su 10 maršuotojų. 

juos. Jis" parodo, kaip Ameri- Apskaityta, kad tas lėšuoS 
k;os kapitalistai veidmainiauja, apie $100. Apsvarčius daly- 
kuOmet jie kalba apie taiką.'ką, šie apskričiai apsiėmė su- 
D.W. iškelia jų įsuokal'bius de- kelti pusę to, ir kaip galint 
lei naujo imperialistinio karo,'gelbėti rfiaršavimo organizavi- 
karo prieš Sovietų Respubliką. me. prie to, dar draugės mo- 
D. W. organizuoja darbininkus terys pasižadėjo parūpint kiek 
į revoliucines unijas1 ir vado
vauja juos kovoj. Jis /vienija 
negrus , ir i baltus darbininkus. 
Jįs kovoja už įsteigimą bedar
biams aįdraudost Vienu > žod
žiu sakant, jis>;!veda kovą vi
sais frontais. < Tai kiekvieno 
lietuvio darbininko yra pareiga

nusibodo gyventi ir jis mir- nūs greičiau* pasiskirstyt j jr ‘paremti Daily Workęrį7< >.
Rengimo Komitetas.

1 J • *11 • • 1 • J 1 • J • — • ° VlalIlD, v lYcVJL VU 11 VlOlClIlO OVU"

sumobilizuoti darbo klasę sunaikinimui kapitalistines si- se didesnį pasipiktinimą, ir čiams už skaitlingą atsilanky- 
f pastarieji sujudo. Revoliu-imą

cine kova Anglijoj aštrėja. riu 
Ne tik Anglijoj aštrėja 

revoliucinė kova. Ji aštrėja 
ir kitose vietose. Net Šiaur. 
Amerikos kapitalistai pilni 
baimės — ką atneš ši žiema. 
Bedarbių tenai 12 milijonų 
žfnonių, neužilgo jų bus 15 
milijonų, jų vargas vis di
dėja. Amerikos kapitalistai

stemos.
Į Atakas Atsakykime Savo Veikimu

Draugai, nusiminti mums nėra ko. Buržuazijos puo- Į 
limai ant revoliucinių proletariato eilių yra natūralūs 
dalykas. Mes esame priešai kapitalistinės išnaudojimo 
sistėinos, mes kovojame prieš bado ir vargo padėtį, ir to
dėl buržuazija persekioja mūsų judėjimą.

Amerikos buržuazija jau nekartą išbandė savo atakas 
ant komunistinio judėjimo. Ji nepajėgė jį sunaikinti ir 
nepajėgs. Priešų puolimas tik daugiau užartavoja ko
vingus draugus kovai, tik daugiau patvirtina mūsų ju-i 
dėjimo krypties teisingumą ir pavojingumą išnaudoto- kasdien laukia milžiniškų Pa: 
JaW?i. ' ■. bedarbių masių išstojimų.

Komunistų Partijos įtaka darbininkų klasės eilėse pa-^r sapne revoliuciją sap- 
augtfs. Ir lietuviai proletarai šiandien daugiau domisi nuoja. 
savų.politine partija ir stoja į jos eiles. Nenusiminkite, r
draįgaj del padarytų atakų, atsakykite dar tvirtesniu listai dreba 
veikimu ir organizaciniu stojimu į Komunistų Partijos'

• Prieš mus eina išnaudotojai su savo valdžia, reakci
nių unijų biurokratai ir renegatai LoveStonai, Prusei- 
kos Jankauskai ir Butkai, bet komunistinis judėjimas 
yra nenugalimas, nes jis yra išdavas susidariusių gyve
ninį medžiaginių ir politinių sąlygų. Komunistinis ju
dėjimas visus savo priešus nugalės.

MAŠINA NUTRAUKĖ 
KOJĄ

1 riu
varde AIJJLD. 39 kp. ta- 
labai širdingai ačiū. , 

Rumboniškis.

PHILADELPHIA, PA.
VISIEMS SVARBU

Yra rengiama šokiai “Daily 
Workerio” naudai, ,

Visame pasaulyje' kapita- 1

syk tiek, kiek reikėjo ir kiek 
buvo nutarta. Kad buvo ir

Žvalgas.

BRIGHTON, MASS.
pitalistinės sistemos.

f_ Į pasaulyj kito kelio iš tos Pra" i tuota^SJO 58^ 
voii. tik per Komuni-j . Daiikta "nasiust"^Tur surengtas parengimas, koncer- ! Tiktai Komunis- 7 i Pa“kta pasiųst, kur — 

skirta. Bet nepasiųsta iki T. ... - .
D.A. org. d. E. Gold atsilan-į 
k ė ir iš jo išgavo.
pas Taunį liko; žadėjo pasiųs
ti į Chicagą tam fonduj.

Tą patį metą spalių 1, aps- i 
kričio komitetų posėdyj nutar-! 
ta parsitraukti K. P. propa
gandai rinkimų lapelių. J. D.
T. apsiėmė partraukti ir iš iž- Įsinta “Įžanga dykai,” pu- 
dininko del to paėmė $5. La-'blikos prisirinko gana daug, 
peliai iš kokios ten priežasties [taip kad krėslai visi buvo už- 
nėpartraukta. $5 liko. Bet 
iždan jis negrąžino, nors buvo 
raginamas. Tame jo išsisuki
nėjančias žadėjimais apskr. 
sekr. d. K. Rušinskienė paabe
jojo, gal jis ir pirmesnius au- Į visgi neperdaugiausiai. 
kų pinigus nepasiuntė?
klausė laišku to fondo Sekr. A.! J. Waškis 60c ; po 50c: J. 
Yurio Chicago,- Ill., ar J. D. iMickūnas, 
Taunis prisiuntė aukas ? Gau
na atsakymą, ne. Tad ji 
kreipėsi prie J. D. T., kodėl 
jis nepasiuntė? Gauna atsaky
mą : girdi, sąlygos taip susi
dėjo, kad “kipšas” įsisuko į naujų narių (kiek, dar hela- 
mano biznį (studiją), pasidarė ,bai aišku) į A.L.D.L.D. 
negalima. Kaip atsigriebsiu, 
atsiteisiu;' Bet mes žirtome,

skirta. Bet nepasiųsta iki T

A.L.D.L.D. 193-čios kuopos

tas, prakalbos ir teatras pui- 
. Oras tą dieną ’ 

Kiti $20 29 i^uvo labai gražus, bet .p.ąren- 
[girno programa buvo dąr gra- 
ižesnė, taip kad publika liko 
’pilniausiai patenkinta, už ką 
tariame visiems programos da
lyviams didelį ačiū.

Kaip jau pirmiau buvo gar-' • 
tai pu-

, nes mato, kad 
vis naujos d’arbo £ žmdnių 
masės įsitraukia į kovą. Jei 
seniau kovoj beveik“ išimti
nai darbininkai dalyvavo, 
tai dabar vis plačiau į kovą 
įsitraukia ir kareiviai šųi 
jūrininkais.

Visur kova žengia pir
myn. Tiesa ir kapitalistai

a. « a 2 i f .. A a L-k « M -A

ja visas sayo jėgas prieš re
voliucinį judėjimą ir polici
ją su žvalgyba, ir ištikimes
nes kariuomenės dalis su 
specialiais fašistų, ginkluo
tais būriais mobilizuoja, ir 
socialfašištus, ir [bažnyčias. 
Energingiau imasi ir karo

. • -k t ♦ -r

se.s.
Jis

ANTRU KART PASISEKĖ . nesnaudžia. Jie mobilizud- 
NUSIŽUDYTI to iridei a aavn iorraa nT’io'a vo.

• Spalių 19 d. revolveriu nu
sišovė Stepas Vitkauskas,J Spalių 21 d. Verdelių kai

me, ; 'Šiaulių valse, kuliant 20 metų amžiaus, gyv. ži- 
javus mašina nutraukė pil. 
Remėikiui koją. Koja nu
traukta aukščiau kelies. 
Nelaimė įvyko del paties 
nukentėjusio neatsargumo. 
Rcmeikis atvežtas į Šiaulių 
ligoninę. .

imti ir daugelis turėjo nekurį 
laiką ir stati pastovėti.

Rengimo komisija buvo nu
tarus rinkti aukas, tai, kaip 
pasirodo, aukų surinkta $9.46,, 

Dau- 
Už-Igiausiai aukojo šie draugai:

dikų valse., Petraičiu kai
me. Jis anksčiau kėsinosi 
nusižudyti skustuvu, bet, 
nugabenus Mažeikių ap- 
skrities ligoninėn gyvybė avantiūrų. Nors imam Ja- 
buvo išgelbėta. Po to daž- ponijos įsiveržimą į Man-

• 1 <1 4 1 f • .iv ••• • • • 1 • 1 1 UVbUVlV MUI VH1W11W J xnai kalbėdavęs, kad jam dzunją ir imperialistų plą- daĮyvauti minėtam parengime
•1 _ Y ________ 1* • _ ___♦ ~ i     • y * — 1 .Ll-/i. . .   ___ < . •

siąs. tarp savęs Chinus, pąnai-

maisto kelionei.
Dar pora tarimų: Pasibriež- 

ta šiaį žiemai surengti apskri
čių vardu vakarėlis su progra
ma Shenandoahryj, it, jei bus 
galima, teatrališkas perstaty
mas Frackvillėj, Pa.

šis posėdis laikyta Miners- 
villeje. Sekantis bus^ Port 
Carbone, Pa. - *

Malcikauskas, 
M. Daunis, A. Dubčiok ir P. 
Petraitis 50c. Bet kas dar 
svarbiaus, tai gauta vienas * 
“Darbininkių Balsui” naujas 
metinis skaitytojas ir keletas

Visiems širdingai ačiū.
f \ ( Rtentfūrio Komisija.
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priimta

Įgavęs balsą, papąsakojo gra-Į komunistinės opozicijos chorą,,talistų žolynų.
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Aido Choro Sekretorė
D. Zdaniutė,

prieš 
algų kapojimą, tuom pačiu kar- 

opozicija” skaldo dailės or-

Trade )

Aido Chorą ir visą darbininkų 
judėjimą

Mes pasmerktam visus, ku
rie organizuoja opozicijos cho
rą, norėdami skaldyti

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

Choro 
tikslus, 

prie sekamos’' išva-

- 1 ir sutartinai skambanti balsai.! 
8er.^s j Būtų pagirtina, kad tos jaunos .

Mes kviečiame visus sąmo- prakaituojančios bitelės nema- 
O Botyrius, ningus darbininkus mesti prieš- žai medaus pavagia niuo kapi-

Trečiadiėri., Lapkr. 18, 1931

Clevelando Prieškarinis Mitingas

Gauname

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

DETROIT, MICH
WILKES-BARRE, PA.

1

s?

«

frontų.
Būtinas reikalas lietuviams

su šeimynomis 
sieks 160-200 
rytojus—bado

;gia įdomų Kariško Fronto Va- 
kara.

sias laikas, kuomet fašistai pa-• skaitome, šviečiarpės, 
mažai dalykus per- mes prie gilesnio

Susivienijimą gražus 
darbininkų čia neįstotų. Tas 
pat ir kitose mūsų organizaci-

žudo milionus jauniausių dar- jis skiriasi nuo buržuazinio me- 
bo žmonių; į karą kapitalisti-I no; kokis prieškomunistinės 
niai agentai išleidžia i

Aido Choras buvo surengęs dos: 
ketvirtadienio vaka-

Itiesos kelio veidrodį, veikalą dabar dar didesnį chęrą, kaip 
!“Mes ir Jie.” Susipažinkime pirmiau buvo.1' Botyriaus vietą 
su literatūros organizacijomis, chore užėma D. Zdaniutė. 1.1. • . .

BOSTONAS IR APIEL1NKE HARTFORD, CONN.
________  I

Puslapis Trečias

kim visur tą protesto susirinki 
m a.

CLEVELAND, Ohio. — 21 
£!. lapkričio, 8-tą vai. vakare, 
Rayford - Jackson svetainėje, 
3804 Scovill Avė., yra rengia
mas prieškarinis masinis mi
tingas. Be darbininkų span- jose.
dos jau ir kapitalistų didla-Į Taigi A.L.D.L.D. nariai ir 
piai nebegali užtylėti to pavo-jnarės, pasidarbuokime, 
jaus, kokis grasina darbininkų ! p a d vigu binus mūsų 
šaliai Sovietų Sąjungai. Viso 

ppasaulio imperialistai yra pa
sirengę pulti darbininkų Sovie

tus. Japonijos užėmimas 
Mandžūrijos yra pradžia ge- 
neralio sąmokslo visų imperia
listų. Kapitalistinis pasaulis 
smunka visais galais. Krizis 
virto visuotinu.
nedarbo ir skurdo naštą išim
tinai nori sukrauti ant darbi
ninkų klasės sprando; ir mato 

(r vienatinę išeitį iš šios padėties, 
tai pasidalinimą Chinijos ir 
sugrąžinimą 
naudotojų 
ninku ir valstiečių galvų.

Sovietuose kuriama-budavo- 
jijma socializmas; bedarbė pa
naikinta; darbininko rytojus 
užtikrintas. Kapitalistiniame 
pasaulyje priešingai: ūkis 
trūnyja ,bedarbių skaičius au
ga, priskaitoma apie 40 milio- 
nų bedarbių ; 
jųjų skaičius 
milionų; jų 
šmėkla.

Darbininkai
Masėmis ateikite į šį prieška
rinį protesto mitingą. Protes
tuokime prieš imperialistų

* v Įstokime į eiles su susipratu- į
įgūžiu fašistų šaikos. Nėra to siaįs darbininkais, kovokime, 
(susirinkimo, kad į Liet. Darb.'ginkime savo, o ne keno kito 

būrys interesus. Negali būti jokio 
tinginiavimo ne tik pas tą, ku
ris priklauso prie organizaci
jų, bet negali būti jokių abe
jonių ir pas tą darbininką, ku-

Štai ką turiu pasakyti, kaip 
Botyriui pavyko išvesti 8 dai- 

Į nininkus iš choro. ' Sužinota, 
kad suklaidino kėlės merginas. |

NORTH ABINGTON, MASS. Prieškarinė Demonstracija 
Prakalbos IvYks Subatoj, Lap

no ir 18 mylių nuo Bostono. 
Šitam miestely yra 25 šeimy- 

Keli aidiečiai nuvažiavo pas vie-Įnos lietuvių. Daugiau 
n nVi/Miinln i-v. o 4* n i Ir inAnurln - ....

Darbininkas.
jr

šis miestelis šone Brockto-, kričio 21 Vakare, Old Čar-i Sovietų Mokslininkų Atsto
... i O . -v ▼ I i i > -»-» i i /-v L/ z\ r za ’ a • v •

:ną choristą ir štai ką išgirdo. ilenkų> negu“lietuvių.
ipo išmetimo Vilkelio iš choro, 

kad pis dar stovi nuošaliai, lyg ant!a^^° Botyrius n sako jiems, 
l<0_ kad bus choror. svarbus susinn-orga-1 kryžikelio, ir dūmoja, kur 

nįzaciją skaičium narių. Pa-'kiu keliu eiti. Eikime visi į 
kalbinkime kiekvieną lietuvį j darbininkų parengimus! Ten 
darbininką stoti į darbininkų imus tik ir supažindina su savo 
apšvietos organizaciją. Padir- klasės draugais ir draugėmis, 
bėkime. Dabar yra geriau-

‘sirodė ir
(matančiam darbininkui, kas 

Buržuazija | jie yra do paukščiai.
Drg. Abekas yra vienas iš 

,gerųjų darbininkiškų kalbėto
jų Laikas prakalbų lygiai 8 

vakare. Vieta: 920 E.
i 79 th St. ir St. Clair gatvių.

caro palaikų iš-
ant Rusijos darbi- I

ten literatūros, 
lavina- 

supratimo, 
kad būti žmonėmis, permatyti, 

i kas mus išnaudoja, su kokiu 
priešu turime kovoti. Tai yra, 
neapleisk 22 d. lapkričio. 
Stengkis būti laiku, 7-tą vai. 
vakare, LA.S. Svetainėj. O 

I ten apsilankęs naudos sau pa- 
sidarysi ir I‘‘

I naujo paskui pasakysi.
A. Menininkas.

yra

vas Amerikoj
Dr. George’ Stadnikoff;;

Sovietų mokslininkas, pas-
j kirtas atstovauti Sovietų
i * -
. Sąjungą Amerikos nioksli- 

■| nej

penters Hali, 81 Windsor St., į 
(Hartford, Conn.

• Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukit. Mandžurijoj d a- į 
bar karas, tai priemonė už-, 
pulti Sovietų Sąjungą, pada- i 
rant pradžią iš Sibiro, paskui 
iš visų pusių, ii- sunaikinti.

Mes, dąrbininkai, privalomo ( 
budėt ir neprileist pasaulio. 
imperialistus prie to.

Dalyvaukim visi ir garsiu-1 kričio

Dabartiniais laikais jau už
sidarė dvi didžiausios šapos. 

Čia buvo didelė dirbtuvė M. 
N. Arnold čeverykų .Kompani
jos; ji užsidarė ir viskas buvo 
parduota ant licitacijos (auc
tion sale). Gerais laikais ji 
skaitėsi verta daugiau kaip 
$100,000,. dabar gi' parduota 
UŽ $6,000. < .

. Dabar užsidaro Abington ir 
Rockland Webbing Kompani
ja, užsidarys ant visados. 
Daugiausia čia dirbo lietuvių 
moterų ir lenkai.

Miestelyj yra gyventojų tik 
virš 8,000; o gatvėse vaikščio
ja bedarbiai panašiai, kaip, ir 
dideliuose miestuose.

Vasaros laiku tai dar no
tai p prastai, nes. čia yra trys 
didžiulės žolynės (nurseries), 
^he Bay State Nurseries, di- 

Kadangi dabartiniu |aiku.’ęk džiausios visoj Naujoj Angli- 
na aštryn klasių kova prieš iš- .10b paskui Little Field and 

Wyman ir Reardon Nurseries. 
Jose vasaros metu dirba kele
tas šimtų žmonių, bet žiemos 
laiku nėra kas jose dirbti.

| Dauguma šio miestelio žmo- 
mą ir kad-pasitarnauti priešų )lių paprastai važinėja i Bos- 

išnaudotojams,—tad vi- toną dirbti..... , . * 
i Lietuviai čia visuomeniškai 
abelnai neveikia, nors ir yra 
po karo susitveręs vadinamas 
North Abingtono Lietuvių Ap
sigynimo Kliubas stebėtinam 
tikslui— kovai prieš lenkus!

Tarp bedarbių yra keletas 
ir lietuvių. Vietiniai lietu-j 
viai mažai tėra apsiskaitę. 
Tarp jų, manau, tėra tik vie
nas “Laisvės” skaitytojas; tai 

ne tik yra jaunuolis L. Končis, biti- 
Aido Chorą, o ir visas mūsų ninkas. čia aplinkui yra pen- 

i. • ki lietuviai bitininkai; kur

kimas sekmadienio vakare, pa
mokų svetainėj ir kad turi pri

ebuti. Nuvažiavus toms choris- 
j tems, pamatė, kad visai kiti 

ja j žmonės, o ne choristai. Taip ir 
’ ! prikalbino. Kita choristė aiš

kinasi, kad Botyrius atbėgęs ir 
prisakė, kad būtų tulioj (?)

!mokintis ;kvartetą tūlam pa- 
ireogimui. Taip ir pritraukė.

Kokia linija choras turi eiti?. 
Po disku,savimo įnešta ir pa
remta,' kad choras- stovėtų su 

: Komunistų Partija! Leista bal- 
___ nubalsuota vienbalsiai 
už Partiją.

Sekanti rezoliubija 
vienbalsiai:

“Išdiskusavus Aido
I reikalus ir skaldytojų
; prieiname

kuHkonferencijoj, 
Pittsburghe nuo lap 
16 iki 21

Pinigai Jūsų Wjr e v o ® •Kisemuje!
Sirguliavimai, ne^į^jimai 

savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jusų sveikatą, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda \ 
pinigus i jus,

PAIN-EXPELLER*--Įreg. J. V. Pat. Biure.
pagelbės jums užlaikyti jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žifiomų lini- 
mchtų. Išima gėlimą, sustingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUO J AUS į
Kaina 35c. ir 70c. - ™ Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnkli.

'J

ir darbininkės! j Diskusijos buvo surengtos 
’rišti klausimą Aido Choro 
I limo.

Pirmiausia drg. Bovinas 
vo pakviestas kalbėti. Drg 
vinas labai gerai aiškino, 
reiškia proletarų menas, kuom j

iš-: kad silpninti revoliucinį judėji-į
ski- j y - - ’ 1 ’ - "------ ”

Į klasei, i
bu-(si Aido Choro nariai ir simpati-;
Bo-
ką

kai reiškia:
Mes pilnai užginame Aido 

Choro pasielgimą išmetime iš 
choro Vilkelio, kuris atvirai ir 
slaptai organizavo prieškomu- 

neorga- I opozicijos tikslas skaldymo Ai- nistinę opoziciją ir skleidė jos 
klasės i’cika- nizuotus darbininkus su daino-j do Choro ir delko darbininkiš-, literatūrą, tikslu demoralizuot 

imis ir muzika tūkstančius ir | ki chorai turi eiti Komunistų: 
(tūkstančius kareivių kautis už ” 11
i kapitalistų interesus. Iš jų 
(tik dalis grįžta atgal, dauge
lis padaryti ubagais. Kiti 
įkrinta karo fronte ugnyje, ten 
(jų ir kapas. Kaip tik dabar 
visose šalyse ir siūbuoja nera- 

!niurnai karas stovi ant slenks- 
Ičię; neprisotinami galvažu
džiai kapitalistai tik laukia, 
kada jiems jų užsuktas laik
rodis išmuš valandą. Kas gi 
nori eiti kariauti už kapitalis-. 
tų interesus? Argi darbinin- 
ikai? Klausimas svarbus, gal 
kam neaiškus?

Viršminėtos kuopos, karpo 
literatūros ir apšvietos organi
zacijos, rengia įdomų veika
lą “Mes ir Jie,” dviejų veiks
mų liaudies dramą, su kariško
mis dainomis. Čia ........Y
pamatys du frontu, darbininkų graudingą 
ir kapitalistų, 
tik ir 
versti 
riauti, 
keno jie teises gina, kad būna 
laimėtojais, kuom skiriasi bal- 
taarmiečių armija nuo raudo
nosios armijos. žodžiu sa
kant, per visą veikalą gyvas 
reginys iš gyvenimo paimtas. 
Bet vietomis net yra skanaus 
juoko, tai iš tų dykūnų, kurie 
karus gimdo, kurie nebesu- 
tvarko savo baltosios armijos 
prieš raudonąją armiją darbo 
žmonių. Nors ir slegia baisi 
bedarbė ir lenkia darbininkus i Pac*ar9 
prie žemės gyvenimo našta,1 
visgi nusiminti, matant veika-; 
lą “Mes ir Jie” nėra ko. Da
linai ir juokas žmogui sveika 
yra. Matant šį įdomų veika-

Dvi didžiulės organizacijos, 
•A.L.D.L.D. 52 kuopa ir L.D. 
jS.A. 17 kp. 22 lapkričio (No- i 
ivember) LA.S. svetainėje, j diskusijas 
(24th St. ir Michigan Ave., ren- į re.

~ ■ Diskusijose dalyvavo daug į naudotojus, prieš badą,
Bus perstatytas Prolet- žmonių, pozicijos ir “opozici 

imeno Sąjungos Dramos 4-tos įjos.” Taipgi pribuvę drg. Bo- tu
[kp. ir Aido Choro viršminė- j vinas, A.L.P.M.S. sekretorius, ganizaciją, Aido Chorą, tikslu, 
(toms organizacijoms veikalas ” ’ 
į “Mes ir Jie.” Lošimas prasi
dės punktuališkai 7-tą vai. va-

¥ (kare. Daugelis iš darbininkų 
veržimąsi Chinijon. , Reikal«au- yra girdėję apie karą, jo bai-

► kime, kad jie iš ten ištrauktų 'senybes. Karas sukiršina dar- 
kruvinus savo nagus. Organi- 'bininkus vienus prieš kitus, iš- 
zuokimčs gynimui darbininkų ' 
tėvynės. Sovietų Sąjungos. Pa- 
sirodykirpe, kad mes esame 
pasirengę savo 
lūs apginti. Padarykime Šį 
protesto mitingą vienu iš di
džiausių.

Kompartijos Sekcija 2.
— o— 

A.L.D.L.D. VAJAUS MĖNE
SIO PRAKALBOS

CLEVELAND, O. — lapkri
čio 18 d., Corelete, o 19 d. 
Clevelande yra rengiamos d. 
F. Abekui prakalbos. Visi A. 
L.D.L.D. nariai ir mūsų dien
raščių skaitytojai turi ne tik 
patys sueiti visi iki paskuti
niam, bet kiekvienas — dar 
atsivesti savo kaimynus ir 
draugus, kurie mūsų prakalbo
se dar nėra buvę. Dabartiniu 
laiku, kada bedarbė siaučia 
visu pašėlimu, kaip katalikai, 
taip ir tautininkai darbininkai 
lengva pertikrinti. Šiandieną 
pats gyvenimas parodo, ku
rioms organizacijoms yra lem
ta gyvuoti, kurioms verta pa
sitikėti, kurios auga nariais, o 
kurios puola. Imsiu paprastą 
dienos pavyzdį. Kol susipratę 
darbininkai prigulėjo S.L.A. 
14 kp ir abelnam Susivieniji
me, iki to laiko ta organizaci
ja augo nariais. Bet po “gar
siojo” Chicagos seimo, kur pa
žangūs darb. ir komunistai bu
vo išmėtyti su pagelba polici
jos ir mušeikų, nuo čia tai or
ganizacijai prasidėjo juodos 
dienos. Dabar S.L.A. 14 kp. 
vos beturi pusę skaičiaus na
rių, kiek turėjo pusmetis at
gal. Kita, kaip dabar kad 
pasirodo, tai į Chicagos seimą 
fašistai važiavo ne savo pini
gais, bet S.L.A. narių sumo
ktais mokesčiais. Fašisto 
Karpavičiaus šatika, besirieda- 
ma už vietą p. 'Vitaičio, iškėlė 
šitą dalyką aikštėn. Toj kuo
poj yra papildyta ir daugiau 
šposų. Kas tai darė? 
kas kitas, kaip garsieji tėvy-'dęs iš skausmo—juokis!” Ir 
nainiai fašistai. Visiems Cle- dar vienas net Francijos kar- 
velande gerai žinoma kitaeivis karo fronte pasakė: 
tautiška pašalpos organizaci- j “Muškite mane, ’ bet leiskite 
ja, kur priklauso ir progre- man juoktis!” “Mes ir Jie” 
šyvių. Čionai į metus laiko (veikalas kaip tik atidengia vi- 
fašistų politika išvijo apie sas klastas kapitalistų. Tad 
šimtą narių. Tai taip progre- darbininkai neprivalo nusimin- 
suoja fašistų valdomos organi- ti, kad jie yra atėję gyveni- 
zacijos. Jos trūnija, todėl man ne raudoti, bet kovoti už 
kad fašistinis elementas drau- gyvenimo būvį. Proletmeno 
gijai yra niekas daugiau, kaip Sąjungos Dramos 4 kp. ir Aido 
“cukrinė” liga. Jie įsisiurbia ! Choras tikrai išpildys tą savo 
į organizaciją, kad gavus sau užsibriežtą darbą gyvai atlik- 
ypatiškos naudos, ne draugijai (ti vaizdą, dviejų padalintų 
ir jos nariams.

Dabar palyginkime susipra
tusių darbininkų organizaci- darbininkams jau pradėt reng- 
jas. iVename mūsų mieste.tis į 22 d. lapkričio organiza- 
Clevelande į pusmetį gavome Įcijų bendrą parengimą, 
daugiau naujų narių į Liet. ( 
Darb. Susivienijimą, kaip vi- j 
soj šalyj S.L.A., valdomas Ge-^nuo.

Partijos linija.
“Opozicija” nieko nepešė. 

Vilkelis, akis išvertęs, net pa
balęs, norėjo įtikinti, kad “opo
zicija” teisinga, bet Kom. Par- ___ __

itijos draugai ir pritarėjai ne'organizacijas 
I maži vaikai, ir geiai sųpran-' 
j ta Vilkelio tikslą.
t o _ ......__ ___
žią istoriją apieudvi , gaspądi-;kaipo priešdarbįninkišką. į _v ' J .. , v.
nes, kurios kepsnį •'kepė, bet! Mes raginame visas darbi-*..Is Montello žada atvažiuot1 
Bctyriaus darbai yra visiems ninkiškas organizacijas remti gauti čia keletą

įžihomi, nes užima pirmą vie-' Aido Chorą visais galimais bū-1.baisvei. skaitytojų^ .Linkiu
tą senų bobų pletkų daryme, j dais ir remti Komunistų Parti-

, Buvo klausimas ar reikalin-! ją ir jos vedamus darbus.” ; Piešiu.
j gas kitas choras Wilke,s-Bariuo- < Ar--’ reikalingas ■ kitas choras
i se. Ir ar yra jam dirva? Bo-, Wilkes-Bariuose? Nubalsuota ______
| tyrius pasakė, žinoma, kad yra, vienbalsiai, kad nereikalingas, i.
• nes jau čia yra apie 5 ar 6 cho- ( 
rai ir dar galį būti daugiau ’ 
(reiškia, bažnytiniai chorai).: 

atsilankę Vienas serantonietis taipgi pa- ■ 
j.---------prakalbą, už

kaip Vilkelį, ir kaip Pruseika Lie-'

■ (TPXrXOTXlXmNAUDOKITĖS PROGA!
Veikalas,

atvaizdina, kodėl pri- luv0J ?erai eyveno> baežtų te
būna darbininkai ka- vaikas, gerai užaugintas, o 
kas juos priverčia ir -dabai jau čia pasmerktas.

Buvo klausimas, ar Aido Cho- 
' ras gerai pasielgė, prašalinda- 
‘ mas Vilkelį. Po diskusavimų 
leista balsuot; 34 prieš T bal
savo, kad Aido Choras gerai 

(padarė (“opozicija” susilaikė 
nuo balsavimo.).

; Buvo keli, kurie
kad esą ne sklokoj ir pntarią ; pus ]abaj puikiai pavyko, 
Partijai, bet nesutinką, kad 1 
Vilkelį išmetė. Aiškinę, kad 
Vilkelis nieko blogo chore ne

draugai 
nemato, 
Ar per 
ir sklo-

Bangos Choro maskaradų 
liūs ir šokių vakarėlis praėjo 
1. d. lapkričio (Nov.). Pusėti
nai buvo publikos. Na, 
buvo smagus, tai smagus 
ras, nes buvo labai,daug 
kos apsimaskavę ir 

: įvairiomis drapanomis,

Reikalinga dar 100 energin- 
■ gų agentų r e p r e z e ntacijai 
Blue Rose Laboratorijos, par
davinėti Rojaus recepto tab- 
letus.

Kam vargintis, dirbant tik 
dali laiko, kuomet bedarbės 
laiku galite pasidaryti kiek pi
nigų. šimtai mūsų veiklių 
agentų pasidaro nuo $25' iki 
$50 i savaitę.

Neleiskite veltui laiko, iš- 
pildvkite kuponą ir tuojau 
siųskite mums:

is, bet gal tie 
i nenori suprasti, tad 
ką Vilkelis daro chore, 
choristu stubas važinėti 
ką organizuoti tai nieko blo
go? Ar sklokos rezoliucijas at- 

lą, galės darbininkai pasijuokt i ne^ i ehoro pamokas yra 
iš savo priešų klasės. NeveI- j ž?eraj darbas?. Ar pinigus iš nįnįnkiu- 
tui raudonarmiečiai ir pasa
ko:.“Kuomet tave skausmai 

Ne .kankina^ tuomet dantis sukan- -«- - * 1 • v 1 T

Nevel- į &era3 darbas?’ Ar 
(choristų rinkti savo naujai 

i “Klampynei” irgi yra i------
(darbas?--- Kur tik choras iš
važiuoja pasilinksmint, ten Vil
kelis vis savo grupes susiren
ka ir siūlo jiems skloką.

Buvo .klausimas, ar Botyrius 
(gerai pasielgė, rezignuodamas 
iš choro vadovybės,neduodamas 
neikiek laiko pasirūpinti kitą 
mokytoją. Nubalsuota vien
balsiai, kad negerai pasielgė, 
nes choras rengėsi prie savo 

(koncerto 25 d. spalių, taipgi 
i apsiėmė išpildyti dalį. progra
mos koncerte Shenandoryj 17 
d. spalių. Tad visi supranta 
Botyriaus tikslą. Jis manė re- 
zignuot ir atitraukt daug dai
nininkų, sudaryt savo lietuviškų 
salaveišių chorą, o mūsų chorą 
suardyt, taip kad nepavyktų 

!.koncertas. Bet apsiriko! Pavy- 
Šis mėnuo yra mūsų organi- ko jiems išvesti tik 8 daininiri- 

zacijų ir laikraščių vajaus mė- kus, o per diskusijas įstojo 15 
Sueikime, pamatykime naujų choristų. Tad turime

kad 
vaka- 
publi- 
labai 

taip 
. . 'kad vyrai savo moterų nei ko-

aiskmosi, į ^du nepajėgė pažinti. Ba-
, o tai 

vis daugiausia ačiū jaunom , BLUE ROSE LABORATORIES 
mergaitėm, kurios priguli prie 69 Bond Street
Bangos Chore ir taipgi dainuo- Elizabeth, N. J.
ja kaipo Ufa, kur irgi sūdai- o

i i» i • .v V til Cl ............................................ • »♦••••navo porą dainelių, kurios iš
ėjo puikiai po vadovyste drg.' Antrašas ............................     .
V. Žuko, kuris ir Bangos Cho-' 
rui vadovauja. Iš tų mergai
čių galima tikėtis, kad.su lai-i 
ku sulauksime labai gerų dai-

’ tai parodo jų gražūs Į
----------- Ekskursiją į Sovietų Sąjun

> - —; . f - I

mergaitės ir dainininkės , prior- Į 
ganizuotų daugiau tokių, kaip C 
mergaičių, taip ir vaikinų prieĮ 
choro, taipgi kad ' ir daugiau 
tokių balių ir šokių Bangos 
Choras parengtų.

Aš. nuo savęs pridėsiu čia 
vieną pastabą del vienos jau
nos mergaitės, tai yTa draugės 
Pakalniškiūtės. Ji pirmiaus pri
gulėjo ir dainavo prie Bangos 
Choro, bet dabartiniu laiku ne
priguli ir • nedainuoja, aš neži
nau, del kokių priežasčių. Bet 
aš nuo savęs patarčiau drg. 
Pakalnįškiutėi, kad ji ir ‘ vėl 
eitų ir dainuotų Bangos Chore. 
Ji tą £ali padaryti ir tai yra 
jos pareiga, nes ji yra proleta
rė mergaitė ir turi būti sykiu 
prie proletariškų organizacijų.

Bangos Choro ., 7t!».< >
■ Korespondentas.

O

T

o

Oficialis organas Lygos dėlei 
Gynimo Negrų Teisių 

10.000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ i
Ši dovana bus duodama tam I 

darbininkui, kuris gaus dau-! 
giausia prenumeratų. !
(Matykite Liberator, kad su-1 
žinojus sekančias'-dovanas) 

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

už 6 menesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopijĄ. 
Speciales kainos tiems, kurie i 
užsisakys pluoštą virš 200 ko- 
piiu-

THE LIBERATOR 
50 E, 13th Stredt 

New York City

o

~Q

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

menės mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą

amai QIII0IIIS1IISiII0IIIQIHEIIIQIIIQIII[o]litaiWrinw°iiiHnw!l

“PRIEKALAS”—teikia eilių, apysakų, vaizdelių ir aprašymų, 
vaizduojančių SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir iš Lietuvos ir 
kitvi kapitalistinių šalių darbininku ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos. “PRIEKALAS” rašo visais aktualiais proletarinės lite
ratūros klausimais.

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

“PRIEKALAS”—skiria daug domės antireliginei propagandai ir 
turi pastovų skyrių “BEDIEVIS”, plačiai nušviečia įvairių tiky- 

;bų, kunigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tiky
bos skraistėmis veikimą,ir darbus.

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

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

Platytojams, l<uTie išplatins ne mažiau 5 egz.—-5% pelno, kurio 
išplatins ne mažiau 10 egz.—10% 
giaų egz.—15% pelno.
v “PRIEKALO” KAINĄ: i
SSRS.: Metams 1 r. 50 k. 

ue— r.auiagneniažiz 
6 Mėn. 
Atsk. egz.

Amerikoj; metams 
6 Mėn. 
Ątsk. egz,

Vokietijoj: metams 
G mon. 1. 
Atsk. egz.

Lietuvoj: atsk. egz.

75 k.
25 k.

* $1.00
50c. 
20c.

3 m.
m. 50 f.

50 f. 
30c.

IŠSIRAŠYT “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. • ' ', u.

kad.su
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Puslapis Ketvirtas

GREAT NECK, N. Y

MAISTO KAINOS IR JŲ NUSTATYMAS SOVIETUOSE
lt. ' -....—R. MIZARA ======^====================.

(Pabaiga) -piliečiai gyvena gerbūvį, palyginus su tuo,
Na, jeigu darbininkui, uždirbančiam, sa- ■ kaip gyvena didelė dalis darbininkų kapi- 

kysjm, 160 rublių į mėnesį prisieitų pirktis talistinėse šalyse. ’
viską iš bendrų krautuvių ’’'''s;’4”* v \ __
bendrose valgytuvėse, restoranuose, tai, ži- ■ vpje šiandien randasi apsčiai. J,ų čia yra 
noma, ’’ ’ ’ _ -•
Bet ir čia rublis rubliui nelygus. Darbi
ninkas, visų pirmiausiai, i 
prie savo fabriko arba dirbtuvės arba mai-1 įį atdari tik tam tikriems darbininkams, 
nos—kasyklos. Jam reikia už pietus mo
kėti ne keli rubliai, o kelios dešimtys ka
peikų. Jis gauna už 40 arba 50 kapeikų 
tokius pietus, už kuriuos bendroj valgytu- 
vėj turėtum mokėti keturis arba penkis

. Tiksliai perėjau per 
arba valgyti' daugelį restoranų, valgyklų, kurių Mask- .
tr nnan J- n i rzi _ I___ _ _ y: _ ___ .1?__  ______ .1__ • _____ y? L i t Y! y _____ |

jis niekaip negalėtų pragyventi, visokių rūšių. Keli restoranai, kur gali-
- _ , Darbi-' ma gauti viską tik už svetimą valiutą. Tai, 

gauna pietus 1 žinoma, taikoma “svečiam,”1 turistam. Ki- 
n vnc n rho m I i? l t • > • i , > • i • n i • • t

turintiems speciališkas. korteles. Kiti at
dari visiems, •

Pastarieji ne vienokios rūšįes: pigesni 
ir brangesni. Štai va vienas brangesnių!

įvykius ir audėjų streiką. Kal
bėtojas buvo drg. Spark iš 
New Yorko; aiškino Sovietų 
laimėjimus ir jų 5 Metų Pla
ną. Taipgi kalbėjo iš abehių 
klasinių kovų ir apie besiren
giantį pasaulinį imperializmą 
užpulti Sovietų Sąjungą.

šis mitingas buvo labai en
tuziastiškas; darbininkai išpir
ko daug komunistinės literatū
ros ir vienbalsiai priėmė rezo
liuciją gynimui Sovietų Sąjun
gos. Nors bedarbės laiku, dar
bininkai sumetė $22 su cen-

Kadangi A.L.D.L.D. II Aps
kritys buvo surengęs prakal
bų maršrutą “Vilnies” redak
toriui drg. :V;. Andruliui ,tai ir 
mūsų A.L.D.L.D. 72 kuopa su
rengė jam prakalbas 3 d. lap
kričio.

Prakalbos buvo pasekmin
gos ir įspūdingos. Su draugu 
V. Andruliu sykiu atvyko ir ■ 
M. žaldokas, kuris .pirmutinis , 
kalbėjo apie ateinantį karo pa-.

Nurodė, kaip, kapitalis- tais aukų.
1 j Čia turiu priminti, kad Ko- 

.žiaurėsnės |munistų Partija rengia ban-

vojų. ;
tinęs šalys rėngiasi prie daug 
baisesnės, daug ___ _ ___ _____ o_„ __
žmonių!'skerdynės, 1 negu .bu-;kietą lapkričio 22 d., kuris 
vo praeitas pasaulinis karas.1 įvyks -vakare, kaip 7:30 vai., 
Ir kad šis ' ateinantis 1 karas 29 Endicott St., svetainėje, 
ypatingai yra rengiamas prieš i Apart gardžių užkandžių, 
darbininkų valdomą šalį, Sovie bu ir programa, kuri susidės.

iš muzikos ir prakalbų. Įžan-i 
ga 25 centai.

Kviečiame lietuvius darbi-

tų Sąjungą ič pries viso pasau
lio darbininkų klasę, kad ir* ’►z J ** * V* v v* * — * * — — Vz * * Vz VA AK Xz vz vi x A KJ vzv W vz A A A a A *^z I Vz V4 V v A KJ a A X A *1 Al AKA W kj j AK Iv VA A A.

rublius. Kita, jis turi savo maisto ir kitų randasi netoli, kur esu apsistojus, Mias-;Vėl paskandyti ją vargo, bado, 

krautuvę, jis turi teisę pirktis daiktų ke- rasas, skelbiąs: . .. • + , , • .
1 - • ------ i.... X.OV.O.. n vi^j nieko ypatingo: švara jis Il.s su s.avo supuvusia tvarka kietą.

St., svetainėje.

daiktų pirkimo knygutę. Su ja nuėjęs į į niekos gatvėj. Net ant jo lango yra už- 'ašarų ir kraujo jūrose. Nuro- pinkus skaitlingai atsilankyti f J •• 1 • , • • 1 1 1 nb/xlk: nr, . <<D v, A'Anvi I a iinAA r] p k fi i n k P n i t.A 1 i sfi n i R n m n i a f 11 Pni-Hinc hnn-
s-/ V WXA.V JV A. W j v* * v • x 1 A V j ^141lOlVCVl Ull 11^4, CV1 CAz UKJAA tVAAXKJ' Vi

Brangesnio typo ręsto- dė, kaip kapitalistinis pašau-iį šį Komunistų Partijos ban-:

Raudonasis.turis arba penkis kartus pigiau, negu ben- ranas.
Jis gauna daug, dau- nepralenkia kitų, daug pigesnių,.................. ...

_ _______ > kategorijos' Bias gal tik tame, kad vakarais čia giie- nįs krizis, kova už rinkas ir
1-mos kategorijos darbiniu- j žia orkestrą. Na, o kainos—labai augštos. i kolonijas, o iš antros pusės,

x---  Sriuba—lėks- ^Sovietų Sąjungos milžiniškas

—rublis ir 20 kapeikų; stik-Įnas’ kuris taip sparčiai, pa- 
las'arbatos-35 kapeikos. Tiksliai dabo- |raXninkų kh8a°Ubo.' "

. . . _ b UallS jų, Į Kapitalistai plėšikai kitos
augštesnėn, ten taip jau gauna pilną ap-1 teko pastebėti, pasitenkina lėkštė sriubos, išeities nesuranda išbristi, iš- 

Čia neminiu šalutinių privile-Į kuri, reikia pripažinti, visuomet esti di-'sigelbėti iš šio savo krizio, i 
dėlė ir kurioj randi šmotą geros mėsos. Į v.
Bet didžiuma užsisako iš eilės visko: sriu-idaroma šiandieną
bos mėsos, arbatos ir Ijeikso arba alaus. ;s • ai ir sunaikinti ta dar. 
Išeidamas užsimoka po penkis sesis rub- :bininkų valdomą šalį, L «...

kad • viso pasaulio darbininkų kla- 
Isės pečių suversti visą eko- 
inominio sunkumo naštą, dar

Skirtu ie^na Prie pražūties. Iš vie- 
. " nos pusės, bedarbė, ekonomi-drose krautuvėse. <

giau daiktų, negu antrosios 
darbininkas. _
ko žmona ir visa šeima paeina po tuo pačiu (Pora katletų—trys rubliai. , t
patvarkymu. Jo vaikai (tiesa, visi vaikai i te—2 rubliai 60 kapeikų. Stiklas alaus ^teibudavojimas, S^JMetų Pla- 
paeina po pirma kategęrija) mokykloje (dubeltavas) • 
aprūpinti viskuo ir pietais. Paaugę vai- I .
kai, išėję iš pradinės mokyklos ir įstoję I jau, ką kaip žmonės valgo. Dabs jų, |

Atsišaukimas į Phila- 
delphijos Darbininkus

rupinimą. 
gijų, kurias darbininkas, priklausąs prof- 
sąjungon, gauna iš pastarųjų. Be to, jis 
gauna gydytojo patarnavimą veltui, ir tt.

Antrosios kategorijos darbininkas jau 
randasi prastesnėj padėtyj maisto gavimo 
atžvilgiu. Tiesa, ir jis gauna pietus ten, 
kur dirba ir moka už juos tris kartus pi
giau, negu bendrose valgyklose. Bet jo 
maisto kortelė jam duoda mažiau, negu 
pirmoj kategorijoj esančio. Tačiaus ir jis 
gerokai pigiau pragyvena, negu rodo ben- 

'd.ros kainos.
Trčos kategorijos piliečių padėtis, tuo 

atžvilgiu, dar prastesnė. Tačiaus daugelis 
jų uždirba dideles algas.
'Krautuvių randasi dąug ir jos įvairios 

rįsws, Vienos, t. v., “uždarytosios”. Jo
se gali pirktis tik tam -tikro fabriko arba 
įstaigos darbininkai, niekas daugiau. Sa
kysim, Raudonoji Armija turi savo san
krovas, kuriose perkasi tik raudonarmie
čiai; GPU. nariai ir jų šeimynos—savo 
krautuves; fabrikų darbininkai—savo, ten 
kur jie gyvena. Šitos rūšies sankrovose 
be kortelės niekas negali pirktis. Jose, 
beje, ir su kortelėmis gali pirktis tik ap
ribotą kiekį. Svetimšaliai technikai kaip 
jau minėta, turi savo krautuves.

Paskui randasi krautuvių, palaikomų 
kooperatyvų ir kitokių įstaigų. Šitose gali 
pirktis kiekvienas* ir kiekviena. Čia kainos 
nepalyginamai augštesnės ir čia gali by 
kas pirktis kiek tik jis nori.

Be to, į miestus atgabena daug daiktų 
ir valstiečiai. Čia taip jau gali pirktis kas 
tik nori ir kiek nori. Privatiškų krautu
vių šiuo tarpu visiškai nebėra ir jų vei-. 
kiaušiai šitoj šalyj daugiau nebus. Jos at
gyveno savo' dienas.

Be abejo, kad neužilgo bus išgyvendintos 
ir įvairios kategorijos bei “uždaros” ir “at
daros” krautuvės. Sovietų vyriausybė de
da- dideliausių pastangų priversti kiekvie
ną pilietį dirbti naudingą darbą, priside
dant . prie statymo socializmo. Bet šiuo 
tarpu prisieina kiekvienam piliečiai sun
kiai padirbėti ir panešti visą eilę trūkumų 
bei gyvenimo šiurkštumų. To niekas ne
bando užginčyti ir tai net pasididžiuoda
mi skelbia patys darbininkai, kurie tai vi
są, kenčia ir perneša. Kurdama fabrikus 
ir dirbtuves, Sovietų vyriausybė parale
liai akstiną visas įstaigas ir pačius darbi
ninkus lengvinti sau gyvenimą: parūpina
mą daugiau patogesnių būtų, maisto ge
resnio ir jozdaugia|i ir kitų-dalykų, apie 
kuriuos prisieis pakalbėti atskiruose raši
niuose. .

' Taigi, nors pinigai šiandien Sovietų Są
jungoj veikia, tačiaus jų vertė ne vienoda: 
darbininkas, uždirbąs į mėnesį 150 rublių 
dažnai gali pragyventi daug geriau, negu 
tas asmuo, kurie gauna 300 rublių. Tai 
priklauso nuo kategorijos, kuriai jis pri
klauso. Kitais žodžiais/ pinigai čia šiuo 
tarpu vaidina kitokį vaidmenį, negu ka
pitalistiniuose kraštuose.

|5. Pinigų žmones čionai Turi
Nežiūrint į įvairius trūkumus gyvenimo, 

reikmenyse, šiuo tarpu Sovietų Sąjuhgos

Jau penkiolika metų pra
slinko, kaip šios šalies bosai 
išlaikė savo kruvinuose naguo
se vieną darbininkų klasės ko- 

ikaip tiktai išprovokuoti (tas I v?tojją ,Tomą Mooney. Pen- 
;daroma šiandieną Mandžuri- jkioliką m. Californijos purvi
noje) ir apskelbti karą Sovietų jni kalėjimai neįstengė sulaužy- 

- r_ ti jo kovingos dvasios.
ir ant Iš už storų Californijos ka

lėjimo sienų, Tom Mooney iš
leido atsišaukimą į Amerikos 
darbininkus, šaukdamas į ko
vą su didesne energija kau
tis už savo klasės reikalus, 
prieš bosų atnaujintas atakas 
ant darbininkų ir jų organiza
cijų.

Tom Mooney smerkia Ame-

liūs! Ir valgykla pilnutėlė žmonių, 
sunku vietos gauti.

Klausinėjau vieno ir kito, koki čia žmo- jikbiau įaver'gtfjuos;'SnaūdoU, 
nes užeina, kaip jie ištesi tiek užsimokėti.1 
Atsakymas visuomet būdavo: žmonės pi
nigų turi. Jų daug uždirba.

—Čia daugiausiai užeina valgyti įvairūs 
specialistai, —aiškino vienas draugas,— 
mechąnikai, kurie į mėnesį uždirba po 
400, 500 ir 600 rublių ir daugiau. Šalę ;____ __  _____ _  _ ____ ,
jų, dirba, jų Šeimynos nariai: vaikai. Anie Įmetu; ypatingai nufodč/kpkią pačiu kartu ištikro vedė kam- 
taipgi padaro po nemažą sumą. Ot, jie ir svarbią rolę Ibšia Bedarbių Ta paniją už jo laikymą kalėjime, 
turi pakankamai pinigų, kurių taupyti ne- rybos, kurios šiandieną kovo-i 134 angliakasiai Harlan, 
mato reikalo. Ši valgykla jiems artimesne ijauz bedarbių !,$ęl^imą, kuris da ar, sėdi

, _ v. .. . i • j .milionams* dątbimpkų šiandie- laukia mirties,bylos, uk uz tai,ir natoe*esne—oia ne ir valomo, nenaisvdamii Y xT. ’

padaryti beteisiais vergais.
Užbaigdamas savo kalbą, 

ragino darbininkus organizuo
tis ir kovoti prieš vargą, badą 
ir gręsiantį karo pavojų.

Draugas V. ’Andrulis kai- įrikos Darbo Federacijos lyde-
bėjo apie abelnas darbininkų Irius, kurie po priedanga kovos 
kovas šiuo bedarbės ir krizio į neva už jo paliuosavimą, tuom

įr pątogesnč—čia jie ir valgo, nepaisydami reikaling&5. Nurod6, kiek 
į kainas. Į daug gyvasčių liko išgelbėta

Netoli šito restorano randasi kitas—žy-iĘ,er Pasida*bavimą Bėdai biu 
miai pigesnis. Ten uz lėkštę sriubos moki biug> tajp ir dirbančius darbi- 
po 50 kapeikų. Kitkas taipgi pigiau. . šis „inkus prigulėti, iri prie kitų 

vakarą, darbininkiškų organiz., kaip 
Žodžiu, kur šiandien nenueisi, ten rasi mi-jtab prie Komunistų Partijos, 
nias svieto: restorane* ar krautuvei, perka, iPrįe., A.L.D.L.D., ] 

i - -i . x 'iv kiru • mironp.

taip jau pilnas svečių dieną ir

kad jie dfįso pradėti kovą už 
geresnį duonos kąsnelį, prieš 
badą ir skurdą.

Scottsboro aštuoni jauni ne
grai jau nuteisti sudeginimui 
elektros kedėje už “prasikalti
mą,” kurio jie niekad nepapil- 
dė. Yra ir šimtai kitų kla- 

prie T.D.A. Isinių kalinių, kurie laukia mū- 
;ir kitų ; nurodė, kokią jos svar- įsu pagelbos.
bią rolę lošia darbininkų kovo- j Tarptautinis Darbininkų Ap- 
bu u/j vdsę vcnti. Taipgi jsigynimas, todėl, šaukia masi- 
ragino remti mūsų darbiniu- Įnį susirinkimą šiuo kalusimu, 

"Lais-1 Garrick Hall, po num. 507 8- 
tos gatves, antradienį, lapkri
čio (November) 24, 8 vai. va
kare. -Kalbė T.D.A. advoka-

mokėdami net apyaugštes kainas.
Tas viskas liudija, kad darbininkai pi- se ,už teisę gyventi, 

nigų maistui, drabužiui ir pasilinksmini- b L, ‘ 
mui turi pakankamai. Daugelio praban- “vūnį”’ <aip a1’ 
gos dalykų, tiesa, labai mažai tegalima “Daily Workerį, 
pirktis, nes jų stokuoja. Visa Sovietų Są- galingas ginklas prieš mūsų 
jungos darbininkų vyriausybės ir įstaigų1 priešus išnaudotojus. Nurodę, tas David Levinsohn. 
dome šiandien nukreipta į paruošimą kuo- kaiP šviestis, organizuotis iri - Į j- J--’-
daugiausiai pačių reikalingiausių gyveni- koYotl Prieš var*p’ badą n > 
mui dalykų ir statymą stambiosios sočia- |sav0 pra‘kalb’ drg. v. Andru- .----------------

vę,” “Vilnį,” Darb. Balsą, 
nes tai yra

kovoti prieš vargą, badą ir į 
ateinantį karą. Užbaigdamas j

Įžanga visiems dykai.
Morris.

listinės industrijos. Antraeiliai daiktai 
bus spėta pasigaminti vėliau.

6. Kainos smarkiai numažintos— 
' šventėms dovana!

Sovietų vyriausybė, visuomet kreipda
ma domę pirmiausiai į plačiųjų darbininkų 
masių būvio palengvinimą, ir augštų kai
nų buvimą “atdarose” ir “uždarose”; krąu-;’algų nukaposimus, ; 
tuvėse nęgalėjo ilgai toleruoti. Visai nė-;Įppriavimus . Įr. Persekiojimus

lis labai gražiai palietė ir pa-' 
kedeno lietuvius prieškomu- 
nistinius sklokininkus, ypač jų 
vadus, kurie šiandieną griauna 
darbininkų judėjimą, o dar 
šiame bedarbės ir krizio laike. 
Kada komunistai ir susipratę 

Į darbininkai abelnai kovoja už 
apdraudą bedarbiams, prieš 

, prieš de- j 
tuvėse nęgalėjo ilgai toleruoti. Visai nė-'Į'Ppriavinius ir persekiojimus 
senai buvo nuskirta * speeiališka komisija^^civjų; dubininkų, tai skior,1 prieSaSyje kuri ..tyrinėju' ““

produktų kainas ir galimybę jas sumazin- (Įami sabotažuoj a ją, šmeižia 
ti. Ir štai, šituos žodžiūs rašant, vyriau- Į komunistus ir jų sįmpatizato- 
sybė yra tik ką paskelbusi griežtą sprendi
mą tuo klausimu. Kainos smarkiai numa
žinamos. • Maisto produktų kainos numa
žintos apie 30 nuoš., draubužio-r-30 nuoš., 
tabako—30 nuoš., vaisių—21; ir tt.

Tai didelis darbininkams palengvinimas. 
Tai didelė dovana su 14-tų metų Spalių1 re- 
•voliucijos sukaktuvėmis!

Pareiškimas, kuris tilpo visoj sovietinėj 
spaudoj, nurodo^ kad tas viskas turi būti 
pravesta gyveniman ne vėliau 1 d. lapkri
čio. Kurių įstaigų atsakomingi darbinin
kai to nepadarys—bus sunkiai baudžiami. 

Tai labai svarbus reiškinys!
Koks tai sotumas tarpe to, kas darosi 

kapitalistinėse šalyse! Ten, be milžiniškos 
bedarbės, darbininkams algos kapojamos 
ir gyvenimas sunkinamas, o čia, darbinin
kų šalyj, algos vis kyla, darbo sąlygos len
gvėja, ir tuo pačiu tarpu pragyvenimo rei
kmenų Rainos mažėja!

rius. Tiesą pasakius, pas mus, 
Great Nėcke jų beveik nėra, 
bet retkarčiais vienas iš tų pru 
seikimų “didvyrių” abazo pa
sirodo prie griovimo darbinin
kiško judėjimo.

A.LD.L.D. 72 Kp. Koresp.

WORCESTER, MASS.
8 d. lapkričio, 29 Endicott 

St., vakare darbininkai skait
lingai minėjo Sovietų valdžios 
įsikūrimo sukaktuves. Aido 
Choras atidarė vakarą su In
ternacionalu ir dar, sudainavo 
3 darbininkiškas dainas, vado
vaujant drg,1 Meškienei. Ačiū 
choristams, kad vįsi susirinko 
ir geyai sudainavo, už ką juos 
publika sveikino .aplodismen
tais; Kiti ftfrbgrambs išpildy
me buvo Jaunieji Pionieriai; 
perstatė Rusijos revoliucijos

New York.— Sugrįžo po
nas J. N. Willys, Amerikos 
ambasadorius Lenkijoj. Jis 
sako, kad Sovietų valdžia 
nenuverčiama ir nesunaiki
nama. Kurie laukia jos 
griuvimo, turės skaudžiai 
nusivilti.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 22 lapkričio, 
darbininkų svetainėje, ant Yemans 
St., 10 vai. ryte. Visi nariai ateikit, 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus iš
duota raportai iš buvusių konferenci
jų. Atsiveskit ir naujų nftrių.

Sekr. A. Budgin.
(273-274)

HUDSON, MASS.
Lietuvių Laisvės Pašalpinė Draugi

ja rengia metinį balių, subatoje, 21 
lapkričio (Nov.), Lietuvių Piliečių 
Kliubo salėje, 17 School St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Gerbiami hudsoniečiai ir apielinkės 
lietuviai. Laisvės Draugija rengia 
šaunų balių, todėl visi nariai turės 
progą sykį į metus sueiti draugiškai 
pasikalbėti ir smagiai pasišokti. Mu
zikantai iš Worcesterio P. Kalandos 
Orkestrą grajys lietuviškus ir ameri
koniškus šokius-r-,muzikantai visus 
užganėdins. Tąįpgi skanių valgių ir 
saldžių gėrimų iki valios bus. Atei
kit visi linksmai laiką praleisti.

Kviečia L.L.P. Draugija.
(273-274)

f Bayonne, n. j. 
Kocertas ir šokiai

L.A.U. Kliubas ir L.D.S.A. 45 kuo
pa rengia šaunų koncertą sekmadienį,

Komisija.
(272-273)

DETROIT, MICH.
Teatras, Dainos, šokiai

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

; svarbų susirinkimą trečiadienį, 18 
lapkričio, Straukos svetainėj, 139 
Steamboat Rd., 7:30 vai. vakare. 
Draugai ir draugės, visi dalyvauWfc, 
nes turėsim išrinkti delegatus į Be
darbių Tarybos konferenciją, kuri 
bus Hemstead, L. L, kur bus svars
toma kaslink maršavimo į Washing- 
toną.

A.L.D.L.D. 52 kp. ir L.D.S.A. IjZ'

’ ■ • 1 ’ j ,iiLTrečiadien., Lapkr. 18,

22 lapkričio, L.A.U. Kliubo svetainėj, 
197 Avė. E., kampas 19th St. Pro
grama prasidės 5 vai. vakare. Pro
gramą išpildys mandolinų orchestra, 
smuikorius ir dainininkai; dalyvaus 
ir vietinis visų mylimas dainininkas 
A. Višniauskas. Yra pasižadėjusių 
atvažiuoti iš Brooklyn, N. Y. Šo
kiams grieš gera Gurskio orchestra, 
iš Elizabeth, N. J. Įžanga 25c., vai
kams dykai, 
lankyti.

Kviečiąme visus atsi-
Rengėjai.

(273-275)

NEWARK, N. J 
VAKARIENĖ

Rengia L.D.S.A. 10 Kuopa, nedė
lioję, 10 dieną sausio (Jan.) 1932, J. 
Kubio svetainėje, 79 
Newark, N. J. Durys 
vai. popietų.
vaUvakare. Įžanga $1.00. Bus pui
ki programa, kurioje artistai bus ir 
iš kitų miestų. Prašome 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 svetaipėj, 3802 Junction Ave., 7:30 
yal. vakare.
naujų

Jackson St., kP- rengia šaunų vakarą sekmadieiC 
„ atsidarys 2 22 lapkričio (November), I.A.S. sv(l 

Vakariene prasidės 6 painėj, 24-ta ir Michigan Ave. A.I^ .
-----  ~ • P. Meno Sąjungos 4 kp. ir Aido Cho- x 

i ras suloš liaudies dramą “Mes ir 
Veikalas dar pirmą syk šia- 

Ime mieste lošiamas. Jis atvaizdina 
darbininkų kovą su kapitalistų klase. 
Veikalas labai žingeidus, yra ir dai
nų. Atsilankę pamatysit gyvą pa
veikslą. Po lošimui bus šokiąi prie 
Proletmeno orchestros. Svetainė bus 
atdara 6-tą vai., lošimas prasidės 
lygiai 7-tą vai. vakare. Visi lietu- j 
viai darbininkai, nepraleiskįt šio va- 
karo, dalyvaukit. Įžanga vyrams 50c, 
moterims 35c Rengčjaij |

(271-275)

Visi nariai ateikit ir 
narių atsiveskit.

Sekr. N. Astrauskienė.
(272-274)

HAMTRAMCK, MICH.
T.D.A. Kazio Giedrio kuopos susi

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

Org. B. W.

NEW HAVEN, CONN. ,
L.D.S.A. 42-ros kuopos susirinki

mas bus ketvirtadienį, 19 lapkričiu,
. Bus paprastoj vietoj ir paprastu laiku.

Yra svarbių reikalų aptarti, tat vi- 

(272-273) t
sos nares, dalyvaukit.

B. M.

DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ
S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite savo reika

lus. Statykite .į Pildomąją Tai^ybą tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų

Darbininkų Opozicijos 
sekamus iš- 
į Pildomąją

pragaištingai politikai.
Komitetas pataria visiems nominuoti 
tikimus ir kovingus S.L.A. narius
Tarybą:

Prezidentas—J. GATAVECI^AS,
S.L.A. 128 kp. narys,

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,

' * * •' < ’ >

Iždo Globėjai;- f
J. BACVINKA,

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

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

Carnegie, Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

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

MODERNIŠKU RAKANDU
KRAUTUVE

Šiuomi pranešame vi
siems, kad pas mus ga
lima gauti visokių rakan
dų: Valgomųjų (dining) 
ruimų, miegamųjų ir 
front-ruimų setų. Taipgi 
ir pintinių rakandų, ku
riuos dirbame mes patys. . 
Reikalui esant, kviečiame 
atsilankyti pas mus. Pa
sirinkimas didelis. Su kai
nomis susįtaikysim.

Krautuve atdara kas
dieną iki 10-tos vai. va
kare.

Savininkai

P. DABUŽINSKAS ir J
146-09 JAMAICA A VE

NAL1VAIKA
JAMAICA, L. I., N. Y

(netoli Jamaica stoties)

Telephone, Jamaica 6-0033

4<!OĮi>'.i:i<iii|iiiiiiji
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PITTSBURGHO ir APIEUNKES ŽINIOS Dienraščio “Laisvės” Iškilme)

Ta daina visą

Įžanga 50

JUOZAS KAVALIAUSKASVIETINES ŽINIOS
Demonstruokite U7 Sovietu idėti į šalį, bijodama, kad dai -! -VCIlIUUbirUOhllC UZ OUViClŲ bininkai nepadarytų perdide- į 5

Sąjungos Apgynimą!

i ŽINIOS IŠ SO VIETŲ SĄJUNGOS

Nižni Novgorod.— Mies-

Tai

Avc.

šalies darbininkai yra pasirį-; įuvcs

Chinų 
apie-

Centai 
šokių 
Centų

Avc.
Avc.
Avc.
Avc.
Avc.

Didžiausia Sovietų apsauga 
yra ne Raudonoji Armija, bet 
visų šalių darbininkai. Jeigu 
imperialistai nebūtų bijoję sa-

Krbos Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St. 
29 Intervale St.
M. PotBus, 184 Ames St.

žę ir pasirengę išmušt kapita
listams iš nagų kardą, keliamą 
ant Sovietų galvos.

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairia, 2435—33rd St., 

Moline, III

dizurijoj, alė apie tai, kuri 
pusė sūląužė šutartį.

Telefonai: Bell .— Oregon 6186
Keystone — Main 1417

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.bematau ?

knygų ?
donais viršais.
kalba-balabaikoš.

DETROIT, 
VALDYBA 

J. Liubartas, 
pagelbininkas, M.

rast.

i y 
y

< i

Stali n gra d.—Ei n a 'lenkty 
nes už traktorių būdavo,ji

VALDYBOS ADRESAI:
E. Bcniulienė, 16 Bunker Ave. 

Turskienč, 79 Vine St.

Bet dar niekad pir- 
kapitalistai nebuvo

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

Leningradas.— Minint 14 
metų revoliucijos sukaktu
ves, “Baltiškas” laivų bū- 
davojimo fabrikas nuleido

Dainuos solus: Polina Dagmarova, sopranas; Jack Shaf- 
fran, basas; Jasfir Less, kontralto, S. Kotlar, baritonas. 
Paskutiniai du iš Sovietų Sąjungos.

B.EN SPREGIL stebins visus savo talentingu armonikos 
griežiniu dienraščio “Laisves” koncerte.

Šiame koncerte bus įdomus kvintetas, tai kavalkas iš 
5 dainininkų, kuriame dalyvaus šios ypatos: POLINA 
DAGMAROVA, S. KOTLAR, JASFIR LESS, JACK 
SHAFFRAN ir B. ALPER.

turėjo pinigų; ir todėl laiko
mas kalėjime.

Aly dai A1.D.L.D. 185 Kp.
Nariams

aš i Vakarėlis bus Lietuvių Pi-
1723 Jano

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnins 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 I4th Street NEW YOliK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

. 1 _ . . _ . . /UIS. V Viltuklases judėjimo į . • . •
,.i • a , . I pdlb gll 1<ISI

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birute

MONTELLO. MASS.

revoliucinius darbiniu- lingrad” ir “Sverdlovsk.” 
Abu turi po 5,500 tonų įtal- 

i pos.

iMiniiiiiiminmmniiimniM
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

1242 Solvay
9534 Russell St. 

kas ketvirtų nedel-
2 vai. po pietų, j
Vernor Highway. I

D.L.K.K. DRAUGIJA
M1CH. ’
1931 m.:
4177 A si: land
Biršenąs,
6388 Sparta

P. Gyvis, 
7148 Mac Kcnzie

4689 Brandon
7715 Dayton

šonus. Ypatingai persigan-
Tuo tarpu iš. Mąndžurijos Socialdemokratai delei

B. L. Šalinsite
Ji rūpinasi sudarymu operetiš- 

ko akto, kurį suvaidins Sietjjho 
Choras iš Newark, N. J. Prie 
to akto bus ir raudonosios šoki
kės. šalinaitė akompanuos So
vietų dainininkams ir kitiems.

! Iždininkas M. Jonaitis,215—17th i
I AVe:,‘ E, Aioline, Ill, •'• ••>•’ ;
I Iždo globėjas J. B. 'Julius, 48th St.

dešiniąją jsias> tai patobulinti kariškus 
sumokslus su prezidentu Hoo- 
veriu užpuolimui Sovietų Są
jungos.

te- Joriu fabriko ir'Leningrado 
ne

t

I

Puslapis Penktas

Draugiją Adresai, Kurios 
Turi ‘laisvę” už Organą

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ” LIETUVIS GRABORIUS

Dailės Ratelio Vakarėlis

PITTSBURGH, Pa. — Dai
lės Ratelio ateinantis parengi
mas bus geriausias visais at
žvilgiais. Sulig ūpo, kuris yra 
taip pakilęs tarp Pittsburgh© 

^lietuvių, tai rodos, kad ir sve
tainėje vietos nebus; tik kurie 
pirmiau ateis, visi gaus atsi
sėsti į geriausias vietas. Visi 
darbininkų T * 
draugai ir si m p atikai pardavi
nėja tikietus. Jie supranta, 
kad menas irgi yra darbinin
kų klasės įrankis kovoje su 
priešais.

Reikia pasakyti, kad Cho
ras turi kelias naujas dainas, 
kada kalbame apie programos 

^sudėtį. , Viena iš jų, “Glaus- • 
žodžius , 

narys

ipavyzdis iš juokų. Motina! 
vėliau kalba lygindama savo ! 
Zeniuką su kitais kaimo ber- ! 
niukais: “Ir kaip dar nepa-j 
sieks. Kur tie, o kur tas, nei 
palyginti. Iškilo, o kiek dar į 
iškils.” Jos vyras vėl atsa-; 
ko: “Neperšokęs per tvorą, ; 
nesakyk op!” |

Ir taip juokai per abu ak-, 
ttus. Vėliau, kaip Žemukas1 

“egzekvijos eina i 
kaip iš pypkės, net pats vys- I 
kūpąs persigąstų.” Jo sesuo ; 
tyčiodamasi atkerta “ne tik;

(vyskupas, bet ir visi šventieji! 
Į persigąstų.” Kaip matote, juo-j 
jkų netrūksta. Taip veikalas I 
Į ir tęsiasi, viena juokinga si
tuacija po kitos, ir, galų gale, 

iZeniukas ne tik kad netampa 
kunigu, bet ir jei pasakyčiau 
apie galą šios komedijos, tai 

j “griekas”, tad ateikit ir 
j patys pamatysit. !

Gerai žinomi Dailės Ratelio t 
irgi biskutį aktoriai sulos šią komediją:1 

N. štaroliutė, Vedarienė; J J 
Urmonas, Vedaris; S. Česr^i, 
Zenonas, jų sūnus; Marytė, jo 
sesuo, Ona Štaroliutė; Barby- 
tė, samdyta mergaitė, Matil
da Dovidiutė. Sodžiaus ber
niukus, Peliuką ir Stasiuką, ■ 
suvaidins Joe Kvateris ir Luis 
Sadauskas; Oliuko rolę loš Do-

Apie muzi-

kim Pečius,” kuriai 
parašė Dailės Ratelio 
prie muzikos, 
publiką sujudins su savo gra- i 
žiu skambėjimu ir taktu.

\Apie veikalą, kuris bus per- j 
statytas, reiikia 
pasakyti. Veikalas yra “Tuoj 
Bus Kunigas.” Veikale lei
džiama sūnus į kunigus. Mo
tinos ūpas labai pakilęs ir ji
nai sako savo vyrui: “Per to
kį Zeniuko meldimąsi, galima 
iš dievo išprašyti, ko tik nori. 
Nepaspės į lovą atsigulti, tuoj

yV knygą į rankas.” Bet jos vy-
< ras atsako: “Kažin kokias kny'vidas Elfonstinas.

gas skaito, gal kokias balabai- kalę dalį programos reikės ve- 
kas, o 4au vis meldžiasi.” Bet Irau parašyti.
jo moteris ginčijasi; “Ar

' Ar aš nepažįstu liečiu Svetainėje,
Visos vienokios, rau- Street, South Side Pittsburgh 

čia vėl tavo lapkričio , (Nov.) 29-tą dieną 
” Tai vienas ' J. Orman.

J ‘-'-i .
lio nesmagumo tam agentui! 
Italijos darbo žmonių žudyto-! 
jo-Mussolinio. i

Demonstracijoj prieš G ran- ■' 
di ties prięplauka kalbėjo ke
li veikėjai iš Komunistų Parti-

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

BROOKLYN LABOR
LYCEUM SVETAINĖJE

• ' t I

949 Willoughby Ave.
BROOKLYN, N. Y. ; (

Prasidės 3:30?’vai. po pietų

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD- CONN. 

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

Ave.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt. J. Bukauskas, 7 Seymour 

, St., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Kliriias, 86 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

I 481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai atsibū- 

I na kas antrą ketvergą kiekvieno mė- 
j nėšio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
'Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

LAISVAS CHORO 
KVARTETAS

Iš So. Boston, Mass.
kuris dainuos

“LAISVĖS” KONCERTE 
Brooklyne. Tai bus vienas 
iš gan patraukiančių kavalkų.

Prašome visus iš anksto 
įsigyti tikietus nes sėdynės 

numeruotos.
Įžanga $1.50 

$1.00 ir 75 
vien tik ant

VIENYBES ORAtlGYSTfe 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 mctaiti:
i Pirm. W- Gclusovičia, 61 , Glendale St. 
Pirm, pacglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimų rafit. J. Strtpinia,

49 Sawtelle Ave, .
Turto rašt. K. Venelauskls,

12 .Andover St. ,
Ligonių rašt. M. Jazukoviėia, 
’ 153 Ames St-
Iždininkas M. Miškini*, ; ' '

9 Burton St.
Iždo globėjai:. P. Kruzas, 141 Suwtelle

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. 
vičia, 86 Webster St.

1 Maršalka A. Barkauskas, 
102 Huntington St.
Visi Montell, Mass.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž e m ą kainą, 
nuliūdųno va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

SOU™ BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Street 

lei.: So. Boston 0304-W

y/*

r® JAI A i Ai
fe fe 'r. ■■ J::'! • .4

Avė., 
Bale-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUOV^TES NAUJOS VALDY

BOS, 1531 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

; Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Sox 108, Dracut, Mass.

I Vice-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St., Lowell, Mass.

I Prot. rašt. V. Mikalopas,
i 973 Central St.
! Fin. rašt. A. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, S. Paulenka

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

i Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo susirinkimus draugystė laiko 
; kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, 
Į 2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
į19 Union St. Lowell, Mass.

GEORGE NOBILETTI, 
Pianistas ir Mokytojas

Mokytojauja nuo 1921 metų. į 
Autorizuotas ir paliudytas. 
New York Universiteto moky-Į 
ti piano. Lekcijas duoda stu-! 
dijoje arba mokinių hamuose.'

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538
981 BROADAWAY 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Jefferson 3-G993

1763 CROPSEY AVENGE i
Tel.: Bensonhurst 6-6631 

BROOKLYNt N. Y.

Del sutarties ar pasimaty-; 
mo su mokytoju NOBILETTI1 
rašykite arba telefonuokite į, 
artimiausią studiją, kurių ant-! 
rašai augščiau paduoti.

ir paliudytas.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTA KER

IJbslss-luoja ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geraanio pa- 
.amavlnvc ir už žemą kainą nuliddlaao . 
valandoje šaukitės pa* mane. Pa* Mana 
grllte gauti lotus ant vfvokių kapinių kuo 
Ctriauaioae vietose Ir už žemą kalu*,. __

PASAULINES ŽINIOS
• • i

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
i Valdyba 1931 Metam:
i Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo- 
! line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 

25t.h St., Moline, 111.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 

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

. Avė., Moline, III. , ■.

vo darbininkų maištų ir sukili- jos, Tarptautinio Darbininkų , 
'•• ------ Apsigynimo ir iš Priešfašisti-i

--- ---- Vienas fa-1 darban jau trečia Ii 
šistas, uzsokęs ant automobi- Į • • • pipi,i.rnQ nniPD.„
lio stogelio pradėjo rėkti Gran-! gam?nimul e?e^tro£ PaJe8Us

*mų, jie senai jau būtų suren
gę kara prieš Sovietų Respu- nio Susivienijimo.
bliką. ~ .....................................

' miau 
taip pasiruošę karan prieš So- di’ui --- , — --------------- - . ..

akmenys greitai pasiuntė jį že- tų arba 36,000 arklių paje- rugsėjo men.
myn; keli minioje buvę fašis- gų. Jis įrengtas ant 10 die- spalių mėnesį 2,350 trakta
tai taipgi buvo priversti sku- nų greičiau plano. rių.

vietus, kaip dabar, ką liudija 
ir Japonijos veržimasis per 
Mandžuriją linkui Sovietinio Si 
biro sienos. O Japonai tą da
ro su Amerikos ir kitų šalių 
imperialistų žinia ir pritarimu. ■

Kad 'atmuštų imperialistų ! 
planus prieš Sovietų Sąjungą, 
įvairių šalių darbininkai ren
gia masines protesto demons
tracijas, mobiliuojasi į revo
liucinį karą prieš imperialisti
nį užpuolimą.

Tos rūšies demonstraciją tu
rės ir New Yorko darbininkai 
šį šeštadienį, lapkričio 21 d., 
Union Square, New Yorke, 
tuojaus po 12 vai. dieną. Vi
sos darbininkiškos organizaci
jos ir jų nariai, visi organizuo
ti ir neorganizuoti darbininkai 
turi miniomis suplaukti į tą 
demonstraciją ir griausmingai 1 
pareikšti Washingtono - Wall

Čeliabinsk.— čia paleista j spalių men.—2,330. 'O Le- 
urbina ! ningrade “Krasnyj Putilo- 

, vec” rugpjūčio mėnesį' pa- 
valio’^bet^demTnstrantų turi 24,000 kilova- gamino 1,903 " traktorių,

1 1 ” - ” ", jau 1,946 ir

biai išsinešdint. “_____
Pastebėtina, jog šioj demon- j 

istracijoj nebuvo nei Mustės, I Penza.— Atidarytas nau- 
|nei Norman Thomaso, nei Carl jas fabrikas, kuris gamins to valdyba nusprendė buda- 

prie automobilių lempas. 
Pirmoji partija 1,500 lempų 
pagaminta, kokybė puiki.

Trescos protestuot prieš Ita
lijos fašizmo šulą. Tai tie 
elementai pereitą sekmadienį 
Irving Plaza svetainėje užko- 
mandavo socialistiniai - anar
chistinius gengsterius daužy
ti galvas darbininkams, ban
džiusiems atsišaukti į susirin
kusius, kad eitų ant rytojaus 
į demonstraciją prieš Grandį. 
Ta šaika yra smarki tiktai 
prieš 
kus.

Kalbama, kad penktadienį 
j Grandi patylomis atvažiuos 
traukiniu į Jersey City, o iš 

, čia slapukiškai atlįsiąs į New 
■ Yorką, kur jam miesto vai

Pirm.
Vicc-pirm. O.
Prot. rast. T. Zizon, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Corefikienė, • 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.
V. Baronienė, 
M. Duobicnė, 
V. Bartkienė, 
Ligoniu Rašt. 
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St.

Visos gyvena Montello, Mass.voti “Žalią miestą,” jis bus 
šalimai miesto, ant krantų 

! upių Volga ir Oka. Komu- 
nikacija su juom bus van
deniu ir autobusais, 
kultūros centras. Bus

Įbudavota dideli namai, sa
natorijos, kliubai, teatrai, 

du jūrinius garlaivius “Sta- knygynai, valgyklos, poilsio 
! namai ir tt. Miesto išbu- 
davojimas atsieis 55,000,000 
rubliu. Jis užims 30 ketur-1 

I 

kampių kilometrų.

Pirm.
Pirm.
Nutarimų

Turto rašt. J. Overaitis,
Iždininkas A. Vegela,

KASOS GLOBĖJAI: 
O. Gantaricnč,

; O. Zigmunticnė,
t Susirinkimai atsibūti 1 

.* dienj kiekvieno mėnesio. 
Lietuvių svetainėje, 25 i

Stryto imperialistams, kad dyba visgi surengsianti priim- mą taįįpe Stalingrado trak- MPERIAL1STAI SUSIRINK? DEKUSIIO-1

* Mussolinio Agentas Grandi 
Pabėgo nuo Darbininkų

a Demonstracijos
* ______
New York. — SuvirŠ 1,500 

darbininkų susirinko demons- 
truot pirmadienį prieš Grandį. 

‘ Italijos Mussolinio <
/ 'ranką, kuomet laivas pasie- 

..Uz kė New4 Yorko* prieplauką.
Pabūgęs priešfašistinės de
monstracijos, kurią sušaukė 
Komunistų Partija ir 'Priešfa- 
šištinis Susivienijimas, Grandi, 
kuriam apie tai buvo praneš
ta, skubiai išpleškėjo traukiniu 
į Washingtoną visai nesirody- 
damas New Yorko gatvėse. 
Majoro Walkerio-Wall Stryto 
valdžia buvo priruošus Gran- 
di'ui šaunų pasitikimą ,bet tu
rėjo visas tas ceremonijas nt-

Well, darbininkai 
mys, kad jam taip lengvai 
pavyktų. t

Šio penktadienio vakare 
munistai su Priešfašistiniu 
sivienijimu rengia demonstra 
cinį mitingą prieš Grandį ir ■ u’mvionų, rugsėjo n plautų Lygos tarypos sesp ų Mandžurijoje/ Jos oriai-j 

. ....... ........ —j ’ / ' ■" r11 • ■ ■ - i jos. Klausimas eina apie jviaii bombardiioja miestus. 
, 66 East 4th St.,, Pasirodyt “švelniu” ir pasky-1 konfliktu Mandžurijojį. j Jos . ginkluoti būriai jau 

re tiktai dolery parankos iki i p ncijos šulas Briand ir I nersibriovė pe^ upę Nonni teismo. Bet bedarbis visai ne-! . , pcioiuiiu/v py-, upę ii .

^Krasnyj Pųtįlovec.” Sta
lingrade“ “Dzeržinsky” fab-

ko-hikas pagamino. < sekamai: j
Su"' rugpjūčio m mėnesį 1,866 ; PARYŽIUS.— Prasidėjo4 armija tebįsėj'a ugnį ir mir-j

tiaktoiių, i 2,151 ii j Jautų Lygos tarybos sesi- įj Mandžuriioie.' Jos oriai-i
fašizmą, Manhattan Lyceum j 
svetainėje, 
New Yorke. čia komunisti
niai ir priešfašistiniai kalbėto
jai išaiškins tikslus, kuriais 
Grandi atvyko į Jungtines 
Valstijas. O vyriausias jo tik^

Bedarbis Neturėjo nei 
Dolerio Parankos

Į ir ipersibriovė per upę Nonni 
vyriausias šiandien Tautų i ir ketina užimti miestą Tsi; 
Lygos komandierius nenori itsihar, kuris randasi 
nė kiaušyti, kuomet.-Chini- Rytinio, Geležinkelio 
jos atstovas reikalauja Ja- linkėję. ‘ 
ponijos pasitraukimo iš|- ■ ______
Mandžurijos. Tas jau pa-i 
rodo, kad imperialistai ne-i Bėrlyn.—■ Fašistų 
sirengia pažeboti savo Ųiunistų dideli ( laimėjimai 
draugus japonus. Briandaš ,▼r----- distnkte įvar

A.L.D.L.D. 185-tos Kuopos 
svarbus mėnesinis susirinkimas 

j įvyks šį ketvergą, 19 d. Lap- M
ikričio. (Nov.),, po num. 218 
Van Sicleri Ave^8-tą vai. va- ĮGlKaiauja, Kaa nęoutų Kai _

Visi nariai pribūkite bama apie patp karą Man- diegų į įBruenmgo valdžiosNEW YORK. — Areštavo kare.
bedarbį Haroldą Eiliotą,- kad nes yra labai daug neatidėlio- 
jis vietoj penktuko įmetęs į jamų reikalų atlikti. Taipgi, 
mašiną, kokią blekutę, eidamas kurie negavote knygos “Reli-

” ’ J ‘ Teisė- kgija,” ateikite atsiimtu . - . . . x
Komitetas, pranešama, kacb Japonijos q kofriimistil Halšų paapgimo

į eleveiterio traukinį. Teisė
jas Louis • B. Brodsky norėjo

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas* bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
14391 SOUTH 2ND STR£ 

PHILADELPHIA, PA. !

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi I 
šilumos {valias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių:
Turi didelę Svetai
nę, tinkamą ba
liams,, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staėn Island Fer
ry. ‘ »

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

LUTV1NAS

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų.. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki-' 
mui ir pardavimui* > 
namų ir žemine 
taipgi įvairių biz 
nių. Mūsų patai na 
vimas prielankus.

iMlMii’inillhJ

f
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ir ko- Trumpu laiku išmokiname 
▼teką kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Išardymą*,, cutąiayran*, eustatyma*, auprait elektriką ir m«gnotlxa*Ą, ir važiavla**, 
tr plan* automobilio; ^nokinate dienomi* ir vakarai* lietuvių ir anglų kalboi*. 
Mokytojai* yra žyiuii* ek*pertai—L. T1CHNIAVICIUS. B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidiabg (Lieėnfe) ir ’M.'.’)lomu gvarantuojame už mažę nžmokeat]. Me* padedam 

ekyienatia prie plrkimov; aro. Užairafiyma* j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryta 
1 9-tAi valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

* Telephone, Algonquin 4-4049



Puslapis šeštas ”VIETINES ŽINIOS Diskusijos, Rengiamos
A.L.D.L.D. 1-mos Kuopos

j Amerikos Lietuvių Darbinin- 
jkų Literatūros Draugijos pir
ma kuopa rengia diskusijas at- 

: einantį pirmadienį, lapkričio 
Į23 d. vakare, temoje: “Karas 
i ir Mūsų Kova su Oportunis
tais.”

Neturime pamiršti šio mo- 
įmento svarbos kiekvienam 

Lapkričio 21 dieną “Lais- darbininkui ir revoliucinio ju- 
dvasios sveikatai išeis ant nau- j vės” name, lygiai kaip 6:30 įdėjimo 
dos šiandie, seredos vakare, | vakare, prasidės puikus kriau- 
prakalbos, kurios įvyks “Lais-;čių Lygiečių vakarėlis. Va- 
vės” svetainėje, kampas Lori-i karėlyje dainuos Aido Choro 
mer ir Ten Eyck St., Brook- j Merginų Sekstetas. Apart Sek- 
lynę, Daktaras Kaškiaučius stoto, dainuos solo naujas ke- 
aiškins svarbiausius sveikatos lias daineles Lillian Kavaliaus- 
užlaikymo dalykus, ypač šiais kaitė 
sunkiais laikais, ir atsakinės į i 
klausimus vyrams ir moterims.
O drg. A. Bimba savę prakal- trumpais 
boję išdėstys, kaip dabartinis Įsunkia padėtį, 
krizis veda prie naujo karo: -- v -- - - •
ir . paskleis sveiko politiškai j 
ekonominio supratimo. Dau-' 
geliui dar iki šiol vis neaišku |Į^’ ^d^s ?mūgf nes? kiek 
kokj tamprų rysj turi bedarbe f(>k() 
su karu. Išgirdus gi drg. 'A. Į . 
Bimbos prakalbą, niekam ne-p- - 
liks jokios apie tai abejonės.; 

Taigi visi dirbantieji ir be-, 
darbiai, į prakalbas, šiandie I 
vakare; ir nepavėluokite, ži-j^, 
note, jog Dr. Kaškiaučiui kal
bant, o dar su drg. Bimba, la-j 
bai gali pritrukt vietos atsi
sėst, kaip kad jau ne sykį 
buvę.

Daktaras Kaškiaučius ir Kriaučių Lygiečiy Dai 
Drg. Bimba Kalbės Šį liškas Vakarėlis su 
Vakar?, “Laisvės” Salėj Cekeriu Varžytinėm

Kūno sveikatai ir politiškai i

yra

’O*-’

. Sena Bedarbė Areštuota 
už Prašymą Pašalpos

LIETUVIS FOTOGRAFAS
LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
P o,bandy kite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

‘^3 Fotogra- 
W Ta fuojam ve-

ląKfelr ! stuvių, šei-
ir ki- fOr ČAgS' tokias gru-

.Jį, W Pes» atoau-
jiname se- nus jr kra_ 

.A J javus; ant 
t.y■ ' JĮ p a reikala- 

kMBF vimo eina-
yaMMEM 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.

•,1V/'“. ■'i X. '■

/S.•: A'/.f’’L/l ■ '' A

niai bei sociąl-fašistinjai jų 
viršininkai tąrn priešinasi.

Iš konferencijos bus renka
mi bedarbiai alkani maršuoto- 
jai į Washingtona.

Visos lietuvių darbininkų or
ganizacijos būtinai turi pa
siust savo atstovus į šia kon- 
ferenciją. Tai bus svarbus 
žingsnis kovoje už tuojautinę 
pašalpą bedarbiams ir už be-Į 
darbių pensijų įstatymą.

Kriminalis Policmanasi simpatizatoriui.
■ saulinis kapitalizmas. darė 
Įmoksią po sumoksiu! prieš 
vietų Sąjungą, 
Japonijos karas 
prieš Chiniją gali bile kada 
persimesti į Sovietų Sibirą ir 
tapti karu prieš darbininkų 

■respubliką. Tai būtų baisiau
sias kraujo -liejimas darbinin- 

!kų ir valstiečių sūnų, dar ne- 
pasąulyj skerdimas 

'revoliucinių darbininkų. Ką 
mes, todėl, amerikiniai darbi
ninkai, turime daryti? Mes tu
rime visiems darbo žmonėms 
išaiškinti tą pavojų ir organi- 

'zuoti juos kovai prieš tą .ka
rą.

O toje kovoje didžiai svar
bus klausimas yra apie lietu
viškus ir kitus dešiniuosius 
oportunistus. Jie tempia dar- 

Įbininkus į judėjimą prieš Ko
munistų Partiją. Partija gi 
yra vyriausias vadas kovos 
prieš imperialistinį karą; kas 
kenkia K. Partijai, kas bando 
pakrikdyti jos intaką miniose, 
tas padeda imperialistams, So
vietų mirtiniems priešams.

Skaitlingiausia, todėl, reng- 
• (kites j tas diskusijas. Būkite , 

Pamatysim 21 'JPasiruošę kabėti ir statyti 
(klausimus. Visą dalyką turi 
:išsiaiškinti . kiekvienas darbi
ninkas, kad žinotų savo pozi- 

Ten'keiFoUpar-ifW link imperialistinio 
.karo ir Komunistų Partijos.

Kviečia Rengimo Komis.
(273-274)

keli pra- į 
išdėstinės j 
šių dienų '

’ j girdėtas
imsis už

J. Mažinta, at-
šiemet visiems čekernin-

Apart dainų, bus 
kalbininkai, kurie 

bruožais

Mėgėjai čekerių 
| čampijonatą.
‘ rodo

matyti, tai toje srityje 
toli nužengęs. J. Men- 
irgi pasirengęs Mačiutai 

Urbonas tykus

į gana
į deris
i nepasiduoti..
j vyrukas, bet jis atrodo, kad 
.'gali padaryti bi kuriam čeke- 
!rių lošikui nesmagumo. V. 
.Duoba tik juokiasi iš visų ir 
mano konteste parodyti savo

BROOKLYN. — 65 
senė bedarbė Marė L 
nuėjo į policijos stotį prašyt j 
pagelbos, nes jinai visiškai ne
turėjo ko valgyti, o buvo gir
dėjus, kad galima gauti mais
to, kreipiantis į policiją. . 
toj maisto, jinai tapo areštuo
ta, ir bus teisiama, I 
kata. Taip tai yra šelpiami į 
bedarbiai/iš miesto fondų ir iš 
tų nuošimčių, 1--------- ------
kantai atskaito nuo darbiniu-

žiedelis gi visur sako: “Ka- 
zakaitis nuo šio parengimo če
kerių čampijonato vardo nene
šios!” Pažiūrėsime, ką gali 
maži vyrai padaryti. Karalius 
ex-čampijonas, t r e i niruojasi, 

i kiek drūtas ir tikisi vėl įlipti 
ji čampijonus. 1

- metu (ČL lapkričio Lygos parengime, 
Bracken i ^urie bus tvirtesni. . . ,v

i Kol kas nieko nesigirdi is,“ 
! Great Necko. '
tijos yra gerų čekerninkų, 
rie per pastaruosius kelis

ku- ; 
me- 

"vie-'tus dalyvaudavo oficialiai če-

su- 
So- 

ir dabartinis 
Mandžurijoj

BROOKLYN. — Policmanas 
Harold Semmig, važiuodamas 
automobiliu, sužeidė praeivį S. 
Weinamana ir važiavo sau to- i 
lyn. Kada sužeistasis ėmė 
šaukti, tai policmanas paleido 
kelis šūvius revolverio lin- į 
kui jo. Tapo areštuotas.

(Daugiau vietos žinių 5-tam;
puslapyje). j

ATSIDARĖ LIETUVIŲ 
; RESTORANAS

I 
šiuomi pranešam, kad mes atida- i 

rėme restorana, kuriame gaminame 
skaniu lietuviškus ir amerikoniškus 
valgius. Mūsų kainos mažesnės, ne
gu kitur. Meldžiu ateiti ir persitik
rinti.

KEAP RESTAURANT,
41.3 Keap St., priešais Republic Tea
trų, Brooklyn, N. Y.

(272-274) I

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York,' N. Y.
Valandos IJričmimo:

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
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MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpo 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomie nuo 11 
•ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 
S vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

A.L.D.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
bus ketvirtadienį 19 lapkričio, po No.

8 vai. vakare, 
svarbių . reika- I 
išrinkti dele- i

,'218 Van Siclen Avė., 
'Visi nariai ateikit ,ya 
lų aptarti. Turėsim 
gatus.

Sek r. M. Misevičienč.
(273-274)

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERN0V
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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas i

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją, 

naujon vieton,* 
po n u m e r i a 
512 Marion St.,' 
kamp. B r o a d- 
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 *-2820 Telephone, Itagg t-440t

kerių lošimo turnamente.
kwLe, greatneckiečiai? , n i •

; Vadinas, mūsų vakarę]is bus i New Yorko Bedarbiai 
gana įdomus. Tad kiekvienas,:

kuriuos fabri- kuris tik yra sveikas, turėtų 
atsilankyti, o ne tik pamatys

kaipo val» sakote
. v • i Vnd

Turi Maršavimą

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU dėdės, mano motinos 

brolio Antano Čeikaus. Pastaruo
ju laikų gyveno New Yorke. Iš 
amato siuvėjas, augštas ir plonas 
Meldžiu jį patį ..atsišaukti arba kas 
žinote praneškit. Mary Jrmalavičiu- 
tė, 506 E. Broadway, S. Boston, Mass.

.(273-275-

J. Garšva
Graborius

> UNDERTAKER
LAWOTUVIU DIREKTORIUM

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoką Cigarą

liUa!%aiuuoj& Ir laidoja numiruulua 
ant visokių kapinių; pargamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinSjimanm. 416 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. T. -

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.IŠRANDA VOJIMA S

PASIRANDAVOjA fornišiūotas kam 
barys privatiŠkoj šeimynoj. Ran- 

Atsiąaukit bite laiku.

vai.New York. —šiandie 1 
į girs gražių dainų, pasiklausys j po pietų Downtown East 
i puikiu prakalbų. '

Kviečia Rengimo Kom. '

kų algų būk tai del bedarbių • išsilavinusių čekerninkų, bet iš- . > - . c ' r.vnrUii rlnimi nocilr loiicvrc

Teiskite Kapitalistus už 
Jūsų Bedarbę ir Vargus A.L.D.L.D. Centro Komiteto 

Susirinkimas
Šiandie, trečiadienio vakare, 

yra proga lietuviams darbinin
kams matyti naujos rūšies teis
mą ir patiems jame kalbėti. 
Tai bus masinis teismas-tar-

, dymas prieš kapitalistus, kurie |kare lapkHčio 19 d., ‘Laisvės’ 
, giais laikais alkina ’ir šaldo 're(iakcijoj. visi Centro Komi- 
.milionus bedarbių. x x“‘ 
dyme kalbės patys 
kaipo’ kaltintojai, 
saikintieji” teisėjai
pačių bedarbiu ir dirbančiųjų. I 
Kokį šis teismas išneš nuspren-;

< dį prieš išnaudotojus ir kokius-1 
pastatys reikalavimus kapita
listams ir jų valdžiai? Tai 
yra įdomus klausimas. Atsa-, 
kymą į jį gausite, masiniai da-'

' lyvaudami šiame teisme prieš' 
buržuaziją ir prieš josios al- 
teaną labdarybę. Į šį tardymą,; 
boję, yra pakviesti ir Brookly-1 
no valdininkai.. Jiems taipgi, 
bus duota proga pasiteisinti, 
arba apginti ligšiolinę “tvar- į 
ką.” Ar jie išdrįs pasirodyti Į 
prieš bedarbių minią ir ką jie ! 
galės’pasakyti ? Pamatysime, j 
į. Šis masinis teismas įvyks i 
viešosios mokyklos num. 196 
svetainėje, Bushwick Ave. ir 
l&eserole St., Brooklyne. Pra-

8 tai, ‘

i i' \ I

I Sides bedarbiai susirinks ant 
17th St. ir Ave. C,ur demons- <Į* prieinama 1 T. Jasmin, 1202 E. 96th St.,’ Brook-Įtruodami maršuos prie mieąto 
^valdybos įstaigų su reikalavi- 
jmais tuojautinės paramos vi- 
jsiems bedarbiams ir jų šeimy- 
■ noms.

]yn, N. Y. Tel. Skidmore 4-4106.
(272-274)

Amerikos Lietuvių Darbi- VĖSU LielUVlU Bedarbių 
ninku Literatūros Draugijos;- -

.Centro Komitetas laikys savo;
'susirinkimą ketirtadienio va- 

■ Susirinkimas Antradienį

šiame tar-
bedarbiai,:
Bus “]—' '
išrinkti iš j

Dinamitinis Suokalbis 
prieš Komunistus

toto nariai privalo dalyvauti, 
nes yra svarbių ir greitų reijca- 

PPjlų, kuriuos reikia sutvarkyti.
D. M. Šolomskas.

A.L.D.L.D. C. K. Sekr.

SPORTAS

GEO. ZARYNOFF

BROOKLYN. — Ateinantį 
antradienį, lapkričio 24 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, įvyks lietuvių bedarbių 
susirinkimas, kurį šaukia Be
darbių i Taryba. Visi bedar- į 
biai ir dirbantieji darbin. yra 
raginami dalyvauti, .šiame su
sirinkime bus plačiai išaiškin
ti bedarbių reikalavimai ir ko
vos, kurios- yra vedamos už 
tuos Reikalavimus; bus taip 
pat nušviesta, kaip darbinin
kai turi atsispirti prieš uždar
bių kapojimus. Susirinkę iš- j 
girs ir kaip reikia kovot už tuo I 
jautinę bedarbiams pašalpą;} 
kaip organizuotis į Bedarbių 
Tarybas ir ką jose veikti, šia
me susirinkime bus išdirbta 
planai. , . ' i

Tais klausimai kalbės drg. ■ 
A, Bimba.- ir atstovas iš Tarp-1 
tautinės Bedarbių Tarybės.

Visus kviečia sueiti Bedar-1 
bių Tarybos Komįtetas:

i S. Peleckas ir

PARDAVIMAI
PARiSIDUODA 5 kambarių fornišius. 

i Taipgi galima ir kambarius randa- 
I voti. Fornišių galima pirkti atski- 
I rais kavalkais arb visą. Matyti gali
ma bile laiku. Kreipkitės po No. 
99 Scholes SI., ant 2 lubų, Brooklyn, - 
N. Y.

(273-278)
PARSIDUODA kendžių, cigarų ir 

stationery storas. Yra fountain ir 
carbonic mašina. Prie storo yra 3 Į 
kambariai ir užpakalyj yardas. Ran- I 
da tik $25.00. Yra lysas. Apgy
venta visokių tautų. Geras biznis 
ir puiki proga. Viskas išmokėta.

I Kaina $450.00. Kreipkitės po No. 
433 Bushwick Ave., Brooklyn, N .Y.

(273-275)

NAUDOKITĖS PROGA
Iš priežasties sukaktuvių 70 me

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

560 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

fŠDIRBYSTRS
CIGARAI

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

361

, ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
šiuomi primenu savo draugams, jog aš vįs dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street 

Dabar mano antrašas:

■ DR H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-6261

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

• Tel. Greenpoint 9-7831 .
, Geriausia Studija Dronklyne Ateikit Persitikrinti

mm

. NEW YORK. — Policija 
areštavo penkis žmones, pas 

. .kuriuos “radę dinamitą.” Jie 
būk tai rengęsi išsprogdinti 

•y;Nęw Yorko prieplauką. Im
perialistinis Times jau spėlio
ja, būk komunistai planavę iš- 
dinamituoti prieplauką. Nė
ra abejonės, jog tai yra poli
cijos ir- valdininkų sudarytas 
suokalbis. Reikia, mat, ką 
nors nepaprasto iškept, kad 
būtų pasiteisinimas pradėti 
krėsti, areštuoti ir terorizuoti 

, komunistus ir jiems pritarian
čius darbininkus.

■ ' ’ • • - • •

& M ■

Ukrainietis galinčius, 
šį trečiadienį kibs į 
ną airį PAT McGILL. Risty-J 
nės įvyks St. Nicholas Ring, j
R 9 W KRth St Npw Ynrlrp Ta >

kuris 
milži-

Unijos Renka Delegatus į 
Bedarbių Tarybų Konferen
ciją, Nepaisant Vadų

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

U ' ■> gimdymo' organų ; *
DR. M. FILURIN

215 E. 12thSt.
’ Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2^

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

i NEW YORK.—Keturi Ame- 
69 W. 66th St. New Yorke. Tą Irikos Darbo Federacijos loka- 
patį vakarą KAROLIS POž!E-|iai išrinko delegatus į bedar-1 
f A rni 1 r-t t i 1 » -m zm, 1 • 1 •• 1 "I •LA susikibs su galinguoju ita- bių konferenciją, kuri bus lai
tu TONY ROCCO. Bus ir dau- koma ateinantį Sekmadienį, 
giau ristikų; Macaluso su Fe- Stuyvesant Casino, New Yor-
lice, Orgovanyi su Hedlung, 
Meyers su Henriquez ir Corn
sweet su Vogei.

Įžanga $1.05, $1.60 ir $2.10, 
“L.” ofise galite gauti uždyką 
tam tikrus tikietukus, kuriuos 
turėdami, įeisite už pusę įžan
gos. Pradžia 8:15 vai. vaka-[ 
re.

ke. Atsidarys 11 vai. dieną. 
Amalgameitų Lietuvių kriau
čių 54-tas lokalas, kaip mums 
pranešama, irgi turėsiąs pen
kis savo delegatus toj konfe
rencijoj. Įvairiose kitose uni
jose eilinai nariai taipgi ren- 

Ika delegatus į konferenci- 
. Jją, nepaisydami, :kad fašisti-

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- 
ęas, patinimus, gyslų ir są- K] 
narių (degimus be operaci- lw 
ios taipgi ir kitas ligas. JjZ 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

(NOTARY PUBLIC)

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PJione, Stagg 2-5043

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

Šiais raistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- c 
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik I 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks- F 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- rt 
siems. Kaina ....................................  60c., per paštą 65c.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

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

likirpkit iį skelbimą ir prisiiakit karto an ažsakymu.

* .. • . ,




