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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Vi«y Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o IŠIaimėsite 
Pasaulj!

Dabartinės prieškomunisti- 
nės opozicijos vadai sako: “Mes ( 
neisime prieš Komunistų Par
tiją. Mes neisime prieš Inter
nacionalą. Mes remsime visais 
būdais Sovietų Sąjungą!”

Tai jų žodžiai, štai jų dar
bai: Lapkričio 7 d. Wilke.s-Bar-į 
re 'buvo surengtas Sovietų Są-Į 
jungos 14-kos metų sukaktuvių ( 
paminėjimas. Buvo žmonių iš 
visos apielinkės. Dainavo Aido 
Choras, merginų sekstetas ir 
duetas. Buvo net du pol leistai 
ir vienas detektyvas nuo pat • 
pradžios, idant neleist nė žo
džio pratart apie sukaktuves, 
apie revoliuciją. Bet vis tiek 
savo atsilankymu darbininkai 
išreiškė pritarimą Sovietų Są
jungai.

O kur buvo mūsų revoliucio
nieriai (žodžių) Butkaus ir Le
ono pasekėjai? Ar jie buvo 
apvaikščiojimo parengime? Ne, 
nebuvo, 
tote, kaip jie 
Sąjungą. Bravo, vyrai! 
kiai nusimaskavote.

Nebuvo nė vieno. Ma- 
remia” Sovietų 

Pui-

Kaune Nute ista 3 Komunistės
Naujas Teroras Prieš 
Mainierius Harlane

Nesenai surengtose Aido Cho
ro diskusijose (Wilkes-Barre, 
Pa.) vienas orakulas iš Scran- 
tono išbarė visus, kad jie ne* 
kalba apie dalyką. Manau, tai 
žmogus kalbės apie dalyką. 
Klausau, o jis sako: “Aš pa
žįstu d. L. Pruseiką, kaip jis 
da mažas buvo ir aš žinau, kaip 
jis melnyčioj vaikus mokino, 
sy! O tokiam žaldokui tai rei
kia smailu galu bato įspirt, 
kaip kad mes scrantoniečiai pa
darėme, ot tai būsite vyrai, 
sy!”

Wilkes-Barre prakalbose Leo
nas skaitė Seno Vinco gromatą 
ir paskaitęs ją, sakė: “Matote, 
ką sako, vienas iš mūsų bele
tristikų, vienas iš mūsų vete
ranų apie dabartinę Bimbos 
diktatūrą ‘Laisvėje’.” Iš publi
kos moteriškas balsas atsiliepė: 
“Aš patariu tą laišką nesunai
kinti, bet įsidėti į rėmus ir po 
stiklu.” Tai buvo puiki ir vie
toj pastaba.

Daugelis mūsų draugų ma
no, jog kadangi jie yra “lais
vi,” tai užtenka “Laisvę” pa
skaityti ir nueiti ant vieno ki
to mūsų parengimo. Bet štai 
susirgo ir mirė, arba kasykloj 
užmušė. Reikia palaidot. Drau
gai nori patarnaut, renka grab- 
nešius, stengiasi gauti kalbėto
ją. Bet štai kas nors iš gimi
nių ar artimų prieš pabaigą 
pakviečia kalbėti visai buvusį 
velionies priešą, drauge priešą 
ir tų visų draugų, kurie jam 
stengėsi atiduoti paskutinį pa
tarnavimą.

Arba štai numirė laisvų pa
žiūrų draugas bei draugė. Nu
eik pažiūrėti, ogi karstas (gra
bas) apkrautas visokio kalibVo 
kryžiais. Ar bereikia didesnio 
išniekinimo mirusiųjų laisvų 
žmonių?

Tad kodėl nepadaryt, kol gy
vi* esate, kokis nors užrašas, 
kaip kas turi palaidoti, kas tu
ri kalbėti, jei reikalauja. Jei
gu nori, kad tavo grabas būtų 
kryžiais apkrautas, taip ir pa
žymėk, bet jei nenori tų Romos 
kartuvių, tai taip ir parašyk.

Dar vienas dalygas. Numirš
ta draugų, kurie turi dolerį ki- 

. tą. Bet tais grašiais pasinau
doja ypač graboriai. Jie moka 
pripiršt brangų karstą, o pas
kui slaptais keliais tenka- ir 
Romos mekleriams. Draugai, 
ar mes laisvi žmonės galime tą 
viską pakęsti? Jokiu būdu ne
galime.

t

MIDDLEBORO, Ky. — 
Harlano ir Bell pavietuo
se pradėtas naujas kruvi
nas teroras prieš mainie
rius. Suareštuota eilė 
draugų, narių Nacionalės 
Mainierių Unijos. Teisė
jas Jones pareiškė, kad 
pirma, negu prasidės by
la prieš mainierius, “ne
liks nė vieno Nacionalės 
Mainierių Unijos nario 
visoj apielinkėj.”

Visa valdžios, teismų ir 
anglies baronų ugnis su
koncentruota prieš Na
cionalės Mainierių Unijos 
narius.

Paterson, N. J.— Nusišo
vė Alice G. Shepherd, 26 
metų amžiaus mokytoja.

Yonkers, N. Y.— Teisė
jas Coleman įsakė prohibi- 
cijos agentams, kad jie tuo- 
jaus sugrąžintų 55,000 ga
lionų alaus vienam brava- 
rui, iš kurio jie buvb ūžgrp-EXTRA!

PRISIPAŽĮSTA, KAD PARDAVĖ BO
SAM PATERSONO AUDĖJU STREIKĄ

Senosios reakcinės unijos 
(United Textile Workers) 
agentas, ponas Louis Bu- 
denz, kuris darbavosi Pa-
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Itersone audėjų streike, da
bar jau sako, kad šiandien 
Patersono darbininkų padė
tis daug blogesnė, negu pir
miau. Jis sako, kad bosai 
“sutarties” nepaiso, ją vi
sur laužo ir baisiai smau
gia darbininkus.

• O tai pasekmė bjaurios 
Budenzo ir jo draugų par- 
davystės. Kaip greitai Na
tionals Audėjų Unija pa
skelbė streiką, šitie Ameri
kos Darbo Federacijos ju-

TOKYO.— “Nippon Dem- 
p-o News” agentūra gavo 
pranešimą iš Mandžurijos, 
jog japonų kariuomenė už
griebė miestą Anganchi, ku
ris randasi ant Sovietų- 
Chinų geležinkelio, paskuį 
perėjo per geležinkelį ir 
užgriebė didmiestį Tsitsi- 
har, kuris . randasi už 25 
mylių į šiaurius. Tai kruvi
na Japonijos provokacija 
prieš Sovietų Sąjungą.

MUKDEN, Mandžurija.- 
Japonijos kariuomenė pra
dėjo tikrą karą prieš chi- 
nus. Padaryta atkaklus už
puolimas ant generolo Ma 
armijos ties upe Nonni. Mu
ši^ buvęs be galo atkaklus 
ir žuvę labai daug kareivių 
iš abiejų pusių. Generolo 
Ma armija esanti sumušta 
ir jos likučiai traukiasi at
gal. Mūšiai ėjo laike dide
lių šalčių. /

Penktos Dienos Poilsio 
Bazė

Spalių iš-,Leningradas 
kilmių pažymėjimui srities 
draudimo kasa atidaro ties
Leningradu del inžinierių ir

Atrado Pavogtus Bran
gius Dailės Piešinius

m
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došiai atsiskubino, susiuos
tė su valdžia ir bosais, pa
darė neva sutartį, bet jie 
patys žinojo, kad ta jų su
tartis yra tik apgavystė, 
yra tik tam, kad suvaryti 
audėjus atgal į darbą. Tuo Į 
būdu jiems pavyko streiką; 
sulaužyti ir užduoti smūgį' 
Nacionalei Audėjų Unijai? 
Jeigu ne šitie Federacijos’ 
pardavikai, streikas būtų | 
buvęs laimėtas, audėjai 
šiandien būtų organizuoti į 
kovingą Nacionalę Audėjų 
Uniją ir bosai nedrįstų su
tartį laužyti.

Maskva.— Dar 1927 
kažin kas pavogė iš Mas
kvos dailės muzėjaus pen
kis labai senus piešinius. 
Tai buvo piešiniai Remb- 
randto, Titiano, Carlo 
Dolci ir Pisano. Jų ver
tė buvo skaitoma iki 
$500,000. Ilgai ir rūpes
tingai buvo jų jieškota. 
Ir pastangos nebuvo vel
tui. Sovietų valdžia pra
neša, jog piešiniai tapo 
atrasti ir sugrąžinti į 
muzėjų. Jie rasti dviejo
se vietose sudėti į baksus 
ir užkasti žemėse. Keli 
žmonės suareštuoti sąry
šyje su ta vagyste.

Masinės Konferencijos Pasisakė už Rėmimą Revoliucinio 
Judėjimo Lietuvoje; Nepalikime Tarimų ant Popieros; 
Ruoškimės prie Minėjimo Keturią Komunistą Nužudymo;

! Tegul Veikia Priešfašistiniai Komitetai; Komunistai, Bū
kite Pirmaeiliais Veikime ir Kovoje . - '

u j

« w New York.— Parazitai PRASIDĖJO TEISMAS HARLANO MAI- [šėlsta. Čionai atsidarė pa- 
' j rodą sūnų, kačių, skunkių.

tigrų ir tt. <___  ______
bei susinešė ponai ir ponios. 
Jie' jiems daug meilesni ir 
artimesni, ■ negu milionai 
badaujančių darbininkų. 
Daugybė šųnų ir kačių1 ap
karstyta visokiais 1 brang- 
daikciais. <

NIERIĘ; JIEMS GRŪMOJA MIRTIS
MT. STERLING, Ky. — 

Lapkričio >17 d. čionai, .pra?, 
sidėjo teismas' Harlano 35 
mainierių, kurie kaltinami 
žmogžudystėje ir kuriems 
visiems grūmoja mirties Gi James7o tėvas?yra vienas 
bausmė. Mainierius gina iš* teisėjų, kurie išneš nuo- 
Tarptautinis Darbin. Apsi- sprendį prieš mainierius. 
gynimas. Pirmiausia tei- Ar tokioj padėtyj galima 
siamas mainierys Bill Bur-:tikėtis teisybės? Išanksto 
nett iš Ewarts, Ky. Nutei-1 teisėjas žada mirtį, o pa
sus jį, kitus bus lengva pa- čiam teisme sėdi tėvas vai
siusi! į elektros-kėdę. Tei-lūžios prokuroro, kurio tiks- Uruguajų 25, Jungt. Amen 
sėjas Hamilton jau pareiš-Uas yra tuos mainierius nu- Valst. 34, Meksiką 4 ir į Pa

lestiną 14.

nieriai bus sudeginti elek
tros kedėję. .

Valdžios ir bosų pusę lai
ko armija advokatų,•„ kurių 
priešakyje stovi gubernato
riaus pagelbininkas James.

kė, kad rasti kaltais (o I žudyti.
suokalbininkams bus nesun-! Mainierių gyvybei grumo-
ku rasti juos kaltais) mai-!ja pavojus! [

Tautų Lyga “Atrado” 
Naują Sutartį, Bet 

Nieks Neišeina

Darbininkams Nukapo
tos Algos ant $11,- 

ooomooo
PARYŽIUS.— Tautų Ly 

gos posėdžiai eina. Impe-i- 
rialistai liežuviais plaka, o 
Mandžurijoje kraująą lieja
si. Jie atrado naują sutar
tį, ant kurios dabar sukon
centravo debatuš.' ! Tai- bus 
1922 metads joadaTyta ' devy
nių valstybių sutartis ’ del 
“apsaugojimo Chinijos. ne
priklausomybes.” Po ja yra 
pasirašiusios Anglija, Jung
tinės Valstijos ir Japonija.

Bet imperialistai Chini
jos nepriklausomybę taip 
saugo, kad jie tūri užgrobę

! WASHINGTON.— / 
skaitoma, kad sudėjus visų

i darbininkų algas į krūvą, 
dabar per metus darbinin
kai gauna vienuolika bilio- 
nų dolerių mažiau, negu jie 
gaudavo 1929 metais. Va
dinasi, ant tiek jų gyveni
mas pablogėjo, ant tiek jie 
gali mažiau .produktų i iš
pirkti,: ant tiek pati bedarbė 
padidėjo. •

• i * * i_ i i i • j " visus didžiuosius jos mies-
ilsio bazę, kur kasdien tu- įlls įr ggjj apsidrūtinę viso-.
rėš galimybę ilsėtis 200 —■ 
250 žmonių.Jeigu turi keletą dolerių, tai 

padaryk testamentą (“Will”), 
kad paskiri tokiam ir tokiam 
darbininkų laikraščiui tiek ir 
tiek, nepamiršk politinių kali-[šai. Tokį testamentą gali pri
mą, Agitacijos Fondo, Komu-Į duoti į kuopos ar šiaip darbi- 
nistų Partijos ir daugelio kitų nipkiškos organizacijos' archy- 
darbininkiškų reikalų. Juk busivą. ’tada, tau miruš, tavo tes- 
daug geriau, negu jei tavo do-|tamentą draugab išpildys.

lenus nusineš graborius, kuni
gas arba kiti tavo klases, prie-

kiomis privilegijomis, užlai
ko savo armijas ir tt. Iš 
visko matosi,1 kadr "Pary
žiaus susirinkimas
pasviręs Japonijos pusėn, 
Amerikos agentas Dawes, 
sakoma, veda užpakalinę 
politiką—derasi slaptai su 
japonais ir chinais. >

aiškiai

Kauno smetoniniai bude-[valstiečių ir darbininkų rėk
liai eina savo senuoju kru-j kalus. * v
vinu keliu. Kalėjimai vis! Amerikos lietuviai darbi- 

[ninkai turime padėt Lietu
vos Komunistų Partijai įr 
Lietuvos Jaunųjų Komunis
tų Lygai šitoj sunkioj kovo
je. Mūsų masinės konfe
rencijos nutarė tuojau at
naujinti ir pasmarkinti vei
kimą priešfašistinių komi

tetų. Nutarta visur suruoš-

daugiau ir daugiau prisi
pildo revoliuciniais darbi
ninkais ir valstiečiais. Nau
ji teismai, nauji areštai ir 
įkalinimai komunistams ir 
jų simpatikams.

Kauno spauda (lapkričio
6 d.) praneša:

Vakar Kauno apyg. teis-
mas sprendė trijų komunis- jti paminėjimus nužudymo 

Juos susivedi I čių—Fuksaites, Kariikaitės ’
ir Volonskaitės bylą.

Jos buvo patrauktos tie- 
son už priklausymą komso- 
molcų organizacijai ir lai
kymą slaptos komunistų li- 
teratūi’ds.

Fuksaitė nubausta 5, Kar-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kiek Emigravo iš Lietuvos

Spalių mėn. iš Lietuvos 
emigravo: į Argentiną 11 
piliečių, Pietų Afriką 30,

3

keturių Lietuvos Komunis
tų Partijos vadų. Draugai, 
griebkitės už darbo. Lai 
masinių konferencijų rezo
liucijos nepasiliks ant po- 
nieros. Lai priešfasistiid 
komitetai pradeda
Lai visos mūsų organizaci- 

lik'aitė 4, Volonskaitė 3 me-Įjos bendromis spėkomis 
tus sitnkiųjų darbų kalė j i-j ruošia draugų nužudymo 

sukaktuvių paminėjimus.' 
Parinkime auku rėmimui

t

mo. j *
Vadinasi, dar trys jaunos 

kovotojos pasiųstos kator- darbininkų ir valstiečiu j u-f 
gon. Jos kovojo pries kru- dėjimo ir politiniams kali?
vinus fašistus. Jos gynė niams Lietuvoje.

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Nusinuodijo Mergina

Pilietė Stasė Baltaduony- išrasta ir tarnaus, kaipo 
te, gyv. Virvių gatvėj nr. |medvilnės,sodinimo rhašina. 
4, nuėjo pas savo pažįsta-į Ji yra du kart geresnė už 
mus į Drobės gatv. 48 nr. ir | amerikines. Į 10 valandų 
išgėrė acto. 1

Baltaduonytė nugabenta
i miesto ligoninėn ir po pus- 

A-P- i valandžio mirė.

London.—Socialistinis pa
razitas Snowdenas, pakel
tas į lordus, gauna iš val
džios metams $10,000. įJo 
pati gauna iš radio korpo
racijos $3,000 algos. Vienok 
bėdavoja, jog sunku jiems 
pragyventi!

Fašistas Išeikvojo 30,000 lt.
Šiauliuose pas teismo ant

stolį Širvį padaryta revizija 
ir rasta išeikvota valstybės 
pinigų 30,000; litų.. .

15,000 Širvys, tuojau grą
žino, kitiems pinigams grą
žinti paskirtas terminas.

(Grąžinti pinigus 10,000 lt. 
Širviui paskolinęs vienas 
kunigas.

Leningradas. — Sovietų šiais metais davė 9,000,000- 
mokslininkai baigė bandy- šmotelių kvepiančio muilo, 
mus su nauja mašina. Ji sekamais metais pagaminssekamais metais pagamins 

iki 21,000,000, o vėliaus 24 
milionus šmotelių.

)■

gali apsodinti 5 hektarus že
mės.

Leningradas.— Fabrikas 
“Makso Golco,” apvaikščio
jant 14-kos metų revoliucL 
jos sukaktuves, pagamino 

■pirmuosius sovietinius lino-, 
typus (raidžių statymo ma>. 
šinas). •••/«•; i „

Netoli mieste-

London.—Lapkričio 17 d. 
šiaurinėj miesto- dalyje bu
vo didelė bedarbių demon
stracija. MacDonaldo poli
cija užpuolė ir be jokio pa
sigalėjimo buožėmis mušė 
baduolius.

Perpjovė Kaklą Po Visu 
Pasmakriu

Lapkričio 2 d. Vydlių kai
me (Šiaulių apskr.) pas ūki
ninką Daniliauską per pa
baigtuves susipešė du smar
kiai įsigėrę- talkininkai. Re
zultate Savickas peiliu per
pjovė A. Račiui kaklą po 
visu pasmakriu nuo vienos 
ausies iki kitos. Nelaimin
gasis paguldytas Šiaulių li
goninėj; jo gyvybė pavojuj'.

Stalingradas.— Fabrikas 
“Dzeržinski” jau išduoda 
po 1Q6 traktorius į dieną. 
Darbininkai stengiasi pa
siekti užduotį, kad kiekvie
ną dieną pagaminti 140. 
traktorių.

* < » ‘ < i.ii
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Samara
lio Pesčanskoje surasta tur
tingi laukai fosforitų. Jie 
užima 26 keturkampius ki
lometrus ir ten yra apie 
18,000,000 tonų fosforitų. 
Greta jų surasta geriausios 
kreidos, kurios yra virš ■ 8 
milionų tonų. . Ten eina 
gelžkelis ir taipgi Volgos 
vandens kelias ir todėl yra 
patogus jų išvežimas. Val
džia imsis greitai už darbo.

Leningradas.— Muilo fa
brikas “Lenže” šiais metais 
davė 41 tonus, o sekamais 
metais pagamins jau 90 to
nų, gi pilnai įrengus, su
teiks iki 110 tonų.

• “Nevski” vardu fabrikas

Rostovas.— Paleista du 
milžiniški mašinų gamini
mo nauji fabrikai. Vienas 
iš jų gamins žemės ūkio 
mašinas, o antras rynas it! 
kitas reikmenis. .

Nauji Fabrikai—Virtuvės
Spalių sukaktuvių dienai 

Leningrado .rajone “Kras- 
ny vyboržec” bus atidarytą 
didelis fabrikas—virtuvė.

Valgykloj dirbs trys pa
mainos ir aptarnaus per 
parą 7,000 darbininkų.

Podolske irgi baigiama 
statyti didelis fabrikas — 
virtuvė. Spalių sukaktuvių 
dienoj pradės veikt virtuvė 
ir mechanizuota valgykla 
prie Klimovskio dirbtuvės.

žinių(Daugiau pasaulinių 
5-tam puslapy j)
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Puslapis Antras

PRINCIPAI DAUSOSE

persekiojimais, o paskui katali-

į Rymo kalėjimą; ten išlaikė

, •

! į

ir'sesute, jums i jas galima perorganizuoti prie; »>
kinamas gyvenimanz

PHILADELPHIA, PA.
Priminimas A.L.D.L.D. 10 Kp

dalyvaukite; mes kuo skaitlin-

dalajiška, Mizen, Onegiška ir 
Archangelską užlajomis. Bal
tosios jūros turi 84,000 ketur-

r

penkias valandas plaukė tuo 
pienišku vandeniu.

voti, ar yra mųjų rytojus už- 
1 ’ i, kad ne.

Victo-
Jų lapai apvalūs, 

Aplinkui 
šių me-

tatered a* second class matter March 11, 18Ž4, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1878

“PIENO” JŪROS
' f ‘ iNesenai atvyko į Baltimore 

Anglį jos laivas “Ąsphalion.

■v >

rių principas
Ši organizacija susideda iš 

Nariai gali kilnotis iš 
vienos kp. į kitą; verčiami gy

nių. Į jas įpuola daugelis

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVA, Ine 

-ry day. flxeeyt Bunday, at 46 Ten Kyek Street. Brooklyn, N«w York

atsitikus nelaimei, 
būtų užtikrinta.

‘ O štai/broli1”:

Giegžnas. St, Lesčius, E. Ąlek- 
__ .k.. Icia, ::J.’ Piiot'iėnė, -P P. 
Puoijįs, J. AĮąčenas, A. J. Srųi-

IVAIDITC AI Vlf A11 žuvytes! vadina “jūriniais ver- 1V £1111U M 1/ZlJL I Il/ilHiaįš.”i ;Prie to pavadinimo pa- 
£ * j akstino ir jų apvalios didokos

Į akys.

a APŽVALGA 
r i »

■ < t .: ■ —------ —-------------- ---------------- -

vinta Sąlygos
Draugai ir draugės, darbi

ninkai ir darbininkės, kadan
gi šiandien atėjo momentas, 
______ ______i mašinerijos

BUBBCRIPTION RAT18:
mted * Btatesj per year.............|6.00 United States, six months..83.08

Brooklyn, N. Y., per year.......... 18.08 Brooklyn, N. Y., ril months...»84.00
rei<n countries, per year. ,|8.08 Foreign Countries, six ■ months..84.80 

-nada and Brazil, per year....|6.H Canada and Ejrazll, six months.88.08
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Šiandien mes negalime įsi-1 Kada pakilo jūrų bangos; tai 
vaizdinti, kaip galima būtų | vanduo ' pasidarė tokis baltas, 
apsieiti neturint popieros. O kaip tiktai pienas, ir jie per

D. BRUNO
Džiordąno Bruno gimė 1548 

metais, italas minykas,* poetaš 
ir filosofas. . , Jis sukilo prieš 
katalikystės skelbimą, kad že-

Mizpn, Onega ir keletas kitų.

sėtinai gilios.

UI, 11 QVOV4W, JUIUD J 4. 4. & .

iš gerėsiu ipašalpinių 'A.P.L.A. draugijos, nežiūrint,!

KetvuTad., Lapkr, 19, 1931

! ! vadžibjimūi darbininkų. Jis 
ištisas'valandas sunaudoja 
keikipiui bolševikų ir gyni
mui savo principų, tų prin
cipų, kurie veda prie su
stingimo, prie politinio 
mėrdęjimo, tų principų, ar
ba tokios organizedjds, ku
ri praktikiniai yra negyva 

! raidė del darbininkų. .
Jų organizaciją ir juos - • * * — ■ -y,

Naujienos”. • Vadinasi,

viršūnėse Anįrpjo Interna
cionalo ? i ::

Tos pačios ' kapitalistinės 
spekuliacijos taukais šme- 
ruojamas ritasi tas pada
ras, kuriame važiuoja Gri
gaitis, Michelsonas įr kom- 

, _ panija. Į šitą karietą .įsi- . . .
Pru- kraustė ir ponas Pruseika, giria Vienybe

Pruseika būdamas sėbru .. . .- . v.
kalbumu svetainėse ant pa- buržuazijos ir turėdamas;Jie. susivienys su socialfašis- 

ant savo sąžinės priešginų- ^ais lr /svirno , kovęs pries 
mus Kom. Partijai, jau ne
galėjo ilgiau tą i“jųngąV 
vilkti Ir turėjo įvykt' konf
liktas, sųsikiHimas, Wtsis- 
kyrimąš ir. dkbar tęsidši’ 
“mūšiaį.” ;Tarp minių, jis 
yra įtakingesnis už Grigai
tį, ar Michelsoną, todėl-vir
tęs renegatu, padarys’ jis ir 
žalos darbininkams daug 
daugiau už anuos socialfa- 
šistus. ’ me skirtumas tarp jo ir anų

Jis prakalbiuinkas ir da- karo pavietrės nešėjų?
I K. S. Lietuvaitę.

Revoliuciniai mūsų drau
gai darbininkai jau atvejų 
atvejais aiškino,, imdami 
faktus iš jo praeities darį>U 
ir įrodė, kad Pruseika nie
kados nebuvo kairus ir ne
buvo praktikiniai aktyvus, 
ko partija reikąlauja iš 
kiekvieno savo nario. '__
seika tik savo lanksčiu iš-

BALTOSIOS JŪROS
Baltosios jūros yra visos So

vietų Sąjungos teritorijoje, jos 
, , Yv. . , i kaip ir šiaurinio Okeano už-me yra paplokščia ir buk ap-h a su išsišakojusiomis: Ka»- 

link ją sukasi saule ir kiti 
dausų1 kūnai. Jis pradėjo 
skelbti Koperniko mintį, kad 
žemė yra apvali ir ji sukasi ižeme yia apvali n ji suosle j vergt Joge
aplinkui saulę. Delei to buvo d ga] d?desniį ir mažes.
persekiojimas, o_ paskui katali- ni j 'jas j daugeiis

kų popiežiai suėmė jį ir imętS upi j ta šiaurinS Dvina,
1 Rymo kalėjimą; ten išlaikė Mi n q ir keletas kjtų.

prie bjauriausių sąlygų septy, JQ1^S turtingos žuvimis ir pu- 
nis metus jif po. to 1600 me
tais sudeginę ant laužo.. Tąi 
viena iš daugeliOj inkvizicijos 
aukų. Ęažnyčia. paikino.kiek
vieną, kas tik išjdrįso skelbti 
'mokslo srityje progresą,, ąu- 
prantąma, nesutinkantį su re-!Jo komandierįųs A. V. Potter 
ligijos pasakomas ,apie žemčs darė, pareiškimą, kad laivui 
sutvėrimą ir kitokius niokslus.' plaukiant ant 12 geografinio

—------- \ šiaurinio laipsnių ir 55 vakari
nio laipsnio Atlantiko didjūry- 
je jie perplaukė “pieno” jūras.

grindų revbliuciją kėlė ir 
kapitalizmą vertė. 1 ' ■

• , • i ■ i : • i

Ar matė kas Pruseika pi- 
kieto eilėse besidarbuojant?' 
Ar matė jį kas prie: dirbtuJ 
vių darbininkams lapelius 
dalinant arba ,tųos įąr^i- 
ninkiis Šnekinant Qrganiza- 
zavimosi tikslu? Ar, matė 
kas jį streiko, komitete eL 

. idant iš-

grupė, tai. socialfašistai su 
avantiūromis paskubusiu F. 
Bagočiurų priešakyje. San- 
dariečių organas “Sandara” 
46 num. editoriale lupa kai
lį nesenam savo kamarotui 
Fortūnatui Bagočiui. Jis 
jau priskaitomas ir prie 
smuklininkų, grašiagaudžių •— --------
ir kitokių/ Ji 'sako: “So-:nant į dirbtuvę, 
eialistai yra be galo drąsūs | vest ten esančius daybinin- 
kritikai, bet labai prasti 
kūrėjai.” Reiškia, subyrėjo 
ta trejybės vienybė, kurią 
pereitais rinkimais buvo su
darę sandariečiai, vienybi- 
niai fašistai ir socialfašis- 
tai.

Visų trijų virš suminėtų 
grupių kandidatai nieko 
gero nežada darbininkų kla
sei. Visi jie yra uoliausi 
kapitalistinės sistemos gy
nėjai ir darbininkų klasės 
priešai.

Vienatinį tinkamą kandi
datų sąrašą išstatė Darbi
ninkų Opozicija Susivieniji- 

iine Lietuvių Amerikoje. Jos 
Eina s t r a ipsnio /andidėtais yra ne koki 

_____ a____ xi_2i i.. I a era n rina iv riarhininlrii

Išėjo: “Tiesos” iNo. 17 ■? /
Lietuviu Darbininkų Su

sivienijimas leidžia du kart 
į nitėnesį savo organą “Tie- 
są”/jau išėjo iš spaudos 
17-tas numeris už 45 d. lap
kričio., Tai tinkamas laik
raštis ir gyvai atsiliepiantis 
į bėgančius darbininkų kla
sės ^reikalus ir gerai nuš
viečiantis organizacijos au-

Laikraštis turi 6 pusla
pių^ o kadangi garsinimų 
mažai, tai daug korespon
dencijų, straipsnių, turtin
ga ^apžvalga ir rūpestingai 
pavilktos pasaulinės žinios, 
sveikatos skyrius ir yra 
i v ‘airių: *•> žinučių. Taigi, 
?‘Tigfea” yra patraukiantis 
laikraštis ir nušviečiantis 
svarbiausius įvykius iš dar
bininkiško taško.

Šiame numeryje telpa: 
“Pasižvalgius po Pasaulį”; 
“L.D.S. Vajaus Pasekmės” 
“Dvi Dienos”—vaizdelio par! 
baiga. XUXXXCX o u x ex Į v. .. ........
tąsa “Lietuvos Šventieji ir ’ grasiagaudos ir darbininkų

priešai, bet darbininkai, di
džiumoje sunkaus darbo 
žmonės.

Darbininkų Opozicija S- 
L.Ą. stį,to; kandidatais į 
Pil. Tarybą sekamus drau
gūs, ir Vfei SLA. darbinin-

Apaštalai”, jaunimo reika
lu straipsnis ir keletas kitų.

L.D.S. nariai “Tiesą” gau
na veltui, kaipo organizaci
jos organą. Pašaliniai ga
li užsiprenumeruoti, kaina 

’melams* tiktai $1.00, o pu-%.., r i , v •
sei 75c. Antrašas:. 273 .BjS? ^ai nariai privalo uz juos 
adway, Brooklyn, >N. Y.’ 'balsuoti. ■

Į pirmininko ’(prezidento) 
vietą-r-J. Gataveckas, SLA. 
128 kuopos narys, iš Car
negie, Pa. ’ ;

Į vice-prezidentū -vietą— 
M. Mockevičius, SLA. 116 

, kuopos narys,\ iš Swayers- 
! ville, Pa. •' ; -

Į sekretorius—J. Miliaus
kas, SLA. 286 kuopos narys, 
iš McKees Rocks, Pa.

Į iždininką—P. Mažeika, 
SLA. 35 kuopos narys, iš 
Wilkes-Barre, Pa.

.. .v. . j Iždo globėjais: J. Bacvin-
rensk10, nes tik didžiausias SLA. 164 kuopos narys, 
idiotas gEth saltyh, kad Pen-;iš Frackv511e Pa ir K. Ari. 
kių Metų Planas yra nelai-1 ar a oo ij i a • x c • 'Šonas, SLA. 33 kuopos name” del Sovietų Sąjungos .i p] . p 1 
darbo gyventojų. Bet so-; ’
cialfašistinės “Naujienos”! Čia yra tikrai darbininkų 
negali atsigėrėti ta- tirada,!kandidatai ir kiekvienas 
cituoja lėyaijus išvedžioji-Iremkite juos. .Užrašykite 
mus ir dar paikesnius. savo1 darbininkų kandidatų var- 
pridėčkus prikabina, j y

“Naujienų” f^fetįfis Gri
gaitis kasihet ųpr^našavo 
Penkių MetS| Pldilqinegvyk- 
dymą. Tą įo fįiĮąilašystę 
margis nusiūešė ąntf juodėj 
gos. Na, tai dabapį} apsi
džiaugė Kerenskio J £ibplu 
paplepėjimu. JeguUįBži&uf 
giasi, gyvenimas juos^jjad

Kontr-revoliucionieriiį 
Garbintojai

“Naujienos” 268 numery j 
su didžiausiu džiaugsmu 
cituoja kontr-revoliucionie- 
riaus A. Kerenskio prakal
bą, kurią jis pasakė Londo
ne išniekindamas Sovietų 
Sąjungą ir Penkių Metų 
1*1 aną. Net buržuazinė 
spauda nelabai nusidžiaugė 
kvailomis pasakomis Ke-

senai paliko uodegoje. , ?
f • ■ -' ‘

S1.A. Pild. Tarybos 
Nominacijos

Dabar eina nominacijos 
į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pil. Tarybą. Fa
šistai susiskaldę į dvi gru
pes, vienai vadovauja Gegu
žio pasekąjąį o antrai fa
šistinė “Vienybė” ir “Dir
va”, statydamos savo kan
didatais laršiausius fašis
tus, kaip į Bičiūną, Miką-' 
lawka IHko?“*“ '

Trečia prlėštlarbfnirfkiška

kūs streikan ? Ar matė kas 
jį pirmose eilėse demon-

Komunistų Partiją.,, .
> Pruseika' tai ihia labai ii’ 

labai didelę atsakomybę 
pkieš ; darbininkų klasę už 
Jsitą 'savo ••. darbą. . ; Dabar, 
kuomet1 imperialistai1 laksto 
iši valstybės į valstybę, neš
dami darbininkams ’ kąro 
pavietrę, tai jis išėjo, prieš 
Komunistų Partiją., į Darbi
ninkai, tik pamislykit, ka-

Jį. jjll 111UOU UGIIIUI!" A ----- ------ .

stracijos nešant obąlsį?. Ar’bar deda visą energiją su-i
matė kas jį su raudonu 
ženkleliu ’ ant rankovės be
tvarkant demonstraciją? 
Ar matė kas jį demonstra
cijos komitete einant į City 
Hali (miesto* rotušę) ar kur 
kitur, kad įteikt valdinin
kams darbininkų reikalavi
mus?

Pagalios, ar
prie kareivinių ar jūreivių 
stotyse besidarbuojant ir 
belaukiant progos paskleisi 
1 • v i • oianui vii aicju jii vau Cliuclfc),
brangesnius uz auksą u ]<uomet visokios mašinerijos 
deimantą lapelius? Ar ma- išsivystė iki augščiausio laips- 

jį kas bentinio, tai visur darbininkui ir jo

neužtikrinta, !kiekvieno yra Pareiga pagal- 
p-pno-qteriq ar nolicistas vot1’ ar y,raiin^^1 rytojuš už’ gengoueiis ąą .poiicisijs, ^ntas- j 4&saWu, kad ne. 
neuzvaziubS per'galvą?-> fous? d'aYMinkus, šiandien matom,' kad’ daūgybė lietuvių 

nelaime gali patikti bile kada yra susispietę į vietinius Miti
ne tik dirbtuvėse, kasyklose, bus’arba į vietiries pašhlpihes1 
W MM. W^i'^W'el kiek-1 draugijas.' (Tokiuose kliubiio'-1 
vienb yra pareiga pamąstyti I se | arba vietinėse W^niZacijo- 
nors trumpą valandėlę ir per-.ise .ngra’pašalpa užtikrinta. Jos’ 
sitikrinti^ ar priguli prie geros k i! e k v f b'ri a''-eina žemyn, iri 
pašalpinės organizacijos, kad, daugybė ' jų sugriūvą. Bet, 

pašalpa;drhugai, ir draugės, tokius j 
jkliubus arba’ vietines draugi-

Kodėl Darbininkai, Darbininkės ir Pašalpinės 
Draugystės Privalo Stot į APLA., į Centrali

zuotu, Stiprią Savišalpos Organizaciją
nei vieno darbas nėra užtikrin
tas.

Dar kartą kviečiu kiekvie
ną darbininką ir darbininkę 
prisidėti prie šios prakilnios 
ir stiprios organizacijos. •

Na, pabandykime, draugai, 
tose kolonijose arba tuose 
miestuose, kur dar nesiranda 
A.p.L.A. kuopų, organizuoti 
jąsias, o aš užtikrinu, kad bus1 
lengvą suorganizuoti;

Draūį-ai ir draugės, :meš

tė, ar girdėjo
prakalbas sakant atvirame i šeimynai gręsia pavojus; ir 
ore ten, kur : 
kad i
tau neužva’žiubs
Žodžiu, jį niekas nematė 

įl[teW kkįr bąrit' koįkiš pavojuj
grįsia,: i kur i gali t būt 
stumdytas, apkultas, ap
draskytas ir dar į belangę 
įgrūstas arba net išdepor- 
tuotas. .

Komunistų Partijos prin
cipas dabar praktikoje vy-‘

• ’ ; viena iš geru......
Prncoiba irvka ąklnkfl Sit-a iorganizac!j'i mums, darbiniu- J kad ttilW<ij\ pęrseųų , nafiųį 
rruseikaii \isa SKloKa s Q'|]{kmgj tai' Au'gžčiausia Prie- tą galittife'lengvai apeiti. j),ąr 
darbą vadina vergišku» na- j glauda Lietuvių Amerikoj, ku-|bar vajaus laiku yra ir įstoji
mams užkorimu. Tas aiš-lrį yra centralizuota pašalpinė mąs nupigintas — labai gera

Todėl, draugai ir dfaugėš, 
prie darbo, o pasekmės Uns!

Draugiškai,
Augščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoj Centro
Iždininkas J. Yesadaviče.

538—3rd Avė.,
New Kensington, Pa.

kiaušiai parodo, kad Pru
seika ir kompanija nenori 
to darbo, ką revoliuciniai 
komunistai ,po partijos va
dovybe dirba. Pruseikiniai 
tam priešingi, jie priima

dus laike .nominacijųi; jūsų 
Jaiopoįą., ’ Nfedubkite . savo, 
misų fašistams ir sucialfa-, 

^istamis, •* Balsuokime už 
vo .klasės pastatytus kapdL’

■ . . ’ : .. ■ ;. . f ų jotį
Naujas Darbininkų Žurnalas

' Darb<j.
Lyga ruošią išleist; naują 
ž ų rrialą.—‘Labor unify •?. 
Jis turės 32 puslapiu. Pir
mas'numeris pasirodys 15 d. 
gruodžio. Jame tilps straip
sniai apie Lawrence audė
jų streiką, Kentucky mai- 
nierių kovas ir buržuazijos 
pasikėsinimą nuteisti mi- 
riop kovingus mainieriųs. 
Ir ištisa eilė kitų raštų. ' 

žurnalas bus anglų kal
boje. Jo .atskiro nhmerio 
kaina 10 centų, prenurriera- 
ta metams $1.00;„o pusei 
metų :50 ‘centu. 'Jis ot 
k^rtą į mėnesį ir bus ofi-

organizacija, prie kurios pri-; proga pasinaudoti. , , 
klausant tavo pašalpa bus už
tikrinta, atsitikus nelaimei.

Todėl, draugai ir draugės, 
aš sakau, kad ši organizacija 
yra geresnė už kokias atskiras 
kitas pašalpinės, nes, priklau- 

taktiką socialpardavikų, ku- sant prie A.P.L.A., narys įno
rių principas auksuotais ka maža* duokles ir-gauna di- 
sparneliais. padangėse plas- de^ ,-x
denančios teorijos. Ta teo- k ' 
rija jiems sako, “tik dirbk , 
ir turėsi, tik būk geru biz- venimo aplinkybių, be jokio 
nierium, o tau priklausys už persikėlimą mokesčio, 
ne tik namas su žaliom pie
vukėmis aplinkui, bet ir ga- 
radžius su -žvilgančiu auto- 
mobilium.” i Del to šita jų 
tęęrija nesipriešina nė žmo
nių skerdynėms-k a r a m š . -*r • • * v • ■ • i *

ši organizacija yra kontro
liuojama pačių darbininkų, o 
ne buržujų; yra ant laisvų pa
matų, nevaržoma jokiomis re
ligijomis.
‘ Draugai ir draugės, kaip 
matote,r 'ši > organizacija yra 
gęęą ištisų pusių-.. Todėl pa
tariu kiekvięhąrh’ lietuviui ir 
lietuvei’ darbi priklausyti prie

r- i iti /. .•' >■ 1
Ęadapgi dabar, yra rudens 
7.• i tTtanUv t parengimai,

Ką|pgi priešinsiu juk juo 
vsįątybės daugiau' kariaują, ta: 

jbiznieriani gerinti;’i
h *Kpd ir dabar,? kaip rtik'im- i 
^^iąlistaj, kelig^įmtŲB,, da^;T r
^įninku pąpOVS. M^d^Mjrį-įžmbnės sueinąrįJūrius, tai ge- 
JŪŠ laukuose, taip/tuč tūčjj [ra proga prirašinėti naujus na- 
ir pakilo- W all 'gdtvėrs "pdlių! riuš prief A:P.L. A', draugi j os; 
serai. , o > r. cl i vi :- įr;^ųr ųejsirąųda. jos kuopų, tai 

galima suorganizuoti labai
i 

papidar.bu.oti,: 6 ųiž’tai gaus ir 
pinigišką atlyginimą.

A.P.L.A. kuopoą ^gąli horga- 
n^zųčjtis -kiekvienoj'' valstijoj, 
kūr tiktai randas barelis lietu
vių. ; '

Norinti organįzųoti A.P.L.A. 
kuopą, kreipkitės į Centrą, ir 
jums bust suteiktos yipos infor
macijos. ‘ Vdėntiįo ’Valdyba 
jums padės' su'orgnnizuoti kp.

Draugai ir draugęsf gyveni
mas mus verčia' būdavoti cen
tralizuotas pašaipinęs organi
zacijas, todęį įįad mes, darbi
ninkai, turime kilnotis iš^vie- 
nos pietos į Jdtą* pęs ^įąmejka- 
pitalistiniame surėdyme mūsų

Sklokos vadųkąi sph?s į.fa^ Ju?r^zuotl J, a- j ui • i -L ' greitai, .tik reikia nors biskį dumblą ir dreps purvų man, 
į veidą už šitokį išsireiški
mą, bet ar ne jų taktikos 
žmonės judošiškaį * - išdavą 
darbinihkiį, klasę \ būdami 

cialis organaš Darbo Unijų 
Vienybės Lygos.

Visi dšfbiiiihkai, pajėgian
ti anglų* kalboje' skaityti, o 
ypatingai y nariai revolįųci> 
nių unijų, privalo skaityti 
“Labor UnityT. Antrašas 
sekamas: Labor Unity,f 2 
West 15tji St. Room 414,

buvo laikai, kada jos nebuvo. 
Tiesa, nebuvo ir taip išsiplėtu
si rašliava ir spauda. Visgi 
rašliava atsirado pirmiau po- 
pieros.

Pirmieji gamintojai popie- 
ros buvo chihiečiai; jie už 300 
metų pirm dabartinės metų 
skaitybos jau pradėjo pasiga
minti popierą. Tiesa, ji buvo 
netobula, bet jau pradėjo pa
mainyti plytas, medžio lentas 
ir odą, ant ko, pirm popieros 
atsiradimo buvb rašoma.

Į Europą popiera pasirodyti 
pradėjo tiktai apie vidurį 6-to 
šimtmečio, ir tai buvo atveža
ma iš Chinijos. Europoje po
pieros fabrikus pradėjo steigti 
tiktai 16-tame šimtmetyje.

18 PĖDŲ LAPAS
Pietų Afnerikoje auga me

džiai, kuriuos vadina 
ria regia.” < . _
panašūs į skydus, 
lapas turi 18 pėdų, 
džių gėlės yra daugiau pėdos 
pločio, žiedai vakare atsida
ro balti ir kvepia; o naktį pa
sidaro rožavi ir toki išbūna iki 
ryto. Vaisius būna beveik to
kio dydžio, kaip žmogaus gal
va.

JŪRŲ VERŠIAI
Europos jūrose veisiasi ne

didelės spygliuotos • žuvytės. 
Jų didelės galvos, plačios kak
tos ir storas kakliukas. Pati 
gi žuvytė nedidelė ir į uodegą 
visai nušismailinal iž vejai tąsi

VYNUOGIŲ MEDŽIAI
Pasaulyje yra iki 1,500 skir

tingų vynuogių medžių. Ge
riausi iš jų yra Kaukaze, “vi- 
nifera” rūšies. Vien Kauka
ze yra 230 skirtingų vynuogių. 
Tenykščiai gyvehtojai vaisus 
sunaudoja maistui ir vynui, o 
lapus pašarui gyvuliams.

' ’ D. M. š.

Pirmas Apskritys Augščiausios Prieglaudos 
Liet. Amerikoje Šaukiamas Padirbėt Vajuje

■ Vienas ihšnuo vajaus Augš
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj jau praėjo. Kokias 

[turėjome pasekmes naujų na
rių gavime, man nėra žinoma; 
bet žinoma, kad daugelis A. 
P.L.A. gerų darbuotojų dirba, 
rankoves pasiraitę. Nes jie ži
no, kad budavojimas Augš
čiausios Prieglaudos tai yra 

pienas iš geriausių įrodymų iš
tikimybės he tik šiai pačiai or
ganizacijai, bet ir abelnai vi
sai darbininkų klasei. Juk 

: naujas narys, įstojantis į Augš- 
jčiausią Prieglaudą Lietuvių 
j Amerikoj, kaipo į susišelpimo 

j organizaciją ir lankydamas 
Delegatams j susirinkimus, anksčiau ar vė-
J . iliau patampa rėmėjas bei sim-

A.L.D.L.D. 10 kp. susirinki-! patikas tarptautinio darbinin- 
me, 5 d. lapkričio, delegatais;kų klasės judėjimo, o kai ku- 
i 6-to Apskričio konferencijąJrie iš jų vėliaus palieka ir 
likos išrinktą ištisa eilę draų- j nariais revoliucinių darbinin- 

organizacijų. Todėl Į T, -
Jie bus perduoti į žvėrin 
čius. ' ’ •

dingo pažangius lietuvius dar
bininkus, kad jūs, tų kolonijų 
draugai, dėtumėte visas pa
stangas suorganizavimui tenai 
Augščiausios Prieglaudos kuo
pų, nes minimose kolonijose 
yra pakankamai dirvos Augš- 
čiausiai Prieglaudai Lietuvių 
Amerikoje.
A.P.L.A. Pirmo Apskričio 
Organizatorius Geo. Urbonas.

gų'. Taigi jums, draugai, pri-j kiškų 
mename, kad esate delegatais mūsų visų, kaip senų, taip ir 
ir būtinai pribūkite:

A. Puotas, J. Bačanskas, J.

sandra vn

tas, *Vin'. !Sl<ačlL4uąkas' iUkS:
Buinauskas. ? 1

Draugai, konfereųpija įvyks
22 d. ląpįtr®6,* h^^liojė į prą^ 
d ž j a1 4'0 ^ įaį^tbi iųd jppęį 3 rią- 
m^j, kaip buvo pirmiau gar
sinta,- b ’naujoje^ vietoje, bū-: 
teht Bedarbių ’ Tarybų ■ name.

naujų veikėjų, yra didžiausia 
pareiga pasidąrbųoti šiame 
Augščiausios Prieglaudos va- • • r’ ' ; ' > t *JUje. , . .

m •1 j •. i . , i ■; z
■ Prie šio vajaus kaipgi prisi
dedą ir A.P.L.A., Pirmas Apsk
ritys su- ;doyanoipis tiems, ku
rie daugiausia j naujų narių, 

’prirašys šio apskričįo (ribose. 
Apskritys skiria iš iždo f am 
$3, o kuriam pavyktų suorga- 
nizuot naują kuopą, tai — $5. 
Taigi sudėjus su A.P.L.A. Pil-

i už

Leningradas. — Sugrįžo 
šiaurių medžioklių vadas d. 
Zelinski. Jis pranešė, kad 
laivai išplaukiu jo virš 10,- 
000 mylių po šiaurių vande
nynus, apiplaukė Franz Jo
sef žemę. Užmušė 840 mor- 
žų, 280 baltų meškų, jūrinių 
zuikių ir kitękių gyvūnų. 
Pavyko sugauti. 20 gyvų 
baltų meškų ir 10 moržų.

i .\ ’ taigi sudėjus su A.r.JL.A. J
92D Arhh St., Philadelphia, Pa. jomosios Tarybos skirtomis

Visi būkite laiku ir visi da- naujos kuopos suorganizavi- 
. .. . rąą dovanomis, pasidaro net

gesnė konferencija ,-tuo geriau,q ^as tą starnbią dova- 
mūsų judėjimu!. _ laimės, tai tik pasibaigus

A T . TI T. Tl 1 O Te 11 U z->mir • . . • vi - '• * m i ‘ i » vvajui paaiškės. Todėl Augs- 
čiausioš Prieglaudos piliečiai; 

'Pirmame Apskrityje yra visi 
kviečiami dalyvaut šiame nau
dingame darbe delei A.P.L.A, 
O Apskričip Pirmo Komitetas 
jau yra. gatavai išrašęs du Če
kius. pq/;$5, tik dar neužrašęs 
vardo pavardę, kam jie turės 
būt išmokėti. >

šiuo gi tarpu, ąš dąn sykį ąt- Į 
sišaukiu į t)orioros ir Wilmer- i

mūsų judėjimui'.
A.L.D.L.D. 10 Kp. Komit.: 

Org. F. Alekšandravicia.
SelūvAf Ji Smitas, ?’• < 

'* TFin. Seki*. J.*‘Vaitkus, r.
Ižd.’M. G’alečkienė

Bakii.-i-Atidąrytas naujas 
aliejaus šaltinis. Jis į parą 
suteikia; tęnų jalie- 
• I • • ) * i ■» < «. 4jaus.

Millville, N. J.— Jau dvi 
dienos, kaip; nesugrįžta aš- 
tuoni 'mokiniai < ir profeso
riai, kurie ' išplaukė mažu 
laiveliu. Veikiausia bus nu
skendę? ' \

Atydar A.LD.LD. 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.

ĄLDLD. 6 Apsk. Kom.
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As visuomet
naudojau LUCKIES
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tiktai 50

prie 
tuos,

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

• Drau 
kaitlin

Copr. 1981.
The 

American 
Tobacco Co,

m y 
dau

London
dio pranešimas, kad,laivas 
“Ria” tapt) apdaužytas, lai
vo darbininkai išgelbėti, o 
pats laivas paliktas jūroje.

skiria daug domės antireligipei' propagandai ii 
BEDIEVIS”, plačiai nušviečia įvairių tiky- 

popų1 ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tiky- 
veikimą ir darbus.

priekalas'

A. Draugai turėtų greičiau 
tą darbą varyti.

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tac 
“Spraginimo” Skonį .Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 modernilkų minulių 

>n geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio pasakojimai 
apie liandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną An/radienį, 

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

Visi delegatai, išrinkti orga
nizacijų, draugijų, kliubų. 
kviečiami laiku atvykti, kad 
galėjus daugiau laiko 
apsvarstymui mūsų 
Taipgi tos draugijo 
neišrinko delegatus, gali, būt.Vyr 
valdybų atstovaujamos. Kvic 
čiami ir svečiai dalyvauti. niūte. Muzikantas Dociukas

Konferencijoj svarstysime palinksmins visus su savo ar-

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA: 

Redakcijos adresu:
MOSKVA, Nikolskaja 10 

Centroizdat. Periodsektor, 
Red. “PRIEKALAS”

AMERIKOJ “Priekalu” ga- 
įima išsirašyti be to dar per 
“LAISVĘ.”

SSRS. “Priekalą” galima iS- 
sirašyti ir visose pašto Įstal- 
gose.

& South 
South 3rd 
& Catharine 
South 3rd 

1215 South 2nd
Franklin & Vine

PRIEKALĄ”, gaus nemokamai įdomų 
“Kovos keliais.”

ns ne mažiau 5 egz.—5% pelno, kurie 
—10% pelno, kurie išplatins 25 ir dau-

NEPERSLAMPAMAS Jp/i 
CELLOPHANE

Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytas
Ypatingas Humidor Pakelis V Ja
Zip — Ir jis atsidaro! f , 

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

ir aristokratija susitelkusi, to
dėl Leningrade surasime labai 
daug brangių ir puikiausios 
struktūros namų ir įvairių-pa
lečių, kuriuose gyveno grafai 
ir kunigaikščiai—caro giminės. 
Prie daugelio palocių buvo ir 
parkai, į .kuriuo^ darbininkai, 
žinoma, negalėdavo įeiti. Le
ningradas visas išmargintas dl

l' deliais ir mažais parkais. Va- 
! saros laiku kultūrinis veikimas

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejlmus—prieš kosulį

Oficialia organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių < a 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duodama tam 

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

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

už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialūs kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš ‘200 ko
pi] U- . % ' ■

rą ir t. t. Bendrai išdirbę pla
nus, tuojaus po konferencijos 
turėsime juos gyveniman vy
kinti.

Tad visi į konferenciją. Vi
si prisidėkime prie bendro dar
bo. Visi bendrai darbuokimės 

gai... Išdidžių činauninkų nė-.tvirtinimui darbininkų judėji- 
ra, o darbas ir tvarka savo ka- mo. •» 
leinoj. .' K. P. 5 Dist. Liet, Biuras.

Perx vienus metus laiko Robert Mont
gomery pakilo į filmų žvaigždes. Tai 
atsakymas ne vienai filmų mėgėjos 
maldai, kurios gėrėjos juo, jo puikiu 
vaidinimu ir vaikišku žavėtinumu. Scenos 
pralaimėjimas buvo Hollywood© laimėji
mas, kartu ir musų. Bob neužilgo pasiro
dys M-G-M paveiksle “Private Lives.”

Wilmerdirigieciai jau turi 
išrinkę delegatas į lapkr. '22 
konferenciją ir ketina daly
vauti. Jie vienbalsiai užgiria 
konferencijos šaukiprą ir pas 
juos matosi gero entuziazmo. 
Tačiaus to nepakanka. Po

Kiek'-ienas klasiniai > susipratęs darbininkas ir darbo valstietis pri 
valo skaityti vienintelį leituvių kalba literatūros, politikos ir visuo 
į menės mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą

j konferencijos reikės mestis vi- 
'siems darban, kad tie planai, 

. kurie bus konferencijoj išdirb
ti, būtų gyveniman pravesti.

Taipgi Čia -iškeltas klausi
mas pašelpinese draugijose 
prisidėjimui prie A.P.L.A. Lie
tuvos Sūnų Draugija ir šv. Jo
no Draugija nutarė užvesti de
rybas prisidėjimui prie A.P.L.

, /Todėl man labiausia 
risi šį bei-tą parašyti iš 
jungos J. Valstijų lietuviams 
darbininkams, kurie plačiai ma
ne pažinojo, ir žinojo, kaipo 
fabriko darbininką. Ir Sovietų 
Sąjungoj taipgi dirbu industri
joj. O taipgi, kurie mane ži
nojo, tai žinojo ir mano politi
nį nusistatymą linkui darbinin
kų klasės ir, tuomi remdamiesi, 
galės spręsti mano nuomonę iš
reikštą apie S. Sąjungą.

Kelionė į S.S.R.S.
Aš apleidau Ameriką 17 d.

WILMERDING, Pa. — A.P. 
L.A. 17-ta kuopa buvo suren
gus prakalbas. Kalbėjo d. J. 
Gasiūnas, A.P.L.A. Centro se
kretorius. Kalbėtojas nupie
šė Hooverio planą ir palygino 
su bolševikų penkmetiniu pla
nu. Pasirodo, jogei Hooverio 
planas veda darbo žmone į di
desnę bedarbę ir skurdą, veda 
prie naujo karo. Sovietų Są
jungos penkmetinis planas, 
kaip tik priešingai, veda prie 
geresnio gyvenimo, budavoja 
socializmą.

★ Ar p. Montgomery 
Pareiškimas Apmokėtas? 
Žinotina, kad už viršminėtą 
paroiskimą p. Montgomery 
negavo apmokėti nė cento. 
P. Montgomery rūko LUCKY 
STRIKE jau apie 6-7 metus. 
Mes turime vilties, kad šis 
apie ii pareiškimas bus jam 
ir filmų gamintojams M-G- 
M tiek naudingas kiek jo 
pareiškimas apie LUCKIES 

Įums ir mums.

Stoja už Vienybę, Ren 
giasi prie Konferencijos

< Būdamas už tūkstančių 
nų tarsi jauste jaučiu, kad 
gelis draugų darbininkų, 
rie mane pažino ir girdėjo 
mano iškeliavimą į Sovietų Są
jungą, rūgoja už taip ilgą ma
no tylėjimą bei neparašymą nie- 
ko į darbininkiškus laikraščius 
iš Sovietų Sąjungos, tos didžios 
proletarinės šalies—darbininkų 
tėvynės.

Visų darbininkų akys at
kreiptos į Sovietų Sąjungą, 
kaipo į savo kovos revoliucinių 
pozicijų tvirtovę ir visi nori 
apie ją tikrų žinių, nes patys 
savo akimis pamatyti dalykų

• stovį negali,—reikia skaityti 
žinias laikraščiuose bei klausy-

| ti gyvu žodžiu keno nors pa-
* sakojimų ir tikėt ar netikėt.

O kas dabar nekalba apie So
vietų Sąjungą? Kalba visi.

Kalba darbininkai, o ypatin
gai desėtkai milionų bedarbių 
kapitalistinėse šalyse, kuriuos | tant nuo tos dienos, kada sėdo 
badas palengva artina į kapus, Į 
girdėdami, jog S. ^Sąjungoj 
trūksta keleto milionų darbi
ninkų ir daugelis iš jųjų trokš
ta patekti į S. Sąjungą. Pa-! 
vyzdžiui, iš parubežinių šalių, 
kurie arčiau pažįsta sąlygas 
darbininkų S. Sąjungoj, slaptai 
nuo savo valdžių bėga būriais 

k į Sovietų Sąjungą. Tai daro 
Finliandijoš, Latvijos, Lenkijos 
ir kitų šalių darbininkai ir vi
si gauna darbus ir prieglaudą.

Traukimas į S. Sąjungą dar- 
'bininkų pastaruoju laiku būt- 
daug didesnis, jei darbininkai Į 
sektų darbininkišką spaudą ir, 
nebūtų apjakinti buržuazinės1 
ir social-fašistinės melagingos' 
spaudos ir abeinos propagandos' 
prieš S. Sąjungą? Daugelis1 
yra ir tokių, kurie klausosi iš 
abiejų pusių pranešimų ir atsi
neša skeptiškai į abi puses. ' 
Daugelis būdavo išgirsi paša-i 
kant: “Kaip vieni perdeda, taip 
ir kiti;—politikieriai 
tarp savęs pjaunasi ir 
bininkus mulkina ir 
vena.”

me laivan New Yorke, nes S. 
valdžia supranta, kad mes ke
lionėj pinigų neužsidirbom, o 
kadangi važiavom čia tikslu 
dirbti, todėl ji skaitė, jog mes 
randamės jokios globoj.

Ir tiktai kada gavome pini
gų, tuokart pradėjome mokėti 
už valgį. Nuvažiuokite į kapi
talistinę šalį, ar jumis kas pa
sirūpins? Neturėsi užsimokėti 
pinigų, galėsi alkanas gulėti 
patvoryj, jei policistas su ko
jomis nenuspardys. Darbinin
kų valdžia supranta, kad pirm, j 
negu reikaląuti iš darbininko' 
darbo, jis turi būt aprūpintas 
būtiniausiais gyvenimo daly
kais.

Nepaisant, kad darbininkų 
visur trūksta prie visų darbų, 
mūsų niekas neragino greitai 
eiti į darbą, o davė virš 
savaites pasilsėti iš po 
nes, apsipažinti su miestu 
tūlomis sąlygomis gyvenimo, ir,ti 

i paskiau ėmėmės už darbo. Per 
visada tfl poilsio laiką, turėjome kele- j transportaciją miesto, 

visi dar- ekskursijų, apžiūrėjome ; bąigirpas statyti 
> JU ^Y-.Svarbesnes miesto dalis ii’ vie/darbąn Aųtogigainto A 

tas. . \ . :kur bus pagaminamą

; Vakarienė su Programa
Vakarienę su programa ren

gia K.P. 5 Dist. Lietuvių Biu
ras nedėlioję, 22 d. lapkričio, 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
Svetainėj, 142 Orr St. (Soho), 
Pittsburgh, Pa. Pradžia 6 :30 
vai. vakare. Įžanga 
centų.

, Gerbiami Draugai 
įges! Kviečiami visi 
;gai dalyvauti. Užtikriname, 
jog vakarienė bus labai skani, 
iš visokių valgių priruoštą, 

turėti Kiekvienas svečias galės prisi- 
reikalų. sotinti ir gerai pasilinksmint, 

kurios Programa bus puiki. Dainuos 
Trijetas-Trio, dainininkė

Grinienė su savo dukrele, Gri
niūte

Pasiekus Leningradą
Leningrade mūsų laivą pasi 

tiko orkestrą grieždama “Inter 
nacionalą.” Ir pakol išėjome ii 
laivo, per kokią valandą 
linksmino s orkestrą.
pribuvo trys busai, ---------
visi į juos ir visus nugabeno j 
į paskirtus mums namus. ■ - j

Namai tik ką užbaigti, nie-į 
kas dar juose negyveno. Pasi/ 
skirstėm patys kambarius, iš-1 
davė patalines visiems ir ir ki-į 
tus reikalingus rakandus. Pri-! 
rengtus radome pietus, gavo
me visi geras porcijas vištie
nos, pavalgėm ir niekam ne- 
galvoj apie mokestį...

Taip tęsėsi daugiau savaitės 
laiko ir niekas neklausė jokių 
mokesčių už valgį, už kamba
rius ir rakandus. Už suvirs 
savaitės laiko gavome visi po 
300 rublių,—tai buvo mokestis 
iŠ kalno už čielą mėnesį, skai-

Nedėlioj Visi į 
Konferenciją

Darbininkiškų organizacijų 
šaukiama kpnferencija paga- 

birželio šių metų su grupe dai-Įlios jau čia pat. Tai bus ne
lydžiu. Leningradą pasiekėme! dėlioj, lapkričio 22, Lietuvių 
4 d. liepos. Iš Hamburgo į Le- Mokslo Draugijos svetainėj, 
hingradą važiavome S. Sąjun/142 Orr St., Pittsburgh, Pa. 
gos pusiau tavoriniu laivu, nes j Prasidės lygiai 10-tą vai. ry- 
nenorėjome kliudyti važiuojant j te. 
gelžkeliu fašistinių šalių ir mo-' 
keti joms už vyžas, nors skai- i 
tėme, jog būtų daug žingeides- 
nis kelias gelžkeliu pavažiuoti 
ir pažvelgti į tų šalių liaudies 
gyvenimą. S. Sąjungos laivas, 
“Jan Rudziutak” grįžo iš Lon-, 
dono su tūlais tavorais ir ap-| 
sistojo Hamburge paimti už
pirktų mašinų Vokietijoj. Mes Į 
ant greitųjų pasitarėm su S. S. išiuOs klausimu 
.konsulu ir nutarėm važiuoti i 
Jaivu. jI 

Laivas pabudavotas pačios Į 
S. Sąjungos. Nors ir tavorinis,! 
bet nemažai yra vietas ir pasa-J 
žieriams. Valgis buvo geresnis, 
negu kokį gavome vokiečių lai
ve. Tvarka laive ir atmosfe
ra taipgi visai kitokia,—r
pajautėm proletarinės' šalies; 6. Darbininkų spaudos rė- 
dvasinę atmosferą: Nėra pasi- mimas.
pūtusio kapitono, prieš kurį §itie klausimai visus darbi- 
lenktų galvas laivojgula. Vie-;ninkus apeįna. Todėl reikia 
nok viskas tvarkoj, darbas ei-jvisiems jr prisidėti prie išdir- 
na savo kaleina... Kas vaka-;^jmo pianų,, kaip sėkmingiau 
ras apie 9-tą valandą atsibūna kovoti prieš bedarbę, prieš al- 
mitingai, koncertai “Raudona-!gų kapojimą, prieš ateivių 
jame kampe” laivo, dalyvaujant 'persekiojimą, prieš naują ka- 
laivo įgulai sykiu su keliaunin- ' 
kais; kapitonas diskusuoja ben
drus darbininkų klasės reika
lus, sykiu su . jūreiviais, dak 
taras vadovauja matrosų or- 

“kestrai, grieždamas be galo pui
kiai ant smuikas. Visi drau-

Darydamas ; išvadas, kalbė
tojas minėjo ilįetuvių srioves, 
kaip jos politikoj ir abelnam 
gyvenime orientuojasi. Kleri
kalai,, fašistai ir tautininkai 
remia Hooverio bado planą, 
kovoja prieš darbininkus. Tik

ėtai bolševikai ištikimai 
darbininkų Reikalus’.

Ant galo kvietė visus 
. vienybės—kovoti prieš' 
j kurie ardo vienybę. Lokalines 
j pašei pines draugijas kvietė 
i dėtis prie A.P.L.A. Buvo ke- 
ilėtas paklausimų, kurie tinka- 
[mai atsakyta. Parduota ne
mažai literatūros, ypatingai 
“Priekalo.” Matyti, “Priekalą” 

J darbininkai myli. Surinkta 
j $1.70 aukų, kurios perduota 
j kalbėtojui, kad padengus ke- 
I lionės. išlaidas, ir kas liks, skir- 
'ti darbininkiškiems re'ikaląms.

Ant Šių StočiŲ Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callovvhill 
6th & Noble Streets 
3rd & Noble Streets 
5th & Fairmount 
7th & Green 
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726

1. Kova už „bedarbių reika
lus ir prieš algų kapojimus.

2. Gynimas .ateivių teisių.
3. Kova prieš karą.
4. Rėmimas Lietuvos darbi

ninkų ir valstiečių judėjimo.
5. Mūsų darbininkiško judė

jimo vienybės , gynįmas nuo
•tuoj oportunistinių griovikų.

“PRIEKALAS”—teikia, eilių, apysakų, vaizdelių ir aprašymų, 
vaizduojančių SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą ir latsiekijnus socialistines statybos fronte ir iŠ Lietuvos ir 
kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos. “PRIEKALAS” rašo visais aktualiais proletarinės lite
ratūros klausiniais.;

“PRIEKALAS”-r-tnri nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, staty
ba”, kuriaine plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba, kul
tūrines revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS, 
soicalistines pramonės, sovehozų ir kolchozų vienetų gyvenimas ir 
augimas.

“PRIEKALAS
turi pastovų skyrių
bu, kunigų ... . . _
bos skraistėmis veikimą ir darbus.

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

Kas užsirašys 1931 m. “ 
proletarinės poezijos rinkinį

Platytojams, kurie išplatii 
išplatins ne mažiau 10 egz.- 
giau egz.—15% pelno.

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

, ue— r.auiagnemažiz
75 k.
25 k.
$1.00

monika. Bus, suloštąs “KAL-1 
VIS.” Pirmu sykių pasirodys 
Slavų iStygų Orkestrą Vulka
nas. Girdėjome, jog rengiasi 
pasirodyti ir DAILeS RATE
LIS. Taipgi bus ir kitokių pa- 
marginimų, prakalbėlių ir 1.1.

Atsilankydami į šitą paren
gimą, netik kad patys prisiso
tinsite ir gražiai pasilinksmin
site, bet thipgi paremsite dar
bininkų judėjimą, paremsite 
kovą prieš algų kapoĄįmą, ko
vą prieš naują karą, kovą už 
bedarbių apdraudą. Kadangi 
tą pačią dieną įvyksta toj pa
čioj vietoj labai svarbi konfe
rencija, tai svečių bus iš dau
gelio apielinkės miestelių. To
dėl bus proga visiems su kitų 
miestų draugais susipažinti, 
pasimatyti ir naudingą darbą 
paremti. Tad visi į vakarienę 
nedėlioj, lapkr. 22, Liet. Moks
lo Svet., 142 Orr St., Pitts
burgh, Pa.

Kviečia visus
Rengimo Komitetas.

laiko, 
Neužilgo 
susėdom > pernešamas iš žieminių svetai- 

' nių bei kultūros namų į par
kus. Todėl vasaros laiku kiek- j 
viename parke kasdien dieno- Į 
mis ir vakarais būna įvairūs 
koncertai, perstatymai ir po
litinės apšvietos vakarai.

Buvusieji kunigaikščių palo- 
I ciai didžiumoj paversti į dar- 
1 bininkų klitibus bei taip vadi- 
( namus kultūros namus,'kur dar- 
įbininkai žiemos laiku praleidžia Į 
I liuoslaikį apšvietos ir pasilink- 
Isminimo tikslų. Leningradas, 
: interesingas ir tuomi, kad jis 
! išbraižytas upėmis ir kanalais. 
Tokiu būdu, upės, kanalai ir 

; tankūs parkai miesto gyvento- 
1 jus palaiko kontakte su visa 
gamta. Kiek aš esu matęs 
miestų, ' tai Leningradas ge-' 
riausia patina. Leningradas ne 

:ti.k yra puikiausias S. Sąjungos' 
miestas, bet jis yra didžiausiu j 
centru industrijos ir todėl auga j 
labai sparčiai. Greitu laiku 
pasieks 3-jų milionų gyvento- 

•skaičių. Taisymas senųjų 
namų ir naujųjų statyba eina 
galvatrūkčiais. Bet šie metai i 
buvo daugiausiai įtempti staty-! 
mui fabrikų sunkiajai industri

jai. Kitais metais, sakoma, 
! daugiau bus nukreipta statyba 
gyvenimui namų. |

Dabartiniu laiku visų keb-1 
liausią yra su gyvenamais j 
namais. Industrija vis reika- Į 

i lauja naujų ir naujų kadrų I 
’ darbininkų, o gyvenimui namų 
nespėjama pristatyti.

Taipgi ir transportacija at- 
dv/siliko nuo gyventojų skeitliaus 

kelio-1 ir tokiu būdu tramvajuose pri
sieina gana susiglaudus važiuo- 

Tai sekančių metų bus vy
riausia | užduotim padidinti 

nes už- 
paleidimas 

'.. 'M. O. 
. kur bus pagaminamą 25,000 

I onintrrarlaa ‘Ltrokų į metus, paiengvįiis vi-
; J '7^ darbą pravedime naujų ke- 

Kadangi čia ’ manarchijos lių 
sostinė, tai čia buvo didžiumoj

' Pagaminta iš geriausių tabakų - 
viso Derliaus Grietinės - LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretai apsaugoj’a jūsų gerklę 
per tų išimtinų “SPRAGINIMO” procesų. 
“Spraginimo” procese naudojami Ultra
violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybės, kurių, naturališkai> yra

i ' - - . , r1 *: ■ • *1 1 / * ; - c

kiekviename žaliame tabake. Šie kąrtumy- 
1 t ■ 1 1 7 ;

nai ir erzinančios ypatybes pašalinamos iš 
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. **Jfe 
išimti - todėl jų ir nėra!” Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

6 Men.
Atsk. čgz.

Amerikoj; metams
6 Men.
Atsk. egz.

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

Lietuvoj: atsk. egz

“Aš visuomet 
naudojau Luckies - kiek tas mane liečia, 
tai geresnių cigaretų nėra. Sveikinu 
jus už patobulintų Celofaninį pakelį, 
taip pat už skvetų, kuriuo taip lengvai 
galima atidaryt pakelį.”
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LOWELL, MASS.

S. L A. NARIAMS
Pa.kitą syk.

Pa
stata

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Tas vis-

metų darbas labai daug drau-

ROJAUS
RECEPTO TABLETAI

BALSAS

Rengėjai.
(273-275)

Ko- 
Tas 
pas

Komitetas.
(274.275)

Svarbūs Parengimai Lietu
vos Sūnų ir Dukterų 

Draugystės

metu. Leningradas tuo atžvilgiu pana
šus New Yorkui, o gal dar blogesnis. Jis
»• i v • • • 1 -ta T -. 1

~, i , : f ; ,
Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitiniu Laik- 
::: rastis (su • paveikslais) : : :

buvo prieš kelis metus. >
Mes parodysime kapita-!pietų, Progresyvių Darbininkų

bus rodomi Sovkino Judžiai
“DVI DIENOS”

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

NEWARK, N. J. . 
VAKARIENĖ

’ Rengia ‘ L.D.S.A. 10 Kuopa, nedė
lioję, 10 dieną sausio (Jan.) 1932, J. 
Kubio svetainėje, 79 Jackson St., 
Newark, N. J. Durys atsidarys z 
vai. popietų. Vakarienė prasidėt 6 
vai. vakare. Įžanga $1.00. Bus jpi- 
ki programa, kurioje artistai-bus it 
iš kitų miestų. Prašome kitų drau
gijų tą dieną nieko nerengti.

(272-274)

CLEVELAND, OHIO

“DVI DIENOS”
Paveikšlai-Judžiai iš

RUSIJOS REVOLIUCIJOS (

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

leido pakrikti lietuvių komuni- kklarps apsireiškimas. ..
ŠtrS- įVisuT. re.ik^ darbi

NEWARK, N. J.
Meldžiame vietos ir > apielinkės 

draugijas bei kuopas nieko nereng
ti ant 12 gruodžio (December), šių 
metų ,nes A.L.D.L.D. 5 kuopa rengia 

! šaunų balių.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MIGlC

"Komunistų Manifestą” stu
dijuojant, kaip ir kitas kny-

;20 d. Lapkričio, Penktadienį
l 'L1. ’ » J ,

■ ĘCLĄIR TEATRE ;
E. 76th( ir St. Clair Gatvių

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

, t' KAINOS PRIEINAMOS. ,

BAYONNE, N. J.
. Kocertas ir šokiai

L.A.U. Kliubas ir L.D.S.A. 45 kuo
pa rengia šaunų koncertą sekmadienį, 
•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 j i“ ——12--  j

A. Višniauskas. 
atvažiuoti iš Brooklyn, N. Y. r ' “ — - -
iš Elizabeth, N. J. 
kams dykai, 
lankyti.

ral St., Lowell, Mass, ši drau
gystė rengia prakalbas. Pra- 

su į kalbos bus svarbios, nes da1- 
bartiniu laiku klasių kova ver-

junga. £
Jis kafba entuziastiškai, draugiškai, 

pasiryžimu. '
Einame gulti. Rytmetį, kai 11 vai., pun-'da kiekvienam kapitalistinio 

ktuališkai, pribūvame į Maskvą. Dideliu* pasaulio kampelyj. Darbinin-

CLII?FSIDE N. J. į
L.D.&. 115-ta kuopa rengia didelį 

ir linksmą balių, nedėliojo, lapkričio 
(Nov.) 22 d., Corrello’s Salėje, Wal
ker St. ir Troley Line. Prasidės 4 
vai. po pietų. Įžanga 50 centų ypa- 
tai. Visus ir visas nuoširdžiai už- 
kviečiame dalyvauti šiame linksma
me Ipliuje. Bus garsi muzika. Bus 
gėrimų ir užkandžių. Svečių irgi tu
rėsime iš visos apielinkės. Mes lauk
sime jūs Corrello’s Salėje.'

Komitetas.
(274-275)

Į vietų šalis.
Priėjo ir daugiau sankeleivių. Prasi-

nusistebėjimu stotyje sutiųku eks-ameri- kapojimas, bedarbių po pietų,
kietį d. A. Vadapalą. Jis, Pasirodo, dirba klausimas; ateivių darbininkų skiokininkaiš

BRIDGEPORT, CONN.
Kalbės Dr. J. Kaškiaučius*

Sekmadienį, 22 lapkričio, Jaunų 
Vyrų svetainėje, 407 Lafayette St., 
Dr. J. Kaškiaučius duos' įdomią pre- 
lėkciją sveikatos ir politikos, klau
simais. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi lietuviai ‘•darbininkai pasinaudo- 

bių aiškinimų apie užlaikymą sveika
tos ir apsisaugojimą nuo ligų. Įžan-

Komisija.
(274-275)

PATERSON, N. T 
Svarbios Diskusijos

Komunistų Frakcija rengia disku
sijas sekmadienį, 22 lapkričio, Dar
bininkų svetainėje, 3 Governor St., 

' . Diskusijų tema “Ar
Teisingą Kelią Pasirinko Opvzicija- 
..........i” Visi lietuviai darbi
ninkai dalyvaukite. Taipgi kviečiam 
ir opozicijos šalininkus ateiti ir ap
ginti savo poziciją. Pilnai garantuo
jame žodžio laisvę. Rengėjai.

(274-275)
CLEVELAND, OHIO

Pirmas Lyros Chęro konlertas; Šia
me sezone bus' sekmadienį, 22 lap
kričio, Liet. D'ąrbininkų svetainėje, 
920 E. 79th St., 5:30 val.t vakare. Bus 
gerą programa, o vėliau šokiai’prie 

•šaunios muzikos, Kviečiame visus 
i atsilankyti ir paremti Lyros Chofą.

A. P. B. ;
(24-275)

WILKES BARRE, PA.
Tarptautinis Keliaujančių Baduo- 

lių Grupės Komitetas rengia draugiš
ką vakarėlį su dainomis, muzika ir 
užkandžiais šeštadienį, 21 lapkričio, 
po No. 139 S. Main St. (kute'Aido 
Choras laiko pamokas). Svetainė bus 
atdara 6:30 vai., programa prasidės 
7 vai. vakare. Visas pelnas eis tai 
baduolių grupei, kuri eis per Scran- 
toną į Washingtoną. Visi lietuviai 
darbininkai atsilankykit ir paremkit.

Rengėjai.
(274-275)

Worcester! mass.
A.L.D.L.D. 11 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 22 lapkričio, Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott St., 10:30 
vai, ryte. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti. Gausit nau
ją knygą. Ir nauji nariai ateikit, 
gausit po 3 geras knygas.

, Sekr. J. K.
(274-275)

Iždo Globėjai:
J. BACVINKA,

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

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

Visi nariai ateikit ir 
narių atsiveskit. >

Sekr. N. Astrauskiene.
(272-274) 

-t-— ------------- ------------------ .-
HAMTRAMCK, MICH.

ir vietinis visų mylimas dainininkas ! A.L.D.L.D. 188 kuopos - susirinki* 
A. Višniauskas. Yra pasižadėjusių mas bus sekmadienį, 22,- lapkričio, 
atvažiuoti iš Brooklyn, N. Y. šo- darbininkų svetainėje, ant Yemang 
kiams grieš gera Ghrskio orchestra, St., 10 vai. ryte. Visi nariai ateikit, 

.....................Įžanga 25c., vai- yra svarbių reikalų aptarti. Bus iš- 
Kviečiame visus atsi- j duota raportai iš buvusiu konferenci- 

: jų. Atsiveskit ir naujų narių. 
Į Sekr. A. Budgin.
1 (273-274)

- NEKENTĖKIT NUO SLOGŲ

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

AUBURN, Imk
Streikuojantiems i mainieriams au

kavo šios ypatos: A. Kaulakis, J. 
Kalvelis, K. Kalvelis ir A. LauciuS- 
po 50 centų. Viso gauta per A. 
Laucių $2.00 ir pasiųsta mainieriams.

“Laisvės” Adm.

Puslapis Ketvirtas Ketvirtai,- Lapkr. 19, W

“Komunizmo F a g |r i n d a i. ” 
“Laistės”' administracija ją 

I išsiuntinėj o į visas Ididesnes 
■ (kolonijas platinimui. Taipgi 
. (“Laisvės” administracija ir A.

L.D.L.D. (Denaro Komitetas tu
ri jos ant rankų, ir kas tik no-

IŠ LENINGRADO J MASKVĄ
====== R. MIZARA ========

Vakaras vėl lietingas. Oras šlapias, sios Vėliavos ordenai ne by kam, teduoda-!ri» tai dar gali gauti.
Tai paprasta Leningrade, ypačiai rudens mi. “Komunistų Manifestą” stu-.

dijuojant, kaip ir kitas kny- 
Pradeda jis mane-klausinėti, kaip meSjgas, geriausiai turėti sudary- 

čia važiuojam, kodėl važiuojam ir iš kur. tų klausimų eilę, ir į juos su- 
- - 1 • -• 1 ----- . “K. M.”

pradžioj yra kalbama apie pa
dėtį, kokia buvo Europoje ta
da, kada “Komunistų Manife- 

pasirodė, tai yra 1848 
metais. Prie to skyriaus mes 

; statome1 sekamus klausimus:
(1) Ką reiškia: “Po Euro

pą vaikščioja' šmėkla—komu
nizmo šmėkla ?

(2) Kodėl komunistų prie
šai visokias blogybes ir prasi
žengimus primesdavo kbmunj- 
štams ? 1 i

(3) Kodėl dabar darbinin
kų priešai puola komunistus? 
Kame pasireiškia tas puoli
mas? Paaiškinkite iš jums ži
nomų įvykių, koki komunistų

i priešai ir kaip jie puola ant tų 
(pirmųjų proletariato kovos ei-
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stovi, mat, žemumoj, prie vandens. Upės Pagaliaus klausia, kaip mums patinka So- rasti atsakymus. 
* «/« 1 » xx X» I X-X 1 1 ■> < V X~X XM XV ■* XV V 4- » / XX XX XX «■ -* XX 1 . . — _ __ _  Ji - •  —1—^1 "Lx.ir kanalai jį vagoja, it Veneciją. į

Išbuvę pusketvirtos dienos, spalių 9 d, I 
vakare, mes vykome į raudonąją Maskvą. į platesnes diskusijos. Raudonasis ko- stas

D ai?Kinys jple8'aoias. Visi tunstai su-; man(neriUS) pasirodo, labai. gerai gino, apie \ 
guldyti i nedickes lovukes. Vagonas San ! padėtį Amerikoje. Jis žino apie bedarbę; 
senas, dar matomai, caristmes ..tvarkos'^ * ie žymeJsniuosius. darbininkų ^va- 
padaras. Nemoderniškas. Bet jis šiuo; dus„ Janašfu kai Greenag ir Ko4 žino 
tarpu dar vis- naudojamas nes modemiškų rjigi lačia< yiska< 
nesuspejama pastatyti. Patarnautojai drau-.
giški ir prietęliški. L Palyginus su tuo, ką kalba

. i Amnvilzrio o n Izvrc'i vv-i įDrUl

Traukinys išeina punktuališkai—vienuo- • 
liktą valandą. ~ 
valandą, būsime Maskvoj.

Tūli draugai-sankeleiviai sugula. Kiti Į 
šnekučiuojasi. 
vių kompartmento sėdi uniformuotas žmo-j 
gus. Ant jo krūtinės kabo kažin kokis.Dar turime kęsti nedateklių visko 
ženklas. < ‘ 
amžiaus vyras.
neturėtų su kuo kalbėtis.

Neiškenčiu: noriu prisismelkti prie jo 
ir pasikalbėti. Pasiūlau cigaretą, kad už
vedus pašnekesį. Jis neima. Išsitraukia iš 
kišeniaus savo papirosinę ir sako:

—Rūkykit namiškių—geresni.
Prasideda šnekučiavimasis. Visųpir-

draugystės parengimą. Ir ver
ta paremti, nes ši draugystė ir
gi remia gerus darbus. Veik 
kiekvieną streiką paremia pa
gal savo išgalią. Už gerus dar
bus verta geru atsimokėti. 
Bus gera muzika šokikams 
įvairių šokių ir šiaip vakaro 
įvairumas bus patraukiantis.

J. M.! Karsonas.
, i ■

London. — Pardavikas 
Gandhi per radio “palaimi
no” Amerikos žmones ir pa
sakė, kad jis tik tada ap
lankys Ameriką, kada jam 
jo “dievas padiktuos.”

/ ‘ J
.......... T-.“ - ' - ---- -- - ---■ ...........— -

DETROIT, MICH.
Teatras, Dainos, šokiai % . 

A.L.D.L.D. 52 kp. ir L.D.S.A. 17 
kp. rengia šaunų vakarą sekmadienį, 
22 lapkričio (November), I.A.S?. 4V®“ 
tainėj, 24-ta ir Michigan Avę. A)L. 
P. Meno Sąjungos 4 kp. ir Aido Cho
ras suloš liaudies dramą “Mes i? 
Jie.” Veikalas dar pirmą syk šili
me mieste lošiamas. Jis atvaizdiflh 
darbininkų kovą su kapitalistų klase. 
Veikalas labai žingeidus, yra ir dai- 

; nų. Atsilankę pamatysit gyvą pa- 
i veikslą. Po lošimui bus šokiai, prie 
i Proletmeno orchestros. Svetainė bus 

_ . . , . ... atdara 6-tą vai., lošimas prasidės
Taipgi: skanių valgių ir ; lygiai 7-tą vai. vakare. Visi lietu-’ 
ų iki valios bus. Atei- ^viai darbininkai, nepraleiskit šio va- 

jkaro, dalyvžiukit. Įžanga vyrams 50c, 
moterims 35c Rengėjai. A

• (271-275)
DETROIT, MICH. 1

A.L.D.L.D. 52 kuopos susirinkimas 
bus šeštadienį, 21 lapkričio, Draugi
jų svetainėj, 3302 Junction Ave., 7:30 
vai. vakare, 
naujų

HUDSON, MASS.
Lietuvių Laisves Palaipine Draugi

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

Gerbiami hudsonie'čiai ir apielinkės 
lietuviai. Laisve* Draugija rengia 
šaunų balių, todėl visi nariai turės 
projęą sykį į metus sueiti draugiškai 
pasikalbėti Gr smagiai pasišokti. Mu
zikantai iš ^Worcesterio. P. Kalandos 
Orkestrą grajys lietuviškus ir ameri
koniškus šokius—muzikantai visus 
užganėdins, r- - - 
saldžių gėrimų į— ____ ____ ___
kit visi linksmai laiką praleisti.

Kviečia L.L.P. Draugija.
(273-^74)

Visi komunistai, ir mūsų

Rodoma bus dviem atmainomis
7:00 ir 9:00 vai.

• Sovietų Rusijos Draugų 
Komitetas \.

I ginti mūs šalies šiandien su ta, kokia ji į Ateinančią nedėlią, t. y., lap-  ......... . .....
buvo prieš kelis metus. Sunkiausias lai- kričio 22 d., kaip 2-r^i vai. po skit šia proga, ateikit išgirsti svar-

miausra^^mTndagiarprašau“ paaiškinti^ ką įtarpis praėjo: Mes parodysime kapita- pietų Progresyvių Darbininkų
i hstiniam pasauliu], ką reiškia Sovietų Są- Kliubo svetamelej, 3o8 Cent- ga veltui.

i ir ką žino 
Amerikos, sakysim ’Boi.ntb * ’auklėti-

„ . . . ... , niai, tai reikia stebėtis ir džiaugtis,, kad
Rytmetį, kai vienuoliktą. govjetų Sąjungos militarinės akademijos- 
llasKvoj. i mokiniai taip išmokslinti! v •,

Tuomet mūs naujas sankeleivis pradeda 
Štai prie mūs keturių kelei- • pasakoti apie Sovietų Sąjungą.

—Pas mus dar vis sunku,—kalba jis.— j
J „ ... v,. XXCVX VLiimiv nyow viuirJ. 0 gC“

Jis simpatiškas, apie 35 metų I resnius daiktus priversti parduoti ūžru- 
Sėdi vienas, išrodo tarsi i bežiuj, kad gavus mašinų, kurių mums la-

1 bai reikia. Štai rūkome prastą tabaką, o 
! geriausią parduodam kitiem. Valgom pras-
i tą maistą—gerą parduodam kitiem. Dė- Į du 
į vime prastus drabužius, o gerus parduo- • 
j dam už mašinas. Bet jūs negalite pąly- j

reiškia tasai ant jo krūtinės bekabąs žen
klas.

—Tai ordenas Raudonosios Vėliavos,— 
atsako jis man.

—Pirmu sykiu jį matau savo gyvenime.
.v .v ’

Nusišypso. Paaiški, kad šisai vyras yra i 
Sovietų Sąjungos Militarinės Akademijos! 
mokinys—raudonasis komandierius.

Klausiu, ar jis partijinis.
—Ne^atsako.

, Apie tai, už ką jis gavo tą taip nepap
rastos vertės ordeną, nedrįsau užklausti.' 
Aišku, yra gerai užsitarnavęs. Rąucfono-

ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVŲ

Mobilizuokime Darbi
ninkus, j Partiją

•prieldnkus ir tvirtas už Ko- 
j munistų Partiją. Iš; pusantro 
šimto dalyvių nefi vienas ir nei 
viena neišstojo prie^ Komunis
tų Partiją. O mūšų sįmpati-

Priešams puolant žiauriau .kai, rėmėjai karstai'ir nuoąir- 
ant Komunistų Partijos, bet įdžiai kalbėjo už komunistinį 
augant toms kovoms, kurioms j judėjimą ir smerkė prieškomu- 
vadovauja komunistai, mūsų inistinę opoziciją. • Darė pla
štaka žymiai paaugo. Apie nūs, kaip įtraukti lietuvių dar
inėtai laiko atgal renegatas bininkų mases į rc^ojiucines 
Jankauskas ir jo pasekėjai bu- mūsų klasės kovas.
vo pradėję šąukti, kad lietu-Įkas parodo, kad Cėntro Biuro 
vių Komunistų Partijoje liko [j--*- .•
tiktai 75 nariai. O dabar jau gų priartino prie revoliucinių 
net visų oportunistų tėvas ir ’ *
■nepataisomas elementas Prū- 
seika pripažįsta, kad lietuvių 
yra apie 300 partijoje.

Faktas pasilieka faktu, kad 
lietuvių komunistų skaičius 
buvo;žymiai sumažėjęs. O tas 
atsitiko, kad senasis Biuras, 
kuriame ilgai buvd ir Prūsei- 
ka ir Katiliūtė, nekreipė do' 

. mės į partijos būdavo j imą.

kovų ir pagelbėjo darbinin
kams suprasti, kad bė vadovy
bės iš Komunistų Partijos pu
sės pasiliuosavimas negalimas.

Dabar reikia tas simpatijas, 
tą Komunistų Partijai pritari
mą paverst į organizacinį par
tijos rėmimą. ‘ Reikia galuti
nai įtikinti draugui, >kad kiek
vieno kovingo darbinįnko yieta'

Įnturiste, kaipo turistų vadas ir vertėjas.
Iš čia nuvykstame į bendrabutį viešbu-! rengimasį kuo greičiausia iš- 
tlR. t • j > j provokuoti: karą prieš Sovietų’

Apie Maskvą, betgi, parašysiu plačiau Sąjunga; baisus teroras.f^šjstį- 
cKriz, ’ i • , Lietuvoj prieš labiąus susi-

1 ‘ e R. M i žara, i pratusius darbininkus irbied-
■ į ; \ | x • • 1 1 -■ f i : ‘' t < Ą' 'nuosius Valstiečius;—-tai vis be

;“ j ~? ’galo svarbūs klausimai; kiek-
■<h—voliucįnės organizacijos, kaip )vienam darbininkui bei darbi-1 

< kinkei.i i . 1Šiose prakalbose tai viršmi- 
nėti klausimai ir bus rišami-

Draugas- J. Kraucevičius iš 
Brooklyno, jN.y,, bet kuris da
bartiniu IUikM darbavosi Law
rence streiko lauke, geriausiai 
žino .to ką tik sulaužyto strei
ko situaciją ir pardavikiškus 
žingsnius Am. Darbo Federa
cijos vadų, kurie kompanijoms 
pardavė streiką. Todėl jo 
prakalbą išgirsti <bus labai 
svarbu kiekvienam darbo žmo
gui. Draugai darbininkai,„ra
ginkite vieni kitus ateiti ir su
sipažinti su taip svarbiais pa
saulio įvykiais. .

Antras svarbus parengimas 
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugy
stės tai matinis balius, kliris 
įvyks lapkričio 28 d., š.m., ir 
prasidės kaip-'7:30 vai. vakare-, 
po No. 361 Bridge St. Ųrau- 
gystė kviečia svečius, kaip 
jaunimą, taip ir senesnius žmo 
nes atsilankyti kuo skaitlin
giausiai ir draugiškai paremti

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

lus. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi dabartini!] S.L.A. ponų 
pragaištingai politikai. Darbininkų Opozicijos 
Komitetas patarią visiems nominuoti sekamus iš
tikimus ir kovingus S.L.A. narius į Pildomąją 
Tarybą: /

Pręzidėntas-^J. GATAVECKAS,
> i , . '■/ S.L.A. 128 kp. narys/Čarnegie,

Vice-prez.—M. MOCKEVIČIUS, .
‘ S.L.A. 116 kp^, narys, Swayersvilie,
Sekretorius—J. MILIAUSKAS,

S.L.A. 286 kp.1 narys, McKees Rocks,
Iždininkas—P. MAŽEIKA, »

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

Partijos eilėse., Reikia išblaš 
kyti Butkų, Rrūseikųyįr St__

dų paskleistus męlūš'. ir; bau-1 
bus, būk Partijoje ^negalima 
atlikti darbai, nepakeliama 
jos disciplina ir perdideli rei
kalavimai nuo/ narių. Tas 
baubas buvo išpūstas tikslu 
atbauginimo darbininkų nuo 
revoliucinių kovų. Reikia iš
aiškinti tiems darbininkams, 
kad partijos nariai privalo 

įveikti, nes partija yra veikimo 
I partija, o ji tokia negalėtų 
į būt?, jeigu jos nariai’ nebus

Bet rei-

A.L.D.L.D., Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoje ir 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo kuopose privalo pa
svarstyti stojimo į Komunistų 
Partijos eiles klausimą. P© pa
prasto susirinkimo reikia su
rengti prelekcijas,. pamokas ir 
diskusijas, kodėl darbininkai 
galės pasiliuos uoti tik
tai turėdami gerai organizuotą 
ir tvirtą savo vadą.

Sovietų Sąjungoje darbinin
kų organizacijos net reikalau
ja nuo veiklių ir tinkamų sa
vo narių, kad jie stotų į 
munistų Partijos eiles, 
atkanda atbalsių jau ir 
mus.

Daugiau Kovingumo
Pas mus atsiranda daugiau 

kovingumo ir revoliucinės dis
ciplinos. Viešuose parengi
muose if‘ konferencijose tvir
čiau ir kiečiau gina revoliuci- - 
nes pozicijas eiliniai komunis- » 
tai, fabrikų darbininkai ir 
darbininkės. Bet tame ne vis
kas, meš matorhe- drąsesni:- ir 
kovingesnį veikimą mūsų sim* <? 
patikų rėmėjų. . Tai sveikas ir , 
dąug žadantis datbihinkų rėi-.)

i i « L • * ' \ • f ' J, >• ; »nkus į tgriėžtėčnes.kęvąs, da
iryti 'peržvalgas mūsų' Judėji
mo, ' mūsų nuveiktų darbų. 
Reikia aiškinti .tie darbai, j ku
rie stovi dabar prieš mus>. be-
d.arbių apdfaūdoš reikalai,- at
eivių darbininkų teisių gyni-'’ 
mas, pagelba Lietuvos kovo- 
jančiam proletariatui - prieš 
kruvinuosius fašistus,' mūsų ju
dėjimo išlaikymas vienybėje 
ir atrėmimas oportunistų skal
dytojų, darbas, už naujus, ita?Ų 
rius į mūsų orgaiiizacijąš if; už • 
haujus skaitytojus del mūsų 
dienraščių. .

stų frakcijoms.
Dabartinis Jungtinių Valsti

jų Komunistų Partijos Lietu
vių Centro Biuras jau neužil
go bus metai, kaip pradėjo sa
vo darbą. Jis pasistatė sąu. už 
pareigą subudavoti lietuvių 
komunistų frakcijas. O pir
moje vietoje pastatyti ant re
voliucinio kelio mūsų vadovau-

. j$tmas įstaigas.
Per šį metą mūsų frakcijos, 

žymiai paaugo. Mes gavome | 
kiekvienoje . kolonijoje naujų ! 
narių į partijos eiles. Isikū-į ... . ,, „
rė komunistinės frakcijos ten, J1; ,
kur jų pirmiau nebuvo. Pa- k,a >saiSkintl ir tą kad parti- 
ąugo mūsų simpatikų eilės. Tą Pa ,visada' atsižvelgia } nario 

. parodė įvykusi .lietuvių dar-1 tinkamumą atlikmui, tam dar
bininkų revoliucinių organiza-!b*’ ir > j°be"įraB genimo 
ciiu konfprenciia Brooklvne 8 (sąlygas. Partiją neuzkrauna 
d. lapkričio, kur dalyvavo apie 1 , • j <. .c 1 » t
150 delegatų. Daugelis iš jų *ah athktt 
yra tie pat draugai, kurie da- T .

• Ijj'vavo ir pereitame “Laisvės” frakcijos privalo rimtai sūsi- kė ir jau įkūrė savo klasines 
dalininkų suvažiavime? Bet‘ domėti darbininkų įtraukimo mokyklėles. Tame darbe bū- 
nusistatyrhas jau visai kitas: į partiją reikalais. Visoš're- tinai reikalinga brošiūfaitė

Lavinimosi Reikalai
Centro' Biuras yra paruošęs 

tam tikrus vadovėlius del kla
sinių mokyklėlių. Daugelio ko
lonijų draugai juos parsiMū-

Be. šio jųdžio bus rodoma 
“NEWS REEL”

ĮRANGA 30c
S \Kurie atsipeš garsinimo ,korčiukes 

tie įeis už 25c
l Vąikams 15c

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaųno biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar- 

^bininkų spaudą ir padedą jų 
kovai priefi fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
.darbininkas if darbininkė pri- 
: valb užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:'
Metams . . .■ . . $1.50 
Šešiems mėnesiams . . .80 
Pavienio huną, kaina . .05

ROJAUS TABLTTAI yra labai pageidaujamas 
paliuosavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudčjįnjo. { Jos paliuęsuoja vidurius—pralaužia', 
šaltį ir prašalina'slogų bakterijas. ’
SLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOKIOSE SLOGOSE—NES JOS 

VEDA PRIE PLAŪČIŲ UŽDEGIMU
ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadina vidurių ir nekenkia 

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

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

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

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

LETŲ už $ A «—, kuriuos šiuomi prisiuhčiu. ; /

Vardas V Adresas Miestas

Prašome prisiųsti mums vąrdą ir antrašą savo aptiekos.
BLUE ROSE LABORATORY

69 Bond Street ' Elizabeth, N. J.
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Ketvirtad., Lapkr. 19, 1931 Puslapi Penktas

^9 I KT 0 1 Pulkininkas' W. R. Wright 
V I I I iH S I 1^ III sako, kad toki lapeliai ne tik- 

A A-4 A A JI m Ajl Ilz AJI A A m A kz Jai prie šių kareivinių pasiro- 
_____ ___ [dė, bet jau trys metai,i kaip 

i komunistai veikia tarpe karei- 
;žiulių chorų, dalyvaus dar šie.vių, kareivinėse ir liogeriuose. 
garsūs ir visų mylimi daininin- i ' 
kai: L. Kavaliauskaite, sopra- 

. —. _ • _ _ A T T 1 • v ą • Ti t-*. t t 1

Italijos kruvinieji fašistai niškis, tenorai.
prisiuntė į Jungtines Valstijas i Taigi programa bus
Mussolinio dešiniąją ranką jauti, kaip vienas dailės

^Grandį. Jis čia atvyko, kad vas man pastebėjo.
'geriau susitarti su Washingto- i Trečios gi' nuomonės

Vįsi į Priešfašistinį 
Susirinkimą \ Pagal jo' pripažinimą, dar pla

čiau buvo paskleisti lapeliai 
nas ir A. Velička ir F. Pakai- tarpe 212-to ir 244-to pįilkų j 

[kareivių ir Nacionalės Gvardi
jos narių.
i Kaip pasirodo, komunistinė 
'agitacija ir propaganda pasie- 

mūsų'kin darbininkų eiles ir po ka- 
no ponais karui prieš Sovietų geri pažįstami draugai ir drau->, rciviškomis rudinėmis. Delei 
“7-.-^ Jo atplaukimo die- ges persigando, pamatę kad t° luėai susi rūpinusi viešpatau
toje New Yorko darbininkai mes turim tokią ilgą ir gražią jauti klasė.

programą; girdi, mums nebusi ~ —į
Tiems drau-, sprogo Bomba

ža ve 
žino

---------- ■»............................ ------------ r—T"
Kažin kodėl mūsų drauges pa
miršta savo organizacijos su
sirinkimus ? ;

Delegatė iš tarptautinės 
konferencijos, laikytos spalių 
15 d., išdavė raportą. Tarp 
kitu klausimu buvo reikalau
jama, kad narės lapsidėtų po 
5 centus mokesčių per tris mė
nesius. Kuopa sutiko ir už
mokėjo už mėnesį.

Klaida

ĮVAIRIOS ŽINUTES SKA,TISITlJf3vrp t,s-
Brooklyn, N. Y.— Jaunų- ------ ----------J,Brooklyn, N. Y.— Jaunų

jų Komunistų Lyga išplati
no lapelius tarpe armijos 
106-to regimento kareivių. 
Kareiviai uoliai lapelius 
skaitė, o Viršininkai siuto iš 
piktumo.

*

LIETUVIS GRAB0R1US

Sįąjungą. Jo atplaukimo die-

buvo susirinkę masiniam pro
testui prie prieplaukos. Fašis- laiko nei šokti.

> tas Grandį, tą sužinojęs, pabė- gams ir kitiems reikia štai kas į 
go iš New Yorko į Washing- pasakyti, kad visi susirinktų, 
toną, palikdamas kapitalisti- ‘ paskirtu laiku, tai yra 7 :30 j 
nes miesto valdžios visus pri-.yal. vakare; programa bus su-! 
rengimus jo iškilmingam pa-, 
sitikimui.

^masis darbininkų demonstra- Į pirmos klasės, 
cijos. i ir i—, *

šį penktadienį tas kruvinų-1 Certe paskirtu laiku, 
jų fašistų atstovas rengiasi { 
slapta atvykti į New Yorką, o 1 choristų-čių, prisirengimas prie 
ponai visgi rengia jam kokį [šio koncerto eina smarkiausiai, 
nųi’s pasitikimą. Darbininkai nes tikimės turėti daug svečių 
tatai dabos ir ne taip jau len- 'net iš tolimų kolonijų, kaip 
gvai tas ponams pavyks.

Komunistų Partija ir Prieš- 
fašistinis Susivienijimas rengia 
masinį susirinkimą Manhattan 
Lyceum svetainėje, 66 E. 4th 
St. New Yorke. Visi darbi
ninkai ateikite į jį masėmis. Certe, 
Susirinkimas bus 20 d. lapkri- (gailėtis.

rn • 1 •

protestą l

, kad visi susirinktų j 
palikdamas kapitalisti- ( paskirtu laiku, tai

NEW YORK, .-—f Antradie-

Besvarstant šli a n d leninius 
klasių kovos klausimus, pamir
šom vieną iš svarbiausių reika
lų. Hartforde' yra įkalinti 3 
draugai už vadovavimą be
darbių demonstracijos New 
Ęritaine, Conn.;, jie, sėdi ka
lėjime jau ilgas laikas. Spa—

Los Angeles. — ' Beveik 
kiekvieną naktį septyni ka
liniai išeidavo, turėdavo 
“good time,” o paskui* su
grįždavo? ■ Pagaliaus tapo 
sugauti. - Pasirodo, kad vie- 
naš kalėjimo langas ;galima 
atidaryti ir ta proga' pui
kini pasinaudojo kėliniai..nio rytą prie Ącme kur Dreš-'lių 15 d. įvykusi konferencija' 

sing Co. fabriko! durų sprogo ; nutarė gelbęti politinius kali- 
‘_ _ .Išmušė, du. didelius nius, o labiausia savo mieste;

langus ir taip padarė nuosto- nutarė rinkti aukas lapkričio 
lių. Darbdaviai ir slaptoji.po-j 22 cl. politinių kalinių gelbėji- ! 

•licija Suverčia kaltę ant uni-jmui. , • .
. . v. Jinių darbininkų; mat, iš dirb-

Kaip teko gudėti is pačių įUVės liko prašalintas darbiniu-. 
'kas, kuris norėjo suorganizuo
ti į uniją darbininkus. Tai 
bus pačios kompanijos ir šni
pų provokacija, kad prašali- i

[nūs iš darbo veiklesnius darbi-1 pojitjnjįų kalinių prašau: patai-i1 kimų rezultatai tokie: INr.

!tvarkyta, kad užganėdins vi- [“bomba.” 
Jis pabėgo, bijoda- sus, nes svetainė Ir pnuzikantai 

. Jeigu taip, tai 
(ir mes, šokikai, būsime kon

čio, 8 vai. vakare.
Išreiškime savo 

prieš kruvinuosius fašistus ir

.Išmušė, du didelius

IŠ LIETUVOS

I tai, iš Elizabetho, N. j.; New-1
I arko, N.. J., Brocklyno, Mas-j njnj<ug jr aregfavws vadovau- 
petho, Richmond Hill, N. Y.» ;jančiuS proletarus.
Port Washington©, Huntingto- 

jno, N. Y., ir t.t. Taigi mes 
kviečiame dalyvaut šiame kon- 

kad paskui nereikėtų į

Tikietų kainos 75c. ir 50c.
Vienas iš Choristų.

KELRODIS: Atvažiavę trau-.
Italijos revoliucinio proletari- ■ kiniu iš Brooklyno arba New į 

iYorko, pereikite per gelžkelio |ato kankintojus!

Kas Girdėt

Delegatė išduodama raportą PANEVĖŽYJE DIDELI 
iš konferencijos, reikalavo iš- KAIRIŲJŲ LAIMĖJIMAI 
rinkti aukų rinkikes, bet mes 
visai nekalbėjome šiuo klausi
mu ir neišrinkome rinkikių. O 
tai yra didelė klaida. Vardan

Kauno spauda praneša: 
“Iš apytikrių davinių rin

sykim šią klaidą; skaitlingai 
susirinkim pas drg. Aluką, 101 
Amity St., lapkričio 22 d., 9 

UADTJ7ADD fflMM vah r.vte. Ten gausim rinkimo HAKlfrURD, 10NN. (blankas; susitaisysime poro- 
- mis, eisim aukų rinkti ir at-

i L.D.S.A. 18-tos kuopos susi- liksim savo užduotį, 
[rinkimas įvyko lapkričio 1 d. 
Narėmis buvo neskaitlingas. |

(“trekes” į kitą pusę, ir beveik 
j ties pačia stotim rasite 3rd 
St., ir eikite iki Stoner Ave.; 
tenai koncerto vieta, vadinasi 
“Community (church) House.” 
Vietiniai, kurie eisite arba va
žiuosite, perėję Kensingtono 
vartus, pasukite po dešinei ir, 
vėl po dešinei,—ir po kairei bus 
koncerto vieta.

Kp. Korespondente.PASAULINES ŽINIOS
PRANEŠAMA, KAD JAPONIJOS ORLAIVIAI

BOMBARDA VO SOVIET Ų-CHINĮJ GELŽKEU

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemą kainą, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

GEORGE NORIĮLETTI,
Pianistas ir Mokytojas

* • i
Mokytojaują/ nuo 1921 metų.
Autorizuotas ir paliudytas 
New Yęrk Universiteto moky
ti piano. Lekcijas duoda stu
dijoje arba mokinių namuose. Į

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABOKILJS-UNDERTAKER

Ubai tarano; n ir laidoja nnmlrmlna ant 
ritokių kapinių. Norhitlojl geresnio pa- 
tarnavimo ir o J žemą kalną nuliūdimo 
valandoje laukit?* paa mane. Raa mace 
galite gauti lotua ant vieokių kapinių kuo 
ceriausioae .vietose ir ui ž^aaą kalną.

ŠTUDIJŲ ANTRAŠAI:

929 BROADWAY
• BROOKLYN, N. Y.

‘ Tel.: Pulaski 5-1538

981 BROADAWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Jefferson 3-6993

1763 CROPSEY AVENUE , 
Tel.: Bensonhurst 6-6631 

BROOKLYN, N. Y.

Del sutarties ar pasimaty
mo su mokytoju NOB1LETTI 
rašykite arba telefonuokite A 
artimiausią studiją, kurių ant
rašai augščiau paduoti.

socialdem. Pąnevėžyj pra
vedė 1 narį, 2 Nr. Montvi- 
lo darb.—2 nar., 5 Nr. kai
riųjų darb. Panevjjžyj 5. Ro
kiškio ap. 2 ir Biržų ap.— 
3. 7 Nr. krikšč. darb.—2. 
8 Nr. Lietuviai darbd.—4— 
5. 11 Nr. įvairių įmonių 

i tarnaut.—1.
“Iš kai kurių smulkesnių 

rajonų dar negauti rezulta
tai, bet jie mažai pakeis da
bartinius rezultatus;

“Pernai Panevėžio lig. 
ikasos taryba turėjo tik 24 
narius, o šįmet bus pilnas 
sąstatas, t. y. 30 nariui

“Darbd. ir kitos partijos

tm mi tm wi

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

>5*
> A* .A

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikripu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. , Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREg

PHILADELPHIA, PA.
i ♦ • ' l • ,» c

! Telefonai: Bell — (Jrėgon 5186

Keystone — Main 1417

“International News Ser-[jungą į karą ir kad’sukurti 
vice” iš Shanghajaus pra-1pasaulinį gaisrą.,,,,
neša, kad lapkričio 17 d. ja- i Ateinantį šeštadienį, lap- hdiai susirūpinę tokiu didę* 
ponų orlaiviai mėtė bombas | kričių’ 21 d. visoj Amerikoj liu kui’iųjų darbininką lai- 
ir apdaužė kelius namus, ■ ruošiamos masinės įjrieška- mephiu. ; {
priklausančius prie Sovietų- rfrięs demonstracijos. Nęw 
Chimp geležinkelio; Tai tie- Yorke demonstrąęija jvyk's neis čėbatlaižiai,,

... ....,« sįogine. Japonijos, provoka- Union^ąuarę••Tai vipną atstovą, o. darbininkai,
šavimą į Washingtoną* 7 cL prieš 'Sovietų Sąjungą.
gruodžio. Išrinko skaitlingą

da_ delegacija į miesto bedarbių 
iiicJo I * ‘ ' ‘ -

argi’ ištikro Great jkričio, Stuyvesant Casino sve-

Ne tiktai greatneckiečiai, 
bet ir kitų kolonijų daugelis 
pažįstamų draugų ir draugių 
teiraujasi apie Choro Pirmyn 
rengiamą metinį koncertą, ku
ris įvyks subatoje, 28 d. lapkr. 
Vieni iš jų mano, kad Great
Necko darbininkiška visuome- ! 
nė šiame Choro Pirmyn kon
certe dar augščiau pakels sa
vo darbininkišką unarą-garbę, 
pasirodydama, kad ji turi dar
bininkiškų spėkų, moka ir ga
lt surengti tokį didelį, puikų 
koncertą, su tokia turininga 
pro grazna; o kad išlaikyti gar- 

fbės žodį ,tai greatneckiečiai ir 
visa jų apielinkė rengiasi 
lyvauti koncerte. Antri mano 
ir abejoja, ; „ 
Necko proleiarai rengiasi su- 
konkuruoti didžiules kolonijas,

Maisto Darbininkai už 
Bedarbių Reikalus

Maaisto Darbininkų Industri
nė Unija užgyrė alkanųjų mar

koferenciją, kuri bus 22 d. lap-

tainėje.
Taipgi dirbanti nariai

rengdami tokį puikų koncertą Įsižadėjo sukelti finansinės 
■ - Iramos arkanų marsavimo 

kalams.su tokia turininga proletarinio 
meno programa? Jie dar vis 
abejoja ir nenori tikėti, kad 
tai bus tikrenybė. Kadangi Komunistai Platina 
taip mąstančių yra daug, tai » FA“’ 
jie tarias būti šiame koncerte LSpCliUS AriDIJOJC 
ir persitikrinti apie mūsų skel- ! 
'bimo teisingumą. !

pa
pa- I 
rei-

BROOKLYN. — Prie 106-to

■>

Imperialistai viską daro, 
kad įtraukus Sovietų Są-

gocialpardavikai, Smeto-
i teišrinko |

bus' demohstračijoš iiž: gy-U pravarS nqt penkis.' Ęara- 
njmą Sovietų ir prieš, impe-1 zitai tuom labai susirūpinę.: 
rialistų machinacijas. . | .■ ■ ■ . , ; , •. .. •

Slaptos Derybos Tarpe i Amerikos Darbo Fede- 
Hooverio ir Grandį racija ir Bedarbiairacija ir Bedarbiai

Biznieriai,, Garsinkites , 
“Laisvėje..

WASHINGTON.—Viskas,' 
ką Amerikos Darbo Fede-1 
racijos vadai padaro, tail 
kas mėnuo paskelbia rapor-

WASHINGTON.— Mus
solinio agentas Graudi ve
da slaptas derybas su Hoo- 

i veriu. Turinys jų slepia
mas nuo visuomenes. Taip į tą apie bedarbę. Bet ir tas

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?
m O leisingunuį. JoivUJlJJtVLj I 1N.   lllC 1VO-LO A i <. -i . r . . - .
Taigi mes dar sykį pakarto- 1 Pėstininkų Nacionalės Gvardi- buvo daroma laike Franci- raportas visuomet prielan- 1

jame, kokios darbininkiškos įjos pulko kazermių plačiai bu- 
dailės spėkos dalyvaus progra- |vo išplatinti Jaunųjų Komunis- 
mos išpildyme, būtent: j tų Lygos lapeliai. Lapeliai iš-

Vietinis Choras Pirmyn po | leista J.K.L. grupės, kuri yra
sudaryta pačių kareivių 
pe. Komunistai iškelia 
cierių grafto suktybes.

tar- 
ofi-

vadovyste F. Pakalniškio; Ai- 
do-Lyros Choras po vadovyste

. V E. Retikevičiūtės iš Brookly-
• no, N.Y., ir Bangos Choro Ufa [drabužius, kurių reguliarė kai- [tą 1

po Vadovyste V. Žuko i$ Eliza- j na yra $32.00, tai oficieriai lu- kambariu?

jos agento Lavai atsilanky- klausias bosams, štai pe-l 
mo. Ireito mėnesio raporte jie'

Grandį bijo fašistų prie- i tvirtina, kad šiandien Ame-| v ' • T • I — A z\ r. -I t Isu,

Už ga.

beth, N. J. O apart šių did-j pa nuo kareivių po $68.00

todėl jis save apsista-, rikoj tėra 6,200,000 bedar-1 
tvirta ginkluota aįsaū- •! bių, kuomet jų yra virš 10,- ■ 
Jam valdžia davė vie- 000,000.
hotelyje, net tryliką patarnauja valdžiai ir bo-’ 

sams. • i

Tokie raportai tik'

ELIZABETH, N. J. ELIZABETH, N. J.

Operete “Kova Už Idėjas”
. RENGIA A.L.D.L.D. II APSKRITYS IR

A.L.D.L.D. 54 KUOPA

Nedėlioję, 22 d. Lapkričio (Nov.), 1931
A. LUTVINO SVETAINĖJE ' ' 

69 So. Park St., Elizabeth, N. J.
Svetaine Bus Atdara 6-tą Valandą Vakare, 

Programa Prasidės 7 V. Vaje
Įžanga 50c, Vaikams 10c. po Lošimui šokiai
Gerbiamoji visuomenė, Elizabetho ir apielinkės! 

Operetė “Kova už Idėjas”, jau du syk buvo lošia
ma Brooklyne ir sykį Newarke. Dabar ta operetė 
yra pagerinta, daug gyvesnė. Pirmiau ją vaidino 
Aido Choras iš Brookiynoi Dabar ją suvaidins 
Sietyno Choras iš Newarko.
visados gėrisi lošimu newarkiečių. “Kova už Idė
jas” yra viena iš darbininkiškų operečių, žavėjan- 
ti ir kutenanti klausytojams jausmus gražiomis 
dainomis. “Kova už Idėjas” atvaizdina darbinin
kų kovas ir gyvenimą. ' ' *

Elizabetho lietuviai

Mainieriai Sukilo Prieš Nesvietiškas Darbiniu. 
Pardavikiškus Vadas IšnatAjimas Rokiškyj

' į t ( į. -y —

i; „rTT-rv A r> Vienas Kauno spaudos jj WILKES-BARRE, Pa. i korespondentas rašo: ■, d 
(Olyphant;-Pa.; du loka ai . «]y[eįiero spaustuvėje dir-1 
| laikė svarbų susirinkimą. it|)a darbininką,- daū-1 

l'giausią moterys. Darbiniu-, 
kai už darbą negauna pini-: 
gaiš,' bet gaulia tik orde- ■ 
rius, kuriuos su dideliu var-1 
gu pasiseka kam nors įbruk- ■ 
ti. Pora krautuvių tokius1 
orderius ima, nes krautuvi- ■ 
ninkai juos įteikia urminiu- ( 
kui, o urmininkas už tuos 
orderius gauna tik vekse
lius. . . ..

“Darbininkai už tuos or-! 
derins gali įpirkti *tik .tai,1 
ką jiems ' krautuvininkas 
duoda, o ne tai,, kas darbi
ninkui reikalinga. Darbi
ninkai bijo skųstis darbo in
spektoriui, nes gali netekti 
darbo.” • '•

i Dalyvavo' 600' rrisiinlėf 1U.’ Ji^ j 
! išvijo sęhoslps ' ūžti jos, dištį- i 
i rikto viršininkus ir išrinko 
j eilinių narių komitetą iš 2() 
narių. Šis koniitetas iš
dirbs planus kovai prieš 

. anglies baronus. Tie mai
nieriai dirba prie Hudson 
Coal kompanijos, kuri atvi
rai ketina kapoti rnainie- 
riams algas. ;

Startifūrd, Conn.— Many
damas, jog tai- tikri grybai, 
Nicolo Colabello, 66 metų 
amžiaus, pasivalgė šungry
bių ir mirė. Kiti trys šeir 
mynos nariai taip pat apsi
nuodijo ir pavojingai serga.

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj f 
nuo naujų metų pradėjo eiti du' 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 
eigų, liaudies ūkio rekonstruk
cijų, industrializacijos augimą, 
žemes ūkio kolektyvizaciją ij 

kartų pey savaitę 
kultūrines rcyoliucijos gelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje,'o taipgi stf svarbiau
siais ^vykiais pasaulinėj ekono

mikoj! ir kultūroj. , 
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžias ve
damą nacionalį darbį tautų ma- 

1 ■' žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius "ryšius sU lietU- 
vių • drirblnlnkų’ masėmis ‘užsieny 
ir plačiai i rašo apie, jų gyvęni- ’ 
p^ą, kapitalistinėse šalyje ir ko

vą už sairo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio : darbininko^ 
tarnautojo ir ivalstiečio šeimy
na, *kokięj šaly ji negyventų, 
privalo tūdjaųs užsiprenumeruo
ti sau ‘visiems metams “Rau

donąjį .Artoją.” A
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj,-' Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, uŽprenume- 
revoliubiniais įvykiais visame 
ruok jiems. “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.

“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,”- “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pmigus “Raudo- 

-,najam ^.Artojui. V j 
KAINUOJA METAMS: 

Sovietų Sąjungoj 1 n 8’0 k. 
Užsienyje...,............ 2 dol*

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti: 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
Minsk, jUL Sovetskaja No. 63, 

; i Red. Gaz. - .
— . ... ... . .Į

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

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

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

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

liaus. Ekspertai instruktoriai.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS
Ivairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi‘ir gardžių už
kandžiui ■ , . . , 
Turi didelę svetai
nę; tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stu vęni s,; sporto, pa
rengimams ir t. t., 
'tik 9^ blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. TV1NAS

Lutvin’s Hali yra • 
plačiai .žinoma ne 
tik Elizabętho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate-—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

'1.111'111111111111111111111111111 MimninniiiniinniiMi™
. VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
129 E. 14th STREET, Near lBt Avenue NEW YORK CITY

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

elektriką Ir magnetizmą, ir vailevlmą,
• , .»*«.. • '

Ilardymuii, «utkizyina», gu»tatynaas, suprast
tr įilsną automobilio j mokinu® dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytpjais yra žymūs eksportai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNA3 ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarnntubjame už mažą užmokesti. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karų. Užsiraftymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 

. Iki 0-tai Valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO {SCHOOL

l» E. 14th STREET ' Near 1st Avenue NEW YORK CITY
I . t Telephone, Algonquin 4-4049
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gija, Tele>hone, itagg 2-440*

BROOKLYN.

LINKSMA UŽEIGA
J> šaukia Bedarbių Taryba. isV gRus nntarinmn mfisii horlnr- pukių išleido

Atdara anksti ir vėlai *

JONAS JANAUSKAS 361
į na į Great Necką bet šiemet £ w K. partijai> kas faando , 
persergime, pasivaktuokite! in(aV,

pradėtą 
ir prieš 
Sovietų

394 Grand St.
* Brooklyn, N. Y.O juk su tais farmeriais 

juokų negalima krėsti. Ten, žiū-

Įvairūs Užkandžiai ir 
Skanūs Gėrimai

Norime pasimatyti su pa
žįstamais ir malonėtume su
sipažinti su žmonėmis, kurių 
dar nepažįstame.

JONO ARBA 
PETRO

.,Kainos po 
10c ?ir 15c

d., 
sve-

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTBS
CIGARAI

Išbalzamuoja Ir laidoja numirusfuz 
ant visokią kapinių; paraamdo au
tomobilius , ir karietas veselijoms, 
krikitynorns^ ir pasivažinėjimams.

ateikite atsiimti.
Komitetas.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam 

barys privatiškoj šeimynoj. Ran
da prieinama. Atsišaukit bile laiku. 
T. Jasmin, 1202 E. 96th St., Brook
lyn, N. Y. Tel. Skidmore 4-4106. 
■: . .. (272-274)

“Gerbiami lygiečiai, mes 
'kelis metus jūsų parengime vis 
I imdavome dalyvumą kovoje su 
i jūsų išlavintais čekerninkais.-

c1*'*''

• •/.•'•‘.•-L y
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Ketvirtad., Lapkr. 19, 1931

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Greenpoint t-2820

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

■•, t*'?' ’ ♦

iwrwaSaK*

■f

.h- ■ ; .Ltfįrt; v.-j
’M z -’i te’ ■ '' ...1 f y ■ . %' t‘ ,

šeštas r”’

VIETINES ŽINIOS
jNagi, o dar Aido Choro Mer
ginų Sekstetas ir prakalbos. 
Tai Vis įvairumai I

’ Lygietis.

Newarko Koncertas Poli
tinių Kalinių Naudai

Tom Mooney, Patersono, 
Harlano ir Scottsboro politinių 
kalinių naudai yra rengiamas

Visi į Demonstraciją 
i Prieš Karą

! Streikuoja Šilko Audėjai
Jau šešta savaitė; kaip strei-

' _r. . ...... kuoja keli šimtai šilko dar-
I Y’so pasaulio imperialistai Ljhinkų Mershite Silk Mills, 
akiplėšiškai provokuoja karą ;anį ' 39tk st Brooklyne. Į 
prieš Sovietų Sąjungą. Gene- :trumpą laiką išnaudotojai net

Tarpt. Darb. Apsigynimo, New- voje Tautų Lyga laiko posė-;tris kartus nukapojo darbinin- 
arko apielinkės prakilnus kon-idžius; —----- ----- i
certas ir šokiai, subatoje, lap- I kad . 
kričio (November) 21 d., 1931 
m., 8 vai. vakare, Labor Ly
ceum, 190 Belmont Ave., New
ark’; N. J. Jzanga 35 centai.

Kalinių pagelbėjimui daly
vaukite kuo skaitlingiausia.

Programoj dalyvaus: Hun- 
garų Choras iš Hillside, N. J.; 
Vokiečių socialistų Choras iš 
Netoark, N. J.; Vokiečių Mo
terų Choras is'Newark, N. J.; 
žydų Mandolinų Orkestrą iš 
Newark, N. J.; Ukrainų Man
dolinų Orkestrą iš Newark, N. 
J;; keltas atsižyrhėjusių solis
tų iš svetur. Keli' kiti chorai 
pasižadėjo dalyvauti taipgi, 

i . i • ir- • _

A.L.D.L.D. Centro Komiteto 
Susirinkimas

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 

(Centro Komitetas laikys savo’ 
susirinkimą 1 ketirtadienio va-, 
kare; lapkričio 19 d., ‘Laisvės’,! 
redakcijoj. Visi Centro Komi-1: 
teto nariai privalo dalyvauti, 
nes yra svarbių ir greitų reika
lų, kuriuos reikia sutvarkyti.

D. M. Šolomskas.
A.L.D.L.D. C. K. Sekr.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Numirė Automobiliu Sužeis
ta Lietuvė Moteris

Virš poros savaičių atgal 
Ona Baltuškonienė skubinosi 
bažnyčion pasimelsti, ir štai ei
nant jai skersai gatvę, užbėgo 
ant jos automobilis ir parmušė, 
sunkiai sužeisdamas ją. Nuvež
ta ligoninėn dar gyveno porą 
savaičių ir praeiLą šeštadienį 
numirė. Velionę suvažinėjo tū
las vaikėzas sukliurusiu auto
mobiliu, kurio negalėjo sustab
dyti greitai. Baltuškonienė gy
veno po num. 370 Hooper St., 
Brooklyne. Liko trys dukterys, 
rodos, viena jau vedus.

. ’ ' t ' ‘ • Rep.

Y’v
Antradienį, lapkričio 24 

8 vai. vakare, “Laisvės” 
tainėje yra šaukiamas visų lie
tuvių bedarbių susirinkimas.■L 
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Pranešimas Apie A.L.D.L.D 
23-čios Kp. Susirinkimą

A.L.D.L.D. 23-čios kp. susi
rinkimai įvyks nedėlioj, 22-rą 
d. lapkričio (Novi), 10-tą va
landą ryto, pas d. P. OlfckM, 
Apt' 4-E, 1517 Charlotte St., 
Bronx. Iš down town važiuo
kite Lexington Ave. Subway su 
užrašu E. ,180th arba White 
Plains Rd. iki Freeman St.

Organizatorius.

Šaukiamas Lietuvių 
Bedarbių Susirinkimas

; jos neva buvo nutarta, 
japonai išsikraustytų iš 

Mandžurijos su 16-ta.diena lap-' 
kričio. Bet Japonija dar gi- j 
liau veržiasi ir jau atvirai kai- ; 
ba apie užgrobimą .Chinų Ry- j 

;tipio Gelžkelio, kuris yra pu
siau valdomas Sovietų .Sąjun
gas ir Chinijos. Japonijos or
laiviai; jau mėto ąnt jo bom- tqjai nori,jį(sulaužyti, imdami 
bas. Sovietų šalies; turto ,ta" streiklaužius.. N. A. D. U. ruo- 
me . gelžkelyje yra aPi,o 800 gpnerąl.į, dirbtuves pikieta- 
mihonų rublių, .o dabar impe-' įr stengiasi ‘ išvesti kitų 
rialistar rengiasi jį pasigrobti fabrikų darbininkus
ir panaudoti puolimui ant- so- 'įtreiką '• :'
vietinio Sibiro. • .

Kad atmušti tas impęrialis- 
tų suplanuotas atakas ant So
vietų Sąjungos, įvairių šalių, 
darbininkai ruošia masines 
prieškarines demonstracijas. 
Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partija šaukia visus darbinin
kus per visą šalį į masines 
demonstracijas 21 d. lapkričio, 

i New Yorko ir Brooklyno 
darbininkai turės masinę de
monstraciją šeštadienį, 21 d. 
lapkričio, 12 v. i 
Square. Visos darbininkų or- 
ganizacijos ir visi darbininkai, Jarn.U 
masėmis dalyvaukite toj de- k«ne negavote knygos Reli

. kams algas. Darbas nuo šmo- 
i ir mokestis buvo tokia ma- 

jža, kad vos galėjo padaryti (Daugiau vietos žinių 5-tam
I po $11.00 į savaitę ir tai dirby puslapyje), 
'darni ilgas valandas. j.

Darbininkai ir darbininkės j; 
po vadovyste kairiosios Nacio-1: 
nalės Audimo Darbininkų Uni-1 
JOS paskelbė finiką. Isnaudo-Į rgme restoraną, kuriame gaminame;!

ATSIDARĖ LIETUVIŲ 
RESTORANAS

Šiuomi pranešam, kad rnes atida

F o togra- 
fuojam ve
stuvių, šei
mynų ir ki-' 

- tokias gru
pes; atnau
jiname se- 

' nūs ir kra- 
javus; ant 
p a reikala
vimo eina- 
m į namus 
fotografuot

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

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N; Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
‘Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
' Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

i

Atydai A.L.D.L.D. 185 Kp.
Nariams

skaniu lietuviškus ir .amerikoniškus)! 
valgius. Mūsų kainos’mažesnes, ne-( 
gu kitur. ę Meldžiu ateiti ir ipersitik-' 
rinti.

KEAP RESTAURANT,
į413 l<eap Št.,'priešais Republic Tea
trą, 'Brooklyn, N. Y. ' '

- , , • (272-274)

SUSIRINKIMAI

. KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ■ ūmias ir Chroniškas 1 vyrų ir 

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

DR. MĖtiR
156 W. 44th St., ' < ’ Room 302

New York, N. Y.
Valandos PrijėrtŲinpt

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadlenidis huo'11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackwanna • 4-2180

MEDICINOS DAKTARAS

; B. BAGDASAROV 
200 Second Ave. •

t Tarpe 12 ir 13 gatyių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ

■ ■ ORGANŲ LIGAS
jVnlandos, paprpstamos dienomia nuo 
.ryto iki 1 po pietų. Vakarais riuo 5 

\8? vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
‘2' vai. po pietų.' ' » •

Tclef. ALGANQUIN 4-8294

ii 
iki 
iki

dieną, Union kare.

A.L.D.L.D., 185-tos Kuopos 
svarbus mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį ketvergą, 19 d. Lap
kričio (Nov?), po num. 218 
Van Siclen Ave., 8-tą vai. va- 

Visi nariai pribūkite, 
nes yra labai daug neatidėlio- 

reikalų atlikti. Taipgi,

EAST NEW YORK, N. Y.
A.L.D.L.D. 185 kuopos susirinkimas 

bus ketvirtadienį 19 lapkričio, po No.
8 vai. vakare, 
svarbių reika- j 
išrinkti dele-

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

i gatus.
Sekr. M. Misevičiene.

(273-274)

monstracijoj. Parodykit Wash- 
ingtono - Wall Stryto draskū- 
nams, kad jūs būsite Sovietų 
Sąjungos gynėjais, kartu su 
viso pasaulio revoliuciniu pro
letariatu. Tik masiniai išsto
jimai darbininkų ir grūmoji- 

jmai sukilimu ir pavertimu irrt- 
Iperialistų karo į piliečių ka
rą dar gali sulaikyti imperia
listų puolimą ant darbininkų tė
vynės. Masėmis, draugai, į 
demonstracijas pakol dar ne
vėlu! Tegul, nuaidėja griaus
mingi protestai prieš 
skerdynių tyahdztarijoj 
ruošiamą puolimą ant 
šalies! -.....

Diskusijos, Rengiamos 
A.L.D.LD. 1-mos Kuopos

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU dėdes, mano motinos 

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

(273-275-

(r

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas

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

• < naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
karap. Broad
way, Chauncey' 
Street stotisf 
Brooklyn, N. Y.

• Naujoj vietoj 
•Studija daugy 
geriau įrengta^ 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai. ’

JONAS STOKES
512 Marion St„ kampas Broadway 

' BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-U182

m

SKAITYKIT, PLATINKIT < 
“LAISVĘ.”

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos pir
ma kuopą rengia diskusijas at
einantį .pirmadienį, lapkričio 
23 d. vakare; temoje: “Karas 
ir Mųsų' Kova su Oportunis
tais/’ i
' i 'Neturime pamiršti' šio mo
mento ’ 'šVarbos* kiekvienam 
darbitiinkūi' ir revolideiriio ■ ju
dėjimo' ■ 'simpatizatoriuL Pa
saulinis kapitalizmas darė su
moksią po sumokslui prieš So- 

.vietų Sąjungą, ir, dabartinis 
(Japonijos kąr^s Mandžųrijoj 

Sugedus ppieš Chiniją gali bite kada
elektros perleidimams apara- persimesti į Sovietų Sibirą ir 
tams Nostrand ir Snyder Avė., tapti karu prieš darbininkų 
per dvi valandas nebuvo elek- respubliką. Tai būtų baisiau- 
tros šviesos. Daugiausia pa- sias kraujo liejimas darbinin- 
daryta baimės tai atsilankiu-įkų ir valstiečių sūnų, dar nė
šiai publikai į Granada teat
rą. Ten buvo apie 1,800 žmo: 
nių ir 7:30 vai. vakare visos 
šviesos užgeso. Išvedžiotojai 
su pagelba pašviečiančių lem- 

i žmones laukan.

Dvi Valandos be ; 
Elektros Šviesos.

Bus aptariama mūsų bedar
bių ’ reikalai. Visi bedarbiai, >v
darbininkai ir darbininkės, at- ! Anuota iš Great Necko 
eikite. Kalbės narys Bedarbių 
Tarybos anglų-kalboje; taipgi 
ir lietuvių kalbėtojai.

Badarbių Komiteto Nariai:
S. Pėleckas,
V. Kancevičius. Tiesa, nors nei karto nepavyko 

'parsivežti čampijonato dova-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5 kambarių fornisius.

Tąipgį, galima , ir kambarius randa- 
vbti. ; J'orniSijU galimą pirkti atski
rais kavalkais ąrb' visą. Matyti gali
mą bile i laikų. Kreipkitės po No. 
99 SchBles St;, ant 2 lubų, Brooklyn, 
N., Y. . . - L

’ ' \ ’ (273-278)
PARSIDUODA 'kendžių, cigarų ir 

stationery storas. Yra fountain ir 
carbonic mašina. Prie Storo yra 3 
kambariai ir užpakalyj yardas. Rari- 

! da tik $25.00. Yra lysas. Apgy
venta visoknj tautų. Geras biznis 
ir puiki proga. Viskas išmokėta. 
Kaina $450.00. « Kreipkitės po No. 
433 Bushwick Ave., Brooklyn, N .Y.

(273-275)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, r biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medėgos yrh, užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigarų ■

Petras Naujokas
Savininkas

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenua) 
BROOKLYN, N. Y.

231 Bedford' Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

ft. • t ! » * * * * * » / . . \
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Išrinkite Delegatus j 
Bedarbių Konferenciją

girdėtas ; pasaulyj skerdimas 
revoliucinių darbininkų. Ką 
mes, todėl, amerikiniai darbi-1 
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-j 

p viškus ir kitus dešiniuosius j 
oportunistus. Jie tempia dąr- ■ 
bininkus į judėjimą prieš Ko-, 
munistų - Partiją. Partija gi Į 
yra vyriausias < vadas kovos' 
prieš imperialistinį karą; kas i

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 
Dirbtuve

Broadway,
Brooklyn,

šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. -

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street 
Dabar-mano antrašas:

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

TEL.. MIDWOOD 8-6261

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9 7831
Geriausia Studija Prooklune Ateikit Persitikrinti

pakrikdyti jos intaką miniose, t 
tajs padeda imperialistams, So- i 
vietų mirtiniems priešams. ' 

/ SkMitlipgiaų^’a, todėl, ,reng- 
kitės į tas diskusijas.’ Būkite 
prisiruosę kalbėti ir statyti 
klausimus. Visą , dalyką turi 
išsiaiškinti kiekvienas darbi- 
ninkąp,1 kąd žjnptų 'savo pozi
ciją 'kas 'ijnk .imperialistinio 
kuro iy .Komųįisttf .P^tįjos.; ;'

Kyiecia Rengimo Komis.

‘ Sfekmddienį 22 d. lapkričio, rėk, nors kaimelis, palyginus 
Štūytesarit Cdsino' svetainėje, su Brooklyno miestu*,o visokių 
Nėw! Yorke; įvyksta bedarbių paibelių yra. Man vienas žmo- 
reikalu kohferencijd. Čia bus i gus sakė, kad yra vienas ir 
renkami delegatai alkanų mar- 'sklękjninkas, kuris kelia ler- 
šavimui į Washingtoną,' 7 d; imą, < kam lygiečiai; išmetę jo 
gruodžio. • ’ .<>,/. Ifrentą B. Jokubuo.nį išį Lygos.
* Po visas Jungtines Valstijas 
bedarbiai darbininkai renka 
delegatus. Iš visų šalies dalių 
trauks šimtai darbininkų dėle- 

x gatų, kurių bus tūkstančiai 
Washingtone, gruodžio 7 d. ir 
jteiks savo reikalavimus kon
gresui; pareikš bedarbių var
gus ir skurdą ir griežtai rei
kalaus pašalpos ir apdraudos 
iš val(^ios iždo ir kapitalistų 
pelnų bedarbiams ir jų šeimy
noms. * , ‘ <

New" Yorko ir.apielinkės or
ganizacijos skaitlingai renka 
savo delegatui į taip svarbią 
taonferenoiją. Visos lietuvių 
d’arbin'inkų orįanfzacijos pri
vali nepasilikti. Išrinkite sa
vo organizacijų suąirinkimųose. 
skaitlingas delegacijas ir pa
buskite šią konferenciją; 2^ kalbėti, api£ solistu Ę. Kava-!lapkr. 19 d." ŠV. Jono kapinėse, 
d. lapkrįčiol Atlikite savo’’J x 4 - *’ ‘ x 1 - -- -
ąinę pareigą. .» . I.. c.

Jis, sako, organizuoja ąklpkiš- 
ku būdu atimti- iš Brooklyno če- 
kerių čąmpijonatą. { < > . - 

JPamatysime,' ar.teisybė.
Dar. antra naujiena bus mū

sų parengime—idilija Kava
liauskaitė, kuri nors- čia augu
si ir gimusi, bet specialiai iš
simokino gražią, rusų kalba 
dainušką. Nesvarbu, kad rusų 
kalba, bet svarbu išgirsti, kaip 
čia- Amerikoj augusi ir gimu
si galės ją dainuoti, nes nėra 
toje dainuškoje tokių trupin
tų žodelių, kaip “the,, is, of, 
in.” , . •

Vjęn tik pamatyti iš apie- 
linkių čekerninkus jau apsi-

MIRTYS-^ LAIDOTUVĖS

Ona Baltuškonienė, 54 me
tų, 370 Hooper St.,’ mirė lap
kričio 14 d. .. Bus palaidota 
Čio 18 d. Šv. Jono kapinėse.

Marė Draskiniene, 46 metų, 
64 Mąujer St, mirė lapkr. 14 
d. Palaidota lapkr. 17 d. Šv. 
Joiio kapinėše.

Vladas Pa'škalskis, 62 metų, 
109 So. 9th St.', mirė lapįkr. 15 
d. Palaidotas lapkričio 17 d. 
šv. Jono kapinėse.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
. DR. M. FILURIN

215 E. 12th St. 1
i Tayp 2nd ir . 3rd Avės

' NEW YORKE
Valandos nuo ;10 iki 1 

! Nugi 4 iki;.8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos . gydomos su X-ray 
' 'patibiusihs gyslas jčirškinimais

i. i ' ...... i

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
0,. Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
D Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiais raistais neuŽtraukia papročio ir atliuosuoja Vidurius ir pa- 
Q gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 

sumąišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .................. ......................  60c., per paštą 65c.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

moka lapkričio 21 dieną, kaip | Jonąš E. Petkus, 171'metų, 
6:30 valandą vakare, ateiti į 66-29 Hull Ave., Maspeth, N. 
“Laisvės” svetainę. O ką jau i Y., mirė lapkr. 15. Laidojimas

T J TZ" vm ’1____ 1____ •« rx JI T______ 1___ __

. Laidotuvių apeigom rūpina-f kLl- liauskaitę, ,sų jo^ išlavintu, ku- ■________ ___________ _
■ ' tekančiu baldu ir įtuddvimais? [si fcraborius*” J/ Garšva.1 *

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias 
?as, patinimus, gysl 
narių įdegimus be 
jos taipgi ir kita; 
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 

skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį.- Darbą atliieku gerai. 
Ėeikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai. >"

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043
• . .* I . * . i

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės

Brooklyn, N. Y.
TeU Greenpoint 9-2017-2360-8514

likirpkit iį skelbimą ir pcisiąskit karta su ažsakyma.




