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KRISLAI
Geras Pavyzdys.
Nauja ALDLD. Kuopa.
Nauji Nariai.
Knygų Leidimas.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių • 
'Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeiga Kasdien, Apart
Nedčldienių

Darbininkai Vitų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėeite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Paaauij!

S

J

Bridgeport©, Conn., draugai 
laike prakalbų duoda visuome
nei pranešimus apie darbininkų 
organizacijų nuveiktus darbus. 
Jie paskiria po vieną nuo kiek-

I vienos darbininkų revoliucinių 
organizacijų kuopos ir tie drau
gai bei draugės padaro prane
šimą apie organizaciją. Jie pa
aiškina, kokius darbus kuopa 
nuveikė ir kokius turi tikslus 
ta darbininkų organizacija. Ma
no manymu, tai geras darbas, 
draugai tokiu būdu prasilavina’ 
geriau išreikšti mintį į susirin
kusią publiką. Tas 
praktikuoti ir kitur.

reikėtų

Ambridge, Pa., susitvėrė nau
ja Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos kuo- 

ypa. Tai bus penkta nauja kuo
pa šio vajaus metu. Kas sake, 
kad negalima dabar sutverti 
naujų A.L.D.L.D. kuopų? GalL 
ma, tik reikia pasidarbuoti.

Kuopos sutvėrime pasidarba
vo 4-to apskr. sekretorius d. J. į 
Sliekas. Naujos organizacijos 
priešakyje atsistojo draugas A. 
Steponavičius. Kuopai suteik
tas 106 numeris. ALDLD. 
Centro Komitetas linki kuopai I 
išaugti į galingą organizaciją.

Per šį agitacijos mėnesį pa
vienių narių į ALDLD. jau įs
tojo arti 30. Tai vis atsilie
pimai į Centro Komiteto para
ginimus laiškais.

Gauna ir kuopos nemažai 
naujų narių. Per pastarąsias 
25 dienas gauta po sekamą 
skaičių naujų narių: 10 kuopa 
gavo 12 naujų narių; 104 kp. | 
—9; 137 kp.—8; 86 kp.—6;l 
11 ir 154 kp. gavo po 4 narius. 
6, 21, 83, 66, 24 ir 225 kuopos 
gavo jau po 3 naujus narius. 
118, 135 ir 238 kuopos jau ga
vo po 2 nariu. Ir 29 kuopos 
jau prisiuntė po 1 naują narį.

Aišku, kad yra daug daugiau 
gauta nar^ų narių, bet dar jie 
neprisiųsta į Centrą. Šiomis 
dienomis bus išsiuntinėta vi
soms kuopoms tam tikros blan
kios, kurias kuopos sugrąžins 
iki 1 d., sausio, 1932 m., ir ta
da padarysime pilną atskaitą, 
kiek gauta šiais metais naujų! 
narių ir kiek kuopos 
darbininkų judėjimą.
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Bankų Bankrotai Sumušė 
Visus Pirmesnius Rekordus

Jungtinės Valstijos dar 
nėra mačiusios tokios vi
suotinos bankų bankruta- 
vimo ligos, kokia siaučia 
šiandien. Washingtono 
valdžios raportas parodo, 
kad per spalių mėnesį su
bankrutavo bei užsidarė 
neb 512 bankų. Jokiam 
kitam mėnesy tiek užsida
rymų nėra buvę. O tai 
įvyko po to, kuomet Hoo- 
veris paaukojo
riams $500,000,000 pašel- 
pos formoje, kuomet mi- 
lionai bedarbių vaikštinė
ja alkani.

Šitie 512 bankų palietė 
$566,686,000 depozitų. 
Daugiausia žlugo darbi
ninkų pinigai, nes kapita
listai moka savo depozi
tus išsiimti pirma bankų 
subankrutavimo.

bankie-

Ką Turi Daryti Tarptau
tinio Darbininką Apsi- 
gyn. Kuopos ir Nariai

Suareštavimas d. Krauce- 
parėmė j vičiaus ir kitų Lawrence 

'streiko audėjų vadų turi iš
judinti į darbą visas Tarp- 

kuopos įauįjnį0 Darbininku Apsi- 
, nuilOS tik . . t t x •

_ —y Ir tas pada- gynim0 kuopas. Juk tai 
ryta nepaisant didelio ekonomi- svarbiausias Tarpt. Darbi-

Jau visos ALDLD. J 
pasimokėjo duokles, kurios tik 
buvo 1930 metais.

nio krizio. O pereitais metais 
dalykai buvo kitaip, šių me
tų pradžioje dar 21 kuopa ne
buvo mokėjusi nei už vieną na
rį 1930 metų duoklių. Didžiu
ma tų kuopų Centro Komiteto 
ir apskričių pastangomis atgai
vinta.

Šiemet A.L.D.L.D. paaugs 
daugeliu naujų kuopų. .

pa-

LIETUVOJE MILŽINIŠKAIS ŽINGS
NIAIS AUGA BEDARBE ir KRIZIS

Smetonos Pasigyrimo Burbulas Plyšo; Lietuva Stena Po Kri- i 
zio Našta; Fašistai Smaugia Kraštą; Terorizuoja ir Žudo

Kovingus Darbininkus, idant Užsmaugti Liaudies Protestą
Prieš Badą
Smetoniniai fašistai varė)tojų. Spalių 31 d. kitų sky- 

TA • 1 • • • T 1 • • 1 xz 1rių darbininkams pranešta, 
kad nuo lapkričio 15 d. bus 
atleisti nuo darbo.

“ ‘Raidės’ spaustuvės dar
bininkams pranešta, 
darbo stokos dėliai bus dir
bama tik po 4 dienas į sa
vaitę.

“ ‘Prima’ spaustuvėj su
mažino atlyginimą 10 nuoš. 
visiems darbininkams.

“Be to, iš ‘Šviesos’ spaus
tuvės išstūmė j gatvę apie 

pusės. 10 darbininkų nesenai at
vežtos moderniškos lanks- 

V. Atkočiūno spaustuvėj, tomosios mašinos.
pastačius lįnotipą, atleisti 8 
darbininkai,'kifrių4’da'ugu- lis Kauno fabrikų.ir dirbtu- 
mas mokiniai.

“ ‘Spindulio’
panaikinta naktinė pamai
na linotipistų. Be to, at
leisti keli lankstytojai.

“ ‘Tipolit’ spaustuvėj at
leista nuo darbo 15 lanksty-

propagandą Amerikoje, jog 
Lietuvoj nesą ekonominio 
krizio ir bedarbės. Pats 
Smetona per savo “Lietu
vos Aidą” nekartą melagin
gai žymėjo, kad Lietuva 
esanti liuosa nuo pasaulinės 
panikos.

Bet štai dabar praneša 
Kauno spauda apie darbi
ninkų atleidimą iš darbo 

I desėtkais. Didesnėse dirb- 
ituvėse darbininkų skaičius 
I sumažinamas ant 
I Pranešimas skamba: u

ninku Apsigynimo veiki
mas. Mūsų T.D.A. kuopos 
neauga ir nesiplečia tik to
dėl, kad jos neišsijudina į 
veikimą. • Štai Illinojaus 
valstijoj d. Aiman laikomas 
išdeportavimui. Massachu
setts valstijoj d. Kraucevi
čius ir visa grupė streiko 
vadu suareštuoti ir

| |^WF-r—
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“Pastaruoju laiku dauge-

vių dideliais skaičiais atlei- 
spaustuvėj džia darbininkus. Taip, fa-

Washingtonas Sako, Kad 
Japonai Paliejo Barščius

New York “Times” ko
respondentas iš Washing
tono praneša, kad jis kal
bėjosi su augštu Hoove- 
rio administracijos nariu. 
Jis tapo paklaustas, ką 
jis mano, kad Japonijos 
kariuomenė maršuoja 
pirmyn ir jau užgriebė 
Sovietų-Chinų geležinke
lį. Tas valdininkas, girdi, 
iškėlė augštyn rankas ir 
sušuko: “Japonija paliejo 
baršęitis.”

Kokius barščius? Ma
tyt, Japonija atviriau 
rengia karą prieš Sovie
tų Sąjungą, negu Ameri
kos imperialistai norėtų. 
Perdaug atvirai Japonija 
provokuoja Sovietus.

Ateivią Gynimo Darbas 
Tur Būt Išjudintas ir 

Komitetai Sutverti
Lietuvių Darbinikų orga

nizacijų masinės konferen
cijos nutarė tuoj aus įtrauk-

brike “Audiniai” iki šiolei 
dirbo apie 250 žmonių, o 
dabar jų teliko veik pusė. judėlimM atei-
Is kepyklų taip pat atleista; ■ “1
apie 30 nuoš. darbininkų.”

JAPONIJOS VALDŽIA NAUJOSE PRO
VOKACIJOSE PRIEŠ SOV. SĄJUNGA;

i PADIDĖJO NAUJO KARO PAVOJUS
Japonijos Armija Užėmė Gelžkelių Centrv Tsitsihar ir Sa

vinas! So vietų—Cliiny GelžkelĮ; Imperialistai Daro Viską, 
Kad Išprovokuot Karą Prieš Sovietų Sąjungą; Prieška
rinės Demonstracijos Lapkričio 21 d. Turi Išjudinti Vi
sus Lietuvius Darbininkus ir Darbininkes

kariuomenė maršuoja pir
myn. Ji užgriebė svarbų 
geležinkelių centrą Tsitsi
har. Tūkstančiai chinų esą 
paskerstų mūšiuose.

Paryžius.— Tautų Lygos

TOKYO.— Japonijos kru
vinoji valdžia praneša So
vietų valdžiai, jog ji užgro
bė ir laikys 'Sovietų-Chinų 
Rytinį geležinkelį, kuris ei
na per Mandžuriją į Vladi
vostoką. Pateisinimui savo
provokatoriško karinio žy-i posėdyje Japonijos atstovas 
gio prieš darbininkų tėvy- ' griežtai pareiškė, kad Japo
nę, Japonija kaltina šitą j nijos valdžia neaiškins savo 
geležingelį, kam jis gabenęs ’ tikslų Mandžurijoj' ir neiš 
gen. Ma kariuomenę. Delei trauks kariuomenės. Chini 
to Japonija laikysianti savo 
rankose tą gelžkelį. Japo
nija, nori išprovokuoti, ką,d 
Sovietai paskelbtų karą. 
Štai kodėl jie užgrobė gfele- 
žinkelį, kurio pusė priklau
so Sovietų Sąjungai.

Mukdenas. — Japonijos

vių gynimo veikimą. Sua
reštavimas Lawrence strei-l 
ko vadų ir pastangos išde '
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jos atstovas reikalauja vei
kimo iš pusės Tautų Lygos 
Lygos gi taryba nieko-ae- 
(laro. Jau eina kalbos, kad 
Lyga pasiskelbsianti bejė
ge išrišti šitą klausimą 
paliks Japonijai daryti tai 
ką ji nori.

|Tom Mooney Prašo Ma- 17 VTD A f 
ko vauų ir paslaugos įsue- • iir n • i • . >• M

DRG. KRAUCEVIČIUS PASTATYTAS POjJgS,“^^ ff afari Apgint J> 
$5M LAIKOMAS IŠDEPORTAVIMUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TOKYO, Japonija. — Ja- 
NEW YORK.— Majoras ponijos imperialistine val- 

Walker paskelbė telegra- džia įsake savo atstovui 
mas, kurias jis yra gavęs Maskvoje perspėti Sovietq 
nuo Tom Moonev, jo moti- Sąjungą. Įsakyta pareikšti 
pos ir sesers. Visi jie pra- Sovietams, kad jeigu Rau- 
šo, kad Walkeris vyktų į donoji Armija bandytų eiti 
Californiją ir prašytų gu- apginti Sovietų-Chinų gele- 
bernatoriaus Rolph naliuo- žinkeli, tai prasidėtų karas, 
suoti Moonev. Mat, Walke- Tuo tarpu Japonijos ka-

Kur nėra tokių komitetų, ris esąs Californijos guber- riuomene, užėmus Tsitsiha- 
Lorence““ audgju ,reiki^ juos .s?dYyti;

(žudymui turi išjudinti atei
vių gynimo komitetus. Ko
mitetai turi prižiūrėti, kad 
visose lietuvių darbininkų 
organizacijose būtų priim-Valdžia Keršija Streiko Vadams; Masiniai Protestai Turi

Prasidėt Prieš Bandymą Išdeportuot Audėją Kovos Vadus tos rezoliucijos prieš depor-
 tavimus. Visur reikia rei-

Lapkričio 17 d. ryte turė
jo įvykti teismas prieš 
draugus Kraucevičių ir Bie- 

vadų suareštuoti ir bus denkapp. Jie buvo suares- 
i bandoma juos išdeportuoti. tuoti ryšyje su audėjų strei-Nesenai- d. Buolio Sūnus 

tarė pirm išleisiant knygą 
rai perskaityti jos i 
kad išvengus silpno 
knygų. 7 
Tas buvo ir yra . praktikuoja-Į 
ma, ant kiek tik mūsų laikas { 
leidžia. Prie to, mes imame i rankos, 
rankraščius ne bile keno, bet j 
tokių draugų, kurie, rodosi, tu
rėtų išvengti klaidų.

Bet silpnokų knygų išleidi- ■ .
mas bei klaidingai aiškinančių tykite šituos deportavimo 
vieną, kitą dalyką, neišvengia- keistis, 
mas. Sovietų Sąjungoje jau 
taip gerai yra pastatytas kny-
gų leidimas, o ar tenai nepaši- MOTINA NUŽUDĖ VYRĄ 
rodo kritikuojamų knygų? Tiek 
ir tiek.

nygą ge- j J ,v
ankraštį, I Reikia juos išimti po kau-i..“:£ ’ i M x U 1111 i — t

turinio cija. Reikia teisme vesti 
Patarimas neblogas, gynimas.

Darbo del T.D.A. pilnos 
Tik lai mūsų kuo

pos tuom rūpinasi. Kuopų 
viršininkai, šaukite specia
lius susirinkimus ir svars-

IR KŪDIKĮ

Parengimas Del Kalinių
NEWARK, N. J.— Lap

kričio 21 dieną, šeštadienį, 
įvyks balius ir šokiai. Pel
nas skiriamas kovai už *pa- 
liuosavimą Tom Mooney ir 
Patersono, Harlano ir 
Scottsboro politinių kalinių. 
Parengimas įvyks Labor 
Lyceum svetainėj, 190 Beb 
mont Avė. Lietuviai, pa
remkite šį svarbų parengi
mą.

Pekin, Ill.—- Alice Mason, 
našlė, policija sako, prisipa
žino nužudžius pernai savo 
vyrą, o šiemet savo dukterį, 
12 metų amžiaus. Tikslas: 
pasiimt apdraudą.

Tie draugai uoliai mo- 
' bilizavo darbininkus kovai 
prieš algų kapojimą.

Bet teismabutyje policija 
išnaujo suareštavo tuos du 
draugu pagal gautą iš. Wa
shingtono fedėralėš wal-z 
džios varantą ir tuojaus iš- 
sinte Bostonan į imigraci
jos kalėjimą. Pirmiau drg. 
Kraucevičius buvo pastaty
tas po $500 kaucijos, bet 
dabar jį pakelta iki $5,000. 
Taip pat draugas Bieden- 
kapp pastatytas po $1,000 
kaucijos. Abudu laikoma 
išdeportavmui, nors d. Bie- 
denkapp berods gimęs A- 
merikoje.

Apart šių dviejų draugų, 
išdeportavimui laikomi au
dėjų streiko vadai Edith

Berkman, William Murdock 
ir Bedros Donegain. Drau
gai Berkman ir Murdock 
buvo suareštuoti dar laike 
pirmo 
streiko vasario mėnesį.

Tai kerštas valdžios ir bo
sų prieš Lawrence audėjus. 
Visi' tie draugai yra būda
vo tojai Nacionalės Audėjų 
Darbininkų Unijos. Visi jie 
gynė audėjų reikalus. Kad 
užduoti smūgį Audėjų Uni
jai iri visam revoliuciniam 
darbininkų judėjimui, val
džia pasigriebė iri terori
zuoja streiko vadus.;

Visur reikia rei
kalauti d. Kraucevičaus ir 
kitų paliuosavimo.

Vy- natoriaus 
kinkite masinių konferenci-i 
jų tarimą gyveniman.

Mainieriams Algos Nu
kapotos ant 32 Nuoš.

gas.
Stačiai 

kad Tom 
turi viltį

/ Prague, Čechoslovakija.— 
Vice-prezidentas Soukup 
sugrįžo iš Austrijos, kur jis 
dalyvavo pardavikų social
demokratų, kongrese. Sou
kup sako, kad Austrijoj fa
šistų judėjimas yra milži
niškas ir grūmoja nušlavi- 
mu Austrijos respublikos.

Valdžios Darbo Depart
ment Statistikų Biuras pa
skelbė įdomų raportą apie 
minkštosios anglies mainie- 
rių padėtį. Lyginant su 
1929 metų algomis, šiandien 
mainieriai uždirba 32 nuo
šimčiais mažiau. Per 1930 
metus jie tedirbo, viduti
niai imant, septynias die
nas per pusę mėnesio, arba 
21 nuoš. mažiau, negu 1929 
metais.

asmeninis drau- ra, baigia artintis prie pat 
j Sovietų rubežialis. Tas reiš- 

stebėtis reikia, Įkia, kad Japonija jau turi 
Mooney dar vis užgrobus beveik visą Man- 
per politikierius, džuriją. Ir Japonijos plėši-

dar tokius, kaip Walkeris,; kai reikalauja, kad Sovietai 
laimėti savo laisvę. Juk ši- sėdėtų rankas sudėję, kilo
tas Tammany Hall erafte- met jie užgriebė Sovietų ge
riu agentas ramiai žiūrėjo, | ležinkelį!
kuomet miesto svetainėj po j ----------------
jo akių policija ir detekty- Dirbtuvė “Elektrosviet”
vai suskaldė galvas bedar
bių delegacijai pereitą pa
vasarį.

IŠMIEGOJO 300 VALAN
DŲ IR MIRe

Išpildė Penkmetukę
Dirbtuvė “Elektrosviet” 

(Maskva) jau 1931 m. kovo 
1 d. pasiekė tokių našumo 
tempų, kurie buvo numaty-

LOUISVILLE, Ky — Dr. U tik 1932—1933 0
Berresheim apsirgo miego penkmetinį planą dirbtuvė 
liga, išmiegojo 300 valandų išpildė 1931 m. iki sausio 
ir mirė. Visos pastangos 1 dienai, t. y. per 2 metu ir 
išbudinti nepavyko. '11 mėnesių. ■ fc1

(Daugiau pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)

Lapkričio 21 D. Prieškarines Demonstracijos Visoj Amerikoj; New Yorke Demonstracija ant Union Square Aikštės; Lietu 
viai Darbininkai Dalyvaukite Tose Demonstracijose; Protestuokite ir Kovokite Prieš Naują Karo Pavojų; Stokit Gint Sovie 

.tą Sąjungą Nuo Pasaulio Imperialistą



ftPuslapis, Antras Pen|ttad,, Lapkr. 20, 1931

J VAIRŪS DALYKAI PitĮsburgieaai! į B«-
Upė Volga darbiu Konferenciją 

.Volga tai didžiausia Eu-| PITTSBURGH, Pa.— Tarp- 
Ji pradeda ir . tautinė bendro fronto ikonfe-

* Irencija rinkimui delegatų mar-
Išavimui Washingtonąn atsibus

prieš rinkimus. Antra, dauge
lis jų manė, jog reikia pasi
rinkti iš dviejų, blogų vieną 
“mažiau blogą.” Trečia, dauge
lis balsavo todėl, kad nebuvo 
kairesnes partijos kandidatų. 
Tikras Darbo Partijos krizis 
ir smukimas, tuo būdu, prasidė
jo *po rinkimų.
Buržuazijos Nesuvaldomas 

Džiaugsmas
Tas tiesa, kad jokia partija 

Anglijos parlamente nėra turė
jusi tokios daugumos, kokią 
turi buržuazijos blokas šian- 
dien-^-jis turi daugumą* 10 
prieš vieną. • Stačiai nepapras
tas dalykas. Delei to nesitve
ria džiaugsmu Anglijos valdan
čioji klase.' Taip pat džiaugia
si pasaulio kapitalistai. Kaip 
matėme, Morganas jau palaimi-1 
no Anglijoj rinkimus ir nau
ją valdžią. . , .

Bet Anglijos buržuazijos per
galė nėra tokia :baisi, kokia ji 
iš viršaus atrodo., Ištikrųjų, 

seniausi, ’ jos' ištikimiausi ii* (’.šitie rinkimai tiktai paaštrino 
dručiausi vadai (MacDonaldas, klasinius santikius. Jie neiš-
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KA PARODĖ ANGLUOS PASKUTINIAI 
RINKIMAI

Anglijoj atrodo Mes sakėme, kad pardavikai 
negu pirma”, pa- MacDonaldąi, Hendersonai ir. 
J. Pierpont Mor-; Thomūsai heįvykins socializmo.

“Dalykai 
daug geriau, 
reiškė ponas 
gąnas, Amerikos bankų ■ “kara-( Mes sakėme, kad jie yra judo- 
liuįn” “Stebėtini1 buvo rinkimai,, šiai’ iri kapitalo agentai. .Tą 
iri atrodo, kad Nacionalė Vai-1 dabar‘jie'patys patvirtino aky- 
džia gėlės? ilgai pasilaikyti. Jo- vaizdoje viso ąvieto. 
kia partija nėra turėjus, tokios ; Pati Darbo Partiją atšidurč 
daugumos, ši valdžia yra pas- neišbrendamoj klampynėje. Jos 
toyi.”

Taip į Anglijos buvusius rin- ----------  -----  v-------------- .v _ .
kimus ir į dabartinę valdžią Thomas, Snowden ir tt.) spjo- įrla0 ne .y1^0 pamatinio Angįi- 
žiūri Amerikos plutokratija. ant tos partijos ir atvirai nu- miwimn
Lietuviams darbininkams,

jjos kapitalizmo puvimo klausi- 
Lai- ėjo pas karalių ir kapitalistus. mo-

svėš” skaitytojams, svarbu pa- Ar begalima įsivaizdinti didės- . Ar gahma sakyti, kad Angli- 
matiniai susipažinti su tuo'nis moralis smūgis? Ar be-(J°s mases U1™UA 1— 
“perversmu” koks ivvko Ane- reikia tvirtesnio parėmimo tam,, konservatorius. Ar galima da- 
lijbj. Daug’mes esame girdė-'ka mes sakėme apie tuos par-PY^ išvadą, jog Anglijos dar- jėSpie Anglijos Darbo Partija, davikus? O tokiais pardavikais bininkų klase sudešinčjo? Ne,

SU. .
615 narių. Jeiįu Anglijos Ko-! | 
munistų Partiją būtų pajėgus 
pastatyti visus 615 kandidatų, 
tai būtų gavus apie 1,800,000, 
balsų! O matėme, kad beveik 
apie tiek balsų neteko Darbo 
Partija. Reiškia, jeigu komu- 1‘OpOje Upe. 
nistai būtų turėję kandidatus I baigia sūvo tekėjimą Sovie- .. .......... ... .....
visuose distriktuoše, tie beveik | tų Sąjungoje. e Jos ilgis pirmadienį, lapkričio 23, Dar- 
2 milionai darbininkų milžiniš-, 3,450 verstų. Tai didžiau- bininkų Centre, 2157 Center 
koj didžiumoj butų balsavę už|sįas vandens kelias, kuris Avė. Prasidės lygiai 8 vai. va-

visuose distriktuoše, tie beveik Į tų Sąjungoje.
2 milionai darbininkų milžiniš- 3 450 verstu.
j • •. t j i - i — _ _ y •

komunistus. Be to, jeigu .Ko-1 i,anaiai„ Ralf;i-O
munistų Partija būtų visur tu-|?url® , s Sl] Daluko
rėjus kandidatus, tai labai daug ir Baltomis juromis.
darbininkų, kurie balsavo už ga įpuola į Kaspijos jūrą, 
Darbo partiją, būtų balsavę už i ir jos vanduo išsišakoja į 
Komunistų Pairtiją.l į Kaip jau į 200 upių ir upelių pirm, ne- 

Pliekia Kaspijos jūrą. 
Į Volgą įpuola'38 upes, ku
riomis plaukioja laivai.

Vol-

ko iš dviejų . blogiu .vieną “ne-! 
taip blogą,” kuomet nebuvo ko
munistų kandidatų. ' štai kas

1 aiškiai pabodo, kad Anglijos 
darbininkai' nesudešinėjo. Prie-, 
šingai, kaip visose ' kapitalisti-1 
nėse šalyse, taiip Anglijoje, ma- j 
sės žemiai įdkairejo... Ir laikui'dijos ir Atlūntiko vandeny- 
bėgant šitaspakairėjiiha.$ pasi-(nuose randasi žuvų veislės 
reiks milžiniškų kovų' formoje.Jau dabhr eina'galingas bedąr-! Syv^nU, vadinamų toipedi 
bių bruzdėjimas po komunistų I ^emis žuvimis. Kada si zu- 
vadovybe. Jau dabar kruvino-, vis susitinka savo priešą, 

(ji policija turi pilnas rankas tai iš jos trenkia elektrinė 
darbininkams sriovė. Abejose pusėse gal- 

|Vos ji turi tam tikrus orga-

Jau dabkr eina galingas bedąr

Torpedinė ŽuVis
Viduržeminėse jūrose, In-

kare.
Visos Pittsburgh© darbinin

kų organizacijos kviečiamos pa
siųsti po du delegatus. Kurios 
neturi išrinkusios delegatų, tai 
gali valdybos savo narius įga
lioti. Delegatais daugiausia tu
rėtų būti bedarbiai.

Konferencija labai svarbi. 
Joj bus išdirbta planai, kaip 
maršuoti badaujančių bedarbių 
delegacijoms į Washirigtpną ir 
pareikalauti Hooverio bėdarbių 
apdraudos ir tuojautinės finan
sinės paramos, šita konferen
cija išrinks tam tikrą skaičių

Jau dabar kruvino-.vis susitinka 
turi

• Ar galima sakyti, kad Angli-ldarbo skaldyme
Ar be- J°s masės urmu nusviro pas Į galvų.

ir'jos vadus. Per eilę metų ta,yra visi socialdemokratų va- 
partija buvo socialistų ir libe-idai, visas tų judošių Antrasis 
rąjų rodoma, kaipo 
socializmą.

Atsimenu, menševikiškas rub- 
siūvių organas “Advance” 1924 
metais, kuomet pirmu kartu ka
ralius Jurgis pakvietė darbie- 
čius sudaryti valdžią, džiaugs
mingai pranešė pasauliui, jog

negalima . To neparodė pasku
tiniai rinkimai. Štai ką parodo 
paduoti balsai. 1929 metais 
konservatoriai gavo 8,600,000 
balsų ir liberalai 5,300,000. Da
bartiniuose rinkimuose konser
vatoriai gavo 11,800,000, o li
beralai tik 2,200,000. Vadina
si, apie tris milionus balsų kon-

ta didele demonstracija, kurioj 
buš pasiūlyti pavjėto ir (miesto 
valdžioms tam tikri bedarbių 
reikalavimai. Kviečiami visi, 
kas tik galite šioj demonstraci
joj dalyvauti. Prasidės lygiai,.
2 vai. po pietų.

Liet. Biuro Sekr.

DETROITO DIDŽIOJI 
PRAMOGA, SEKMADIENĮ

Teatras, dainos, šokiai. Bus 
perstatyta dviejų veiksmų liau
dies drama “Mes ir Jie.” Ren
gia A.L.D.L.D. 52 kuopa ir 
L.D.S. Amerikoje 17 kuopa 
“Mes ir Jie” dramos lošimą iš
pildys A.P.P. Meno Sąjungos 4 
kp. ir Aido Choras, nedėlioję 
22 d. lapkričio, l.A.S. svetainė
je, 24-taSy Michigan Ave. Sve
tainės .durys atsidarys. (>, vai. 
vąkąr.e* Lošimas prasidės 
punktuališkai 7,vai. vakare; 
po Jojimui bus šokiai..

Gerbiamieji draugai ir drau
gės,! Mes kviečiame visus lie
tuvius,, be jokių skirtumų pa-

delegatų maršavimui į Wash- įžvalgų, atsilankyti į rengiamą 
ingtoną. ' vakarą, 22 d. lapkričio. B™

Komunistų Partijos 5 Distr. sulošta vienas iš geriausių^ vei- 
Lietuvių Biuras kviečia visas 
Pittsburgh© lietuvių organizaci
jas siųsti savo įgaliotinius į 
konferenciją. Taipgi kviečia ir

vakarą, 22 d. lapkričio. Bus

kalų liaudies drama z‘Mes ir 
'Jie.” Tai dar pirmą kartą
Detroite bus perstatytas šis la
bai puikus veikalas. Jis yraVUIJ VUlĮ VU.U1 gci n. V111VI Cll C1J <į. laipgl H.V1W1C* u ,v .

Anglijos Kbm'unistu Partijos.1 RUS, kurie išleidžia elektros finansiniai paremti tą demon- į1 Yei^° in^.^
tka auga Tam negali būti, griovė ' .straciją, kuris sulos darbininkų kurie kariauja piles

- rr r ; suovę. labai svarbia ro kapitalistų klcsą. Jame at-kios abejones. To fakto pas- ______ kovos istoiijoj labai svaipią 10- . \
i įtaka auga.
jokios abejonės. To fakto pas- į
kutiniai rinkimai nesumušė,' 
nors mūsų priešai socialfašiš- j 
tai bando svietui įkalbėti, kad i 
rinkimai “uždavė J
smūgį.” Rinkimai buvo tiktai j 
tam tikras barometras. Ir tąsi

( barometras parodė, kad ten, i
kur komunistai turėjo savo Į baisiai smarkios ir ant galo 
kandidatus, jie savo balsų skai-JuodegOŠ joms užaugę tam

. - - - • • ‘» I i • 1 •! - v 1 i 1 •

Barškančioji Angis
Barškančiosios angys 

bolševikams j vojingiausios iš visų.
kelias į; Internacionalas.

Darbo Partijos vadais paliko 
antraeiliai gaivalai su Hender- 
sonu priešakyje. Jie irgi toki 
pat pardavikai. Jie dirbo iš i 
vieno su MacDonaldu prirengi- 
me dirvos šitam susmukimui.
Jie iš vien su MacDonaldu Jai- j vatui imičiy Padidino ant visil 48 nuoš. 1! tikri barškalai. 

AYra-lnni hailrinmn piti nrinze rankas karaliui. O jeigu jie i’U- -buizuazijos mokas 1JZJ ............     .Anglijoj esą bd^iama eiti piic , , MacDonaldu iki cm-1 metais turėjo 14,000,000, o šiais . A ... . ..sociahzmo! Tas ama gameitų "J® *“«j% t-okt > metais 14,500,000. Vadinasi, IbeJ0 An.Kll’os Wtahzmo nuo, 
l>rorokratų organas sake: Ma- H®> Itelaimsio apie 500,000 naujų1 puY,nY> ,r ir,n!°-. ^rgano pra

balsi,, arba pakito tik ant apie jnasavlmas nei^iP<ldys. 
4 nuoš.

Apskaitoma, kad MacDonal-

pa-
Jos

! veisiasi tiktai Amerikoje 
^•Užauga iki 14 pėdų ilgio

Jame ato 
vaizdiną du frontu: darbinin
kų ir kapitalistų, ir kurie yra 
laimėtojais. Visi atsilankę

Paskutiniai rinkimai neišgel-! .

lę.
Tarp lietuvių darbininkų ir- T

gi labai daug bedaibių. Dauge- pamatySite gyvą paveikslą, 
lis be abejonės norėtų marsuoti yeikaias žingeidus, ne nuobo- 
su kitų tautų darbininkais i‘dus> dalyvauja daug jaunimo, 
Washingtona. Reikia todėl to-{yra jr dainų, šiandieną,visur 
kie_ kovotojai paremti, kad jie | darbininkai susiduria su be
galėtų pasiekti,patį W ashingto-j darbėmis ir išnaud ojimu. Ma- 

_ra*" tant šį veikalą scenoje, darbi- 
Kno- lankai daug ką gali pasimo-

Ma |lo, tai tik todėl, kad jie trokš-1 metais 
tote, ką Rusijoj bolševikai gajj? *?“»« mulkinti ir pardavinė- tetoimėjo 
16^5 atsiekti per revoliuciją, tai | (į1.. ’ nuduodami «
anglai darbiečiai laimėjo ramiai 
pęr- rinkimus!
•'litas pats1 buvo 1929 metais, 

kęt^met karalius antru kartu

draugais.
Hendersonas nekovos prieš; 

MacDonaldo k o n s e r v a t o Į 
rių valdžią. MacDonaldas ka->

Agurotmedis
Agurotmedis arba dynų 

medis auga Pietų Ameriko- 
mušimą iš po kapitąližmo vieno'je. Jis neturi šakų, viršū-

Rinkimai tik paskubino iš-

pakvietė MacDonaldu sudaryti Pitalistų logeryje, o Henderso,
dį?biečių valdžią. Vėl pragydo

/cinoi o 1 rlnm nV va f i n S cnaiirla io<r

nas darbiečių eilėse dirbs tą pa
tį kapitalo naudai darbą. Tar
pe' jtį įvyko tik4 darbo pasidali- 
pįmas.
į Darbo Partijos, organas “Dai
ly Herald” (spalių 30, .1931) 
palieja barščius. Jis pasako, 
kad darbiečiai padės Naciona- 
lei Valdžiai pravesti savo kru
vina programą gyvenimam

(“D. H.” sako:
i ‘‘Valdžios planai, valdžios pa
siūlymai bus atsargiai nagrinė- 
I jami ir sprendžiami vien tik pa- 
i gal ją vertę. Kurie iš ją bus 
skaitomi išmintingais, teisin
gais ir tinkamais tautos gero
vei, tie bus nuoširdžiai užgiria- 
mi ir visokia pagelba valdžiai 
duodama ją prąvedimui.’'

Užtenkamai aiškiai pasakyta, 
į Darbo Partijos vadai bendra
darbiaus su Nacionalė Valdžia 
ir padės jai pravesti gyveni- 
man algų kapojimo ir bedarbių 
badu marinimo programą.

/socialdemokratinė spauda,. jog 
Anglijoje jau pradėsianti švies- 

''Tiį^ocįalįzmo. saulė. . \ y* j 
.'Bet* dabar i pahąšių melodiją 

nebesigirdi. Nebesigirdį krykš
tavimo apie, socializmą Angli
joj bet retOliueijos. Nebesigi- 
ri^ pasaulio menševikai Angli
joj- socializmu. Užgęso Žvaigž
dį Darbo Partijos. Jau ir 
Amerikos Socialistų Partijos! 
organas “New Leader” čiauda 
nUo to dūmo, kurį to šlamšto 
redaktoriams paleido jų drau-l 
gai anglai MacDonaldai.

Pralaimėjimas Skaitlinėmis
•Senam parlamente darbiečiai 

turėjo 289 vietas, o po paskuti
nių rinkimų bepaliko apie 50. 
Tpkio nepaprasto nusmukime 
nėra turėjus jokia partija vi
soj’ parlamentarizmo istorijoj.

Ne tik tais stebėtino skaičiaus 
čiy susmukimą. Rinkimuose 
paduoti balsai irgi nusmuko be- Kilo Augštyn, Dabar Puola 
veik dviem milionais. 1929 į Žemyn
nitais už darbiečius buvo pa-j _ L ~ „
daota 8,591,052 balsai, o šiemet! ,Dar V23 Par"
tik 6,600,000, arba 23 nuošim-į vadas Sidney Webb su pa
čiais mažiau. i s«dldziavimu rode pirštu j Dar-

Šitas susmukimas dar reikš.!bo Partijos kilimą. Kiekvieni 
mingesnis pasidaro, kuomet ™eta’ skaičius augo,
afeirrteni,. kad rinkimai šiemet J,.°
atsibuvo fco dviejų metų Dar
bo Partijos viešpatavimo, pol 
dviejų metų išpraktikavimo i 
“^pcializmo”. Atrodo, jog tie i 
du metai turėjo mases arčiau j 
pririšti, prie socialistų, nes juk i 
jie praktfkog įrodė, kad jie “ge- i 
rejsni" f . ...
iŠ^jo atjbujai; Tartum kokius. 
bjauriai karčius nuodus masės! 
pakramtė ir išspjovė.

;das, atskildamas‘nuo darbiečių, į° ra™^’ Išdavikis- ,nėję jo ilgi lapai. Viduje 
nusivedė apie 339,000 balsųA°s ,Dai'bo Par,tijos. Laime [medžio gyvena skruzdeles, 
'.Taigi nesimato, kad' milibhai Į da* %d?rtl0 i kurios jį apsaugoja nuo 
darbininkų būtų urmu perėję1 J‘ t / • iSfc.- £LU '■ įvairiu vabaliuku Medžio 

h„r«,.n,iin aite rinkimu l 1 dar ilgokai mokins gerą da-iį™11^-..N.NS

Iną ir ten sudrebinti ponus Bal 
Itajam Name sėdinčius.
i met dešimtys tūkstančių -iš vi
sos šalies atmaršavusių apspis 
kongreso rūmus ir pareikalaus 
ūmios pagelbos, ponai ką nors 
turės daryti.

Pittsburghe bedarbių padėtis | kreipti atydą į jų rengiamus 
gana baisi. Lai tie bedarbiai j parengimus.

'pasiunčia savo delegaciją į Wa- p0 lošimui bus šokiai prie

kinti, kaip apveikti tas gyve
nimo sunkias aplinkybes.

ALDLD. 52 kp. ir LDSA. 
17 kp. yra darbininkų organi
zacijos, todėl darbininkai turi

pas buržuaziją laike rinkimų’. 
Betgi faktas yra,

I pasiunčia savo delegaciją į Wa- ] 
^^Ishingtoną perstatyti savo pa- Proletmeno Orkėstros.

ModI d®^į *r Pareikalauti, kas jiems ~ '
IV azio Į prjį]auS0fc Tad siųskime savo rims 35c.

įžangą vyrams 50c; mote- 
» h cr 1 i

Kviečia visus
P r ink mu' ■. u Vicv- | - . . . jpjmiauovt OXVIOO.XH1V. j

kad Darb'b Anglįjos? j^^ąriąfo.; } Bet jSyy^l .n^UdpJQini summksti- į atstoyūs į šią kpnferenciją.. Kviečia visus 
kad jps|pi(įrąį&^r visoks smu- Įlinįūi- įnjeŠO^> O vaisiai vai-- Trečiadienį, lapkr. 2p, West Organizacijų bendras 

’ kimaš neliėka jo- gomi,' kdip KūS atbūtai ar- j Parke, N.. Š. Pittsburgh, įvyks- ‘Komitetas.
sai dingo? Kur nuėjo tie du\ W1milionai darbininku, jeigu Jie|^al'n’fiali^|0J Pa?iidar0 
nenugužėjo pas buržuazijos j a,skes?‘-’ vjenos puse, bur- 
.bloką? Pasirodo, kad jie visai \ 
nedalyvavo balsavimuose. Jie 
pamatė Darbo Partijos parda- 
vystes, tai yra, jie pakairėjo, 

’pasitraukė nuo ;
neturėjo kur kitur eiti, arba 
kiti da nesupranta toliau eiti.

Komunistų Partija Rin- 
> kimuose
Bet kodėl tie darbininkai, jei

gu jie pakairėjo, nebalsavo už 
Komunistų Partiją? Kodėl An
glijos Komunistų Partija šiuose 
rinkimuose tegavo tik apie 74,- 
000 balsų? ši skaitlinė baisiai 
maža atrodo ir todėl mūsų prie-

aiškesni. Iš vienos p,Uses bur
žuazija ; su savo MacDonaldais, 
Baldwinais ir ’Hendersonais, iš 
kitos— revoliučidis proletkria-
tas po AngiijoS'įfemunistu Par- jie pčiftauvju, ... . j p J '<•' 1

pardavikų, bet llJOS vadovybe!
Komunistas.

Baisus Mainieriu Iš»

Washingtone, Pa.
Jau senai, kaip niekas nieko 

nerašo spaudai apie šį kampe
lį, apie darbininkų padėtį, re
gis, čia darbininkai būtų ge-

ba kiti augmenys. .

Pirmasis Gelžkelis
Pirmutinis gelžkelis, gar 

vėžio traukiamas, 
įrengtas Anglijoje 1829 me-1 - . - . -
tais. Rusijoje tarpe Cars- ... . m1 • n i • ei. n 7 1 stimo judėjimo. Tuomet Kokoje Selo.ir St. Peteibuigo munįstų Partija buvo nublokš 
(dabar vadinamų Dietskoje’ta į pogrindį. . T ________ U..,j__ 1 ‘i-.. 1

buvo l Man teko lankytis Chicagos konferencijos diskusijų augš- 
lapielinkėj * 1920 m., tuoj po tumas.
iPalinerio puolimo ant komuni
stinio judėjimo. Tuomet Ko-

(dabar vadinamų DietsKoje ta į pogrindį. Slaptoj Parti-, 
Selo ir Leningrado) buvo ’joj tuo laiku kiek daugiau bu-1 
įtaisytas gelžkelis 1838 me 
tais.

iki 4,500,000 1922 m., 1929 me
tais pasiekė 8,300,000. Tas ,bu- 

> vo statoma darbininkams did- 
■ žiausiu ątsiekimu. Per eiles 
i metų Webbai ir MacDonaldai 
•sakė: Lipame augštyn. Ture- 

J sime daugumą pa^rbamente, vai- 
‘^l^i^istuš, J^enokl^ia.6”s mnk0Kse ir 

\kznsime socializmą be revohu- 
\ rijos! Tai buvo bjauri darbi- 
j ninkams skiepijama iliuzija ir 
’ šlykšti parlamentarinė apgavys- 
j tė. Parlamentarinis veikimas 
I buvo paverstas į vienatinę dar-iMoraiis Pralaimėjimus

•Skaitlinės dar neviskas. Mo-| bininkų pasiliuosavimo viltį, į 
ralis pralaimėjimas dar skau- vienatinį kelią prie socializmo, 
dėsnis ponams darbiečiams. Be ' Bet šiandien -padėtis kitokia, 
toj šis pralaimėjimas nėra tik ' šitie rinkimai uždavė skaudų 
Anglijos darbiečių. Visam par- • smūgį toms nuodingoms- iliuzi- 
d^vikų Antram Internacionale' joms milionuose darbininkų. 
Atfglijds darbiečiai buvo skai- i Tai didelis Anglijos darbininkų 
tom i protingiausiais, išmintim i laimėjimas. Jie ’pradeda atsi
ginusiais ir praktiškiausiais kratyti nuo tų iliuzijų.

Iki 1931 metų Darbo Partija

Reikia atžymėt smagus fak
sas, kad Chicago j yra daug 
'veiklių draugų ir gerai prasi
lavinusių. Sveiki ženklai ma- 
tosi dar ir tame, kad daugelis 

i su
sirišę su plačiu Amerikos dar- 
jbininkų judėjimu ir priguli 
Iprie skaitlingų darbo unijų, lo- 
| kalų.

Trečias požymis, kurį reikia 
j pabrėžti, tai kad daug buvo 
konferencijoj dalyvių, ką ke

pi mėnesiai atgal'buvo įtrauk
ti į prieškomunistinės opozici
jos sūkurį. Tie darbininkai, 
konferencijoj paėmę * balsą, 
pasmerkė oportunistus, mūsų 
revoliucinio judėjimo skaldy
tojus. •

Konferencija užsibrėžė la
bai platų veikimo planą. • Or
ganizacijų kuopos ir draugi
jos bei kliubai dabar stropiai 
turi mestis *į darbą to plano 
įvykinimui.

Apie chicagiečius noriu

vo narių lietuvių darbininkų,;. - .. .. , \ .. .’’konferencijos dalyvių yrabet masine papėdė, revohucį- J J J
inis judėjimas buvo daug ma
gesnis, negu dabar.

Kur tik įvyko mitingai, da
bar visur sausakimšiai prisi
grūdo darbininkų. Kiek ma
giau publikos buvo tai Chica- i 
gos West Sides dalyje. ' Toj i 
apielinkėj klasiniai sąmoningi 

bendru de- darbininkai turėtų komunisti
nės propagandos buomą mik
liau naudoti, kad išjudint tą 
didelę lietuvių darbininkų ko
loniją, kuri randasi kunigų ir 
fašistų įtakoje.

Chicagos lietuvių komunisti- 
val. dieną nė frakcija žymiai sustiprėjo, 

va- kuomet gaiviau ėmė kovoti 
Žinos nedėlios ryte, tie visi tu-jpDeš oportunistus. Lietuviai 
rį susirinkti* kaip 6 vai. “sharp”'darbininkai stoja į savo kla- 
pas d. J. Žebrauską, 944 Evan-'sės, Komunistų Partija, ir 
geline Avė. (daugelis pasižada įstoti trum-

Draugai , 
visi įsitęmykite gerai susirinki
mo vietas ir laiką, kad neįvyk
tų susitrukdymų. Būkime lai
ku, kad .galėjus Mooney-Harlan 
konferencijoj dalyvauti ir jos 
tarimus parvežti,< raportuoti 
draugijom.

D. M. š.

Mooney-Harlan Dele
gatams Pranešimas

šai tuojaus uždainavo, ,kad An- riausia aprūpinti, ir niekas ne- 
glijos Komunistų Partija esanti ’ kenčia jokio vargo. Bet pasi
tik nolis Anglijos politikoje. Įžiūrėkime, kaip darbininkai 

Bet ar tas tiesa? Ne, netiesa. į c*a išnaudojami ir prispausti, 
Dalykas štai kame: Anglijoj!net graudu pamislyti.
rinkimų sistema tokia bjauri, Angliakasiai turi dirbti už 
jog Komunistų Partija tegalėjo pusdykį;, už “sleitus” jiems 
pastatyti viso labo tik 25 kan- i nįek0 nemoka; jie turi po tris 
didatus (1929 . m. t rinkimuose ar keturias pėdas akmenų dy- 
K. P. turėjo 39 kandidatus ir veriSįį—padaro du ar tris
gavo 50,000 balsų). Mat, uz karukus anglies, bet bosai'ir tr i r* vi c ir o H i rl vmValnMi n.. • ,v _ - i* zz *1ant tos išranda/ kad purviha 

anglis • iįąiį i/* už ttą nęmoka.; ir 
,dar bppąs, rądęg),“dįrtyi epai/’ 
.tai pasiunčia kelioms? dienoms 
namo už pakutą; ir dar skaito
si gerai, jeigu namo pasiunčia. 
Bet kaip “TaradiF ’(?) kasyk
los bosas; tai taš! siunčia už pa
kutą akrhenų-uohjs iš r anglies 
rinkti Už • dyką -vieną af dvi 
dienas. O jeigu žmogus neno
ri, tai pasiimk savo įrankius, 
ir eik sau—jau darbo tau tenai l I ) 'nėra.

Na, draugai mainieriai, ar il
gai galėsite taip kęsti? ar il
gai duositės , taip savo spėkas 
bosams išnaudoti? ir nejaugi 
jūs manote, kad bosai ant jūsų 
kada susimylės ir patys page
rins jums dalykus?To, draugai 
darbininkai, nesulauksite. Jei- 
'gu kokių1 pagerinimų kada lai- 
miesite, tai tik per kovą ir br- 
ganizuotą savo vienybę. Rei
kia, todėl, stotį į; kairiąją ,Na-

kiekvieną kandidatą reikalauja-! 
ma užstatyti $,75Q. Ir jeigu 
kandidatas rinkimuose negauną 
tam tikro skaičiaus balsu, tai 
ta kaucija prapuola. 'Gi Ko
munistų .. Partija? ;yra , grynai 
darbininkų ’partija.' Užėjus kri
zini jai bųyo dar’"sunkiau Nu
kelti reikalinga suma pinigų. 
Pavyzdžiui, pastatymui pilno 
kandidatų surašo (apie 615) 
reikėtų apie $461,000.00'. štai 
kodėl tik tebuvo 25 komunistų 
kandidatai šiuose rinkimuose.

Todėl komunistų įtekmę rei
kia spręsti ne pagal tą, kiek iš 
viso balsų buvo paduotą, o pa
gal tą, kiek gavo kiekvienas 
kandidatas atskirai. Ot čia ir 
rasime labai didelį komunistų 
balsų pakilimą. Pasirodo, kad 
komunistų balsai beveik pasi- 

1 dvigubino, tai yra, imant pa
gjausiais ir 
jYjrkintojais “socializmo” “dar-! iki 1931 metų Darbo Partija!__ _____ , ____
mūsų- gadynėj.” Jie turėjo pa- nuolatos kilo augštyn, dabar gal kandidatų skaičių, palygi 
rodyti pasauliui kelią prie so- prasidėjo jos puolimas žemyn, nūs su 1929 mėtų 
cializmo. > Jie turėjo 
“ijjamų nevalios” visą 
kiją! 

<Bef šitie rinkimai 
tuč-3 saldžius menševikų sap
nus į nesurenkamus šmotelius.

išvesti iš
darbinin-

sudaužė

rinkimais,
Tas tiesa, kad dar virš šeši mi- 1931 metų rinkimuose fcomuni- 

balsavo už stų balsai pakilo ant apie 48 
kandidatus, nuošimčių. Čionalę Mainierių liniją ir lai

mvv . vL. Dabar suveskime skaitlines
darbininkai dar vis nenorėjo at-1 nacionaliai.
sisveikinti su tomis iliuzijomiskandidatus paduota- 74,000 baL

lionai darbininkų 
Darbo Partijos 
bet reikia nepamiršti, . kad tie

Už 25 komunistą sai kitaip
kytis vienybės; tuo kartu ir be

žiūrės į darbininką.

Cleveland, Ohio 
legatų pasitarimu, kuris įvyko 
pereitą nedėldienį, nusitarta 
delegatams susirinkti šiose vie
tose: kurie važiuos subatoje, 
jie visi turi susirinkti Liet. 
Darbininkų svetainėje, 920 E-. 
79th St.., kaip 11 
ir nevėliau. Gi kurie

pa-
delegatai-delegatės 'P°J ateityje, kad padidinti ko- sakyti, kas pas juos geriau, no

gite gerai susirinki- v4 pries mūsų revoliucinio ju- g.u brook lyniecius: Jię ge-,

Delegatas.

ora’iau darbuojasi bedarbių
. , . ; • jganizavįme, jie geriau, susisie-
Bendra Lietuvių Darbininkų :kę su ^atsiliįusia nuo darbinin- 

Konferencija ;kų judėjimo lietuvių cĮarbinin-
Konferenęljoj delegatai mup 'kų dalimi.

darbininkiškų organizacijų da- Gan tankiai pasitaiko, kad 
lyvavo tik Chicagos apieliii- užeina į “Vilnį” katalikų bei 
kės. Wisconsin apskritys, pie-! kitokio nusistatymo lietuvių 

.. ......... —-ii  rpaj yra ]afoaį 
Visose 

. TaČiaus, nežiū- kolonijose darbininkiškos or- 
riiit kad vien tik Chicagos dar- *ganizacijos ir klasiniai sąmo- 
bininkų organizacijos sudarė :ningi darbininkai turi eiti į at- 
konferenciją, jinai buvo dide-.silikusias darbininkų miniai 1 —  JI X - .1-..... 1 _1 _ I X-S. • • f V <1 1 • % '

Ivojant už tuč-tuojautinę pašal- 
Delegatai savo kalbose vie-'pą nedirbantiesiems irverčiant 

nas po kitam davė nurodymus'kapitalistinę valdžią išleisti 
apie darbininkų didėjantį ne- socialės apdraudos įstatymą, 
pasitenkinimą k a p i t a listing ,turim šviesiausią progą priei- 
tvatka ir apie kovingą stoji- jti prie įvairaus nusistatymo 
mą į revoliucines kovas.

Bedarbių o !r g a n i žavimas, 
stojimas į. revoliucines unijas nemokėjom t 
ir kova su oportunistais, lietu- tį. J 
vių darbininkų revoliucinio j u- ryti dabar, 
dėjimo skaldytojais, tai buvo

dėjimo skaldytojus

R

tinio Illinois ir Springfieldo i darbininkų. Tai 
apielinkės turi savo atskiras Šveikas pasireiškimas, 
konferencijas.

BADUOLIŲ VAIKŲ-MOTINŲ 
DEMONSTRACIJA PRIE 

MIESTO ROTUŠES
Lapkričio, 27 d. yra rengia

ma baduolių vąikų-motinų de
monstracija prie miesto salės, le revoliucinių darbininkų pla- Organizuojant bedarbius, ko
ji prasidės kaip 2 vai. po pįe- ningumo sueiga. ' j 
tų. Tėvai, kurių vaikai yra ne
aprūpinti mokyklose maistu ir 
mokslo reikmenimis, visi atei
kite užprotestuoti , ir . pareika
lauti sau ir išavo vaikams kaip 
maisto, lygiai ir kitų reikme
nų. Dalyvaukime skaitlingai ir 
parodykime miesto valdžios po
nams, kad mes ilgiau nebadau
sime, o kovosime.

Ėed-arbią. ęentraję Taryba.

darbininkų.
Mes, brooklyniečiai, kol kas 

įkėjom tą progą išnaudo- 
Pasištengkim tatai pada-



/?. Krasauskas

(Tąsa)

S. Sąjungoj

WILKES-BARRE, PA D. Zdaniūte.
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Gal jau visi gerai žinot, kad 
Aido Choras rengia savo kon
certą 25 d. lapkričio, Eagle’s 
Svetainėj, 37 N. Washington
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Kiekvienas klasiniai susipratęs darbininkas ir darbo valstietis pri 
valo skaityti ivienintčlį leituvių kalba ilitęratųros, politikos ir visųo- 

i menįės mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą

Palengvina Skausmu
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skhusmų. Nusipir-
i į kite b6nką linimento
PAIN-EXPELLER

Bet jei mes ‘ 
moteris ii*♦

3
50 
50

30c.

“PRIEKALAS”Programa bus gera. , Kon
certe dalyvaus ne tik. Wilkes- į 
Barrių Aido Choras, sekstetas i 
ir duetai, bet taipgi Shenan- • 
doahrio Lyros Choras, solo

kenčia daugelį

nuomonė! Aš ; J V. (^ai ^)0. s0ėkų. 
Valstijose per

kaus nemokamai įdomų 
99

mažiau 5 egz.—5% pelno, kurio 
pelno, kurie išplatins 25 ir dau-

iinoinBmoniBiiiaiiiamBiiianiaiiiBiiicHiismaniBmsiiioiiii

$1.00 
50c. 
20c.

m. 
f. 
f.

plaukus—atrodo labai 
ir atletiškai pasirėdžiu- 
Nutukusių, sudribusių 
čia neprisiėjo matyti, I 
Valst. prisieidavo. Mat,

v

Penktad., Lapkr.*20, 1931 Puslapis Trečias

B DARB1N. GYVENIMO S. 'SĄJUNGOJE
i vo mūsų organizacijų nariu, 
i Dabar koki du ar trys metai 
I pristojo prie A.L.D.L.D. ir 
Liaudies Choro: tai - visas jo 

'progresas, ir jis visai nieko ne
žino nei apie Komunistų Par-i 

itiją, nei apie d. Bimbą. Iš kur 
i atėjo, ir vėl ten eina, kur bu- 
I vo. Net d. Kralikauskas pra- 

neprisiėjo i dėjo raudonuoti, kaip šimkonis' 
matyti taip apdriskusių ir 
vargusių žmonių, kaip

i Yorke. Daugelis mano

darbe skubinti, jam niekas ne- 
grąsina išmetimu iš darbo. Vy- p.1 
riausias “bosas”—tai pačių dar
bininkų draugiška disciplina

Rašydamas apie darbininkų paremta klasine sąmone, 
gyvenimą S. Sąjungoj, visai j 
nemanau imtis apibudinimo! Leningiade man
Sovietų Sąjungos tikslų, nes to-; 

» kių teoretinių raštų labai tan-1 
kiai pasirodo darbininkiškoj Į . .
spaudoj ir 'kas norėjo tas galė-j^.ac? Sąjun2°J balti kaime-į tą. 
jo susipažinti. Aš tik trumpai!1^ laikomi poniškumu n daibi-lkias ne 
norėsiu apibudinti dabartinį' ninkai nenešioja, 
darbininkų gyvenimą. Kapita- • Pra^.i° Vakarais 
listinėj ir social-fašistinėj spau
doj nuolatoš prisieidavo skaity
ti apie dabartinės S. Sąjungoj 
darbininkų “blogas” są 
(apie “priverstiną” tlhrbą, apie 
“apdriskusį” ir “pusbadį” gyve-! 
nimą), būt ir net tarpe l__ -
nistų buvo daug tokios nuomo-IJ8 
nes, kad dabartiniu laiku, noVsl -■ 
ir iš savo liuoso pasiaukojimo J 

„ “petilektikos” delei, Sovietų Į
Sąjungos darbininkai dirba 
galo sunkiai ir 

^nedateklių.
Tai klaidinga 

pats būdamas J. 
sistačiau daug sunkesnį gyveni
mą S. Sąj’ungos darbininkų ii , - .
važiavau pasiryžęs jį susitikti1Jungt.Vaistųjjj, 
ir bendrai pergyventi būdavo-i 
jimui socialistinės draugijos.' 
Tas reiškia, jog aš buvau I 
iš dalies apkurtintas i 
niu skambėsiu buržuazinių var-1 
pų priešsovietinės propagandos.! nišusios 
Mat, sakoma, kad ir vandens lengvai 
lašai nuolatos krisdami akme-|sios‘ 
nyje duobę padaro.

Pažįstant Amerikos 
kų 
jei 
kai 
nas 
mą 
j u 
kos

su- kalbėjo, ir tokioje pozicijoje 
New'jis Lawrencj pastate, kad vi- 
dar, 'sam Lawrenciui padarė sarma-

J . Pradėjo vyras šnekėti to
mmies, kad klausant iš 

Tie laikai jau į šalies atrodo, kad jis kalba apie ■
25 Oktiabrio i aną pasaulį ir nieko visai ne-

!prospektas nesiskiria nuo New!žino apie darbininkų judėjimą. 
Yorko Broadwes ir 5th
A bei na i,

tik apie audėjų streiką, ką,s,(vi- duetai ir kvartetai, 
sai neatatiko į disku.suojamą ir abudu chorai bendrai, tai' 
klausimą, ir jo laikas pasibai-;bus ko pasiklausyti. j
gė kalbėti, o jis pats davė raš
tišką įnešimą, kad būtų dele
gatų kalbos aprubežiuotos 5 mi
nutėmis; tai neturi ant nieko 
pykti, kad jiem neduoda laiko. 
Bet d. Kralikauskas balsavo 
už rezoliuciją. Tai dabar,drau
ge Kralikauskai, turite atitaisy
ti klaidas, Lawrence padary
tas. Tai būsi vyras už tai.

Dainuos! Havana, Kubą.— Lapkri-j 
čio 18 d. sprogo bomba 

Į o n ri n i rl c\ m r\f n v»i o Izn 1 >• Q m a _
Bus lietuvišku ^ų kūdikį. <•

ęomstock, N. Y.
v .. . čionai kalėjimesužeidė moteriškę ir 3 me-

kalinys John Ilberson peiliu
i nudūrė kalinį Charles- 

York. .Savo pra-iQ00(jray> paskui Ilberson.’ 
kalboje profesorius JBlood- pa^s sau pasidarė 19 žaizdų ; 
good smarkiai jsbaj e zmo- su peįĮįu įr randasi ant mir- ~ 
nes, kad jie užmiršta savo]ties patai0< 
sveikatą ir nesirūpina jos j 1 

i apsaugojimu. Ypatingai ve-i
v. ..

j Sako, kad kiekvienas žmd- i 
i gus turi mažiausia vieną į 
■ sykį per metus nueiti pas i 
i gydytoją ir duoti save išek-!
zaminavimui.

Po koncerto bus šokiai prie 
geros muzikos, i 
užkandžių ir dešrų ! O prie to 
bus skanaus visokio gėrimo.

Taigi kviečiame visos apie- 
linkės lietuvius darb., kad ne
pamirštų dalyvaut šiame kon
certe. Linksmai laiką praleisi
te ir sykiu paremsite Aido 
Chorą. _

Tikietai tik po 50c vyrams,' žio liga delei > to plečiasi?I 
o 35c moterims. Tikietai gali- Į 
ma gauti pas Aido bile choris-1 
tus.

Taip ir matosi, kad tai keno 
nuolatiniai industrijos j auka, sklaidinta tokiu žmonių, 

■livras darbininkai yra apsirėdę, nū kiek ; kurie traukia į į .soęialfašistinę 
•J ne. prasčiau už J. Valst. darbi- balą; ir ištikro jis yra suklai- 

■ 1ninku?. Sudaro šiek-tięk bėd-ldintas vietinių sklokininkų ir
komu- Įnesnį sluogsnį miesto gyventojų ( jų vaduko M. Stakionio. 

j iš sodžių pribuvę darbininkai, I n
l kurie nemoka jokiu amatu, ■ ,v ^?ar <a 3.ej0 Y. Kiali.kauskas 
įprasčiau uždirba ir abelnai že-''s Lawrencio. bet jis irg, me- 

Jmiau kultūriniai stovi, kurie ko "pasakė apie sklokinmkus, 
įe j net ir nepratę pasipuošti. O jų! 

'labai daug plaukia į miestus,į 
| nes industrija reikalauja nau-j 

o nuo žemės j 
(ūkio juosius paliuosuoja trakto-i 
Iriai ir kitos mašinos. Drabu
žių mada nesiskiria daug kuom 

, ar kitų 
•kultūringų šalių. Vasaros me- 
!tu moterys nešioja iki -keliui 
i dreses—andarokus. Pančiakas 1

nuola*ti-1 r^tai kuri nešioja, daugumoje j 
į vienplaukės bei skariutėmis pa-'

gyvenimą, mano 
Sovietų Sąjungos 
jį taip pažintų, tai nė vie- 
nenorctų mainyti gyveni- 

kad ir dabartiniu sunkiuo- 
laikotarpiu pirmos petilet- 

b u d a vo j i m u i socializmo.
Dirbantis ir vidutiniai uždir
bantis J. Valstijų darbininkas, 
gal tūlų dalykėlių ir daugiau 
gali įsigyti, bet visi menkos 
vertės dalykėliai su visu bend
ru gyveidm.u, mažai' vertės' te
turi, kuomet gi jų patsai gy
venimas stovi nuolatiniai ant 
pavojingos ' starštyklės: ryto
jaus diena—-Visada stovi tarsi 
baidyklė, prieš kurią 
kiekvienas Amerikos 
ras. Gi S. Sąjungos
ninkas rytojui žiūri drąsiai į 
akis ir kiekvienas rytojus jam 
artina geresnį ir geresnį gyve
nimą.
Laisvas Sovietų Darbinin-

dreba 
proleta- 

darbi-

Iš kitos 
darbininkas 
prieš, jokius 
neturi. Jo

pusės, Sovietų S. 
nelenkia galvos 

bosus, nes jis jų 
niekas neragina

| moterų 
[kaip J. 
|čia nėra dykūnių ir nesriaubia 
įvairių buzų, nuo kurių nena
tūraliai išsipūstų. Dabartiniu i 
laiku, Petilietkos laiku, dange- Į 
lis moterų dirba ir prie sunkių : 
darbų kartu su vyrais: dirbai 
prie štukatūros (plesteričtvi-į 
mo), prie ekstros vielų įvedi-] 
nėjimo, konduktoriais veik iš-: 
imtinai moterys; daktarai, in-j 
žinieriai, technikai ir prie -na-j

• mų statymo su lopeta ir točka, į 
visur rasi moterų. Bet jei mes ; 
paimsime J. V.
prie “lengvesnių” tūlų darbų, j 
prie pasiutusios skubinimo sis-! 
temos, surasime, jog jos daug! 
daugiau suvargusios grįžta iš 
darbo, negu čia nuo sunkaus 
darbo, čia jų niekas neragi-

1 na. Jos laike darbo pasėdi, pa
silsi ir vėl dirba sulig išgalės.

Tas pats ir su visais darbi-, 
įlinkais. Daleiskim, dirbant 
rūkyti yra draudžiama delei 
gaisro pavojaus. Bet yra įtai
syti kambariai, specialiai parū
kymui ir bile laike gali nueiti j 

į pasirūkyti, Čia bosų nėra ra-1 
'ginimui darbininko darbe.
I !

(Tąsa bus)

JASFIR LESS, Žymi Sovietų Kontralto
Nuo pirmos dienos proletarinės revoliucijos dainavo ir 

vaidino Pirmame Revoliucijos teatre. O paskutiniais lai
kais dainavo goriausiame Maskvoje teatre Stadiume 
Maskvos Dailės Teatrų. S.S.R.S. pilietė. Ant laimės tu
rime progą ją girdėti “Laisvės” koncerte.

Bruožai iš Naujosios Anglijos l’ehviy
Organizaciją Bendrosios Konferencijos j

Lapkričio 15 d. įvyko isto- jie nedalyvauja tokiose konfe- 
riška konferencija visos Nau-I rencijose. Bet jie atmesdinėjo 
josios Anglijos. Delegatų bu-, pakvietimo laiškus, kaip kad 
vo išrinkta 99, bet nepribuvo 
5. Atstovavo 36 organizaci
jas. Tai buvo nepaprasta 
konferencija.

i pakvietimo laiškus, kaip kad
i padarė Lawrence M. Stakionis, į 
o gal ir kitur buvo tokių atsi- ‘ 
tikimų. Tai va kur jų ir pa- i 
sirodo oportunistinis darbas j 

Aš nerašysiu plačiai apie Ši-, pilnoj nuogybėje. Kada buvo; 
tą konferenciją, ba tilps jos vi-. diskusuojama šitie dalykai, vi-; 
sos priimtos rezoliucijos ir 'te- si sutiko su Centro Biuru ir j 
legramos mūsų laikraščiuose. Komunistų Partija, išskiriant i 

Šioj konferencijoj buvo vie- iš Worcesterio, Mass., šalavię- 
nas iš pamatinių tikslų, thi ko- jų, kurianl “nėra a’išku” ir tiek, 
va su visokiais oportunistais, Bet d. J. J. Bakšys buvo užsi- 
'Pruseika, Butkum ir kompani- puolęs peraštriai prieš “opozi- 
ja. Bet šiame klausime gal cionierius.” Mano supratimu, 
būt permažai buvo diskusijų,: reikia švelnesnės taktikos, kad 
del to, kad žmonės pradėjo rin-' suklaidintus darbininkus galė- 
ktis į koncertą ir delegatai bu-' tume pataisyti, o ne toliau at-ktis į koncertą ir delegatai bu- ] tume pataisyti, 
vo nuvargę per visą dieną nuo: stumt nuo darbininkų judėji- 
sėdėjimo svetainėje ir disku- i mo. Bet čia aš nekalbu 
suodami bedarbės ir karo klau- Pruseiką ir Butkų.
simus. i m • . . . T; Taipgi buvo ir Lawrence,

Pruseiką ir Butkus informa- j Mass, delegatai, kurie atstova
vo savo pasekėjus, kad jie ne-ivo Liaudies Chorą. Vienas de- 
dalyvautų tokiose konferencijo-. legatas iš Lawrence pasiima 

Tai kaip jie gali daly-.balsą (J. šimkonis) ir nori ap- 
skloką, 
ir pats 
ką nori 
pasakė,

se.
vauti tokiose konferencijose, Į ginti prieškomunistinę 
kad ten bus diskusuojama be-! bet ką jis kalbėjo, tai 
darbės klausimas, karo klausi-j nesuprato, ką kalba ir 
mas ir streikų klausimas? O 
kai dalyvausi tokioje konferen
cijoje, tai turi ir diskusuoti to
kius klausimus, o eik prieš to
kius tarimus, tai liksi genero
las be armijos. Tai va del ko

apie

pasakyti; tik ant galo 
kad “šitą rezoliuciją turime at
mesti.” Gal būt Stakionis .taip 
pamokino, 
“kritika”, 
įklampina.

Tokia sklokininkų 
tai dar giliau juos 

Kas tas šimkonis

POLINA DAGMAROVA, Sovietų Sopranas
Ji yra plačiai žinoma Sovietų Sąjungoje kaip pirma

eilė teatrų dainininkė. Ją puikiai pažįsta net ir Karo
lis Požėla, geriausias lietuvių ristikas. Jis, pamatęs skel
biant ją dienraštyje,'išsireiškė: “rūpinsiuos būt ‘Laisvės’ 
koncerte. Dagmarova gera dainininkė.”

S. KOTLAR, Sovietu Baritonas
Atsižymėjo kaipo geras dainininkas, tarnaudamas So

vietų Raudonojoje Armijoje. Vėliaus dainavo įvairiuo
se teatruose Sovietų Sąjungoje. Mes jį girdėsime “Lai
vės” koncerte.

JACK SHAFFRAN, Puikus Basas •
Jis dainuos solus mūsų dienraščio koncerte. Ameriko

niškoje scenoje jis jau plačiai pagarsėjęs kaipo solistas. 
Lietuviai darbininkai turės progos įsigėrėti Brooklyn 
Labor Lyceum Svetainėje.

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

O KĄ MANOTE APIE SO. BOSTONO LAISVĖS 
CHORO KVARTETĄ?

Daug girdėjote apie dainininkus ir artistus: Ig. Kubi
liūną, tenor-baritoną; Juliją Rainardienę, Soprano, V. 
Bubliūtę, Alto, ir A. Juodaitį. Greit turėsime progos 
juos išgirsti.

SIETYNO CHORO OPERETIŠKAS AKTAS
Sietyno Choras iš Newark, N. J., duos gražų opere- 

tišką aktą, kur dalyvaus ir raudonosios šokikės.
------------------------- :  —. ,---------- ----------- ----------------------------:—   ------------------- .

TAIPGI DAINUOS IR AIDO-LYROS CHORAS
Prašome išanksto įsigyti tikietus, nes sėdynės nume

ruotos.

Iš Sietyno Choro Koncerto j
Subatoj, lapkričio 14 d., va

kare buvo Sietyno Choro kon- ■ 
certas ir šokiai Lietuvių šv. 
Jurgio svetainėj, po num. 180 į 
New York Avė. Programos, 
pildyme dalyvavo lietuvių ; 
darb. trys chorai, Ukrainų'

’iMandolinų Orkestrą, Brookly-i 
no Aido Choro Merginų Seks- 

; tetas ir ant galo sulošė aktą 
Lietuvių Darb. Susivienijimo 
Jaunuolių kuopa, kuri sulošė 
“pantomimą.”

Pirmiausiai pirmininkas Ja
nušonis pašaukė vietinį Siety
no Chorą, kuris šu atidarymu 
sudainavo Internacionalą ang
liškai ir dar porą darbininkiš- 
ikų dainelių lietuviškai, vado
vystėj B. L. šalinaitės.

Toliaus sekė vietinio choro 
smuiko solo—Žukauskaitė, pi
anu palydint Janušioniūtei.

Po tam Bangos Choras iš Eli
zabeth, N. J., vadovystėje VI. 
Žuko, sudainavo taipgi 
darbininkiškas daineles.

Iš eilės sekė Ukrainų 
dolinų Orkestrą, kuri 
žavėjo publiką.

Paskui dainavo Aido 
Merginų Sekstetas, o 
patsai Aido Choras, vadovys- ; 

;tėj H. Retikevičiūtės.
Dar turėjo dainuoti žydų 1 

Freiheit Choras, bet delei m,o-Į 
;kytojo nesveikatos atsisakė!1 
i dalyvauti. Todėl del užpildy,-' 
mo tos vietos sulošė “pantomi-! 
mą” Lietuvių Darb. Jaunuolių i 
Susivienijimo kuopos nariai iš t 
Brooklyno, N. Y. Visi chorai į 
dainavo darbininkiškas dainas 
.ir sudainavo gerai. Taip pat1 
j Aido Choro Merginų Sekste-1 
tas, iš publikos žiūrint atrodė' 

‘gražiai—jųjų vienodas apsitai- 
. symas.

žodžiu sakant, viskas pavy- 
| ko neblogai, ir manau, publi- į 
’ ka liko patenkinta, išskiriant1 
j kelis, nes niekuomet visų pil- 
1 nai negalima patenkinti.

Vardan Sietynų Choro vi
ešiems dalyvavusiems išpildy-. 
j me programos ir atsilankiu- 
įsiems į parengimą tariu ačiū. 
’ Taipgi šaukiam visus jau
nuolius, merginas ir vaikinus, 
; rašytis prie Sietyno Choro, i 
'stot į mūsų eiles ir dalyvauti 
įkartu darbininkiškuose paren- j 
gimuose, prie to lavintis dai- ! 
lėj. Choro repeticijos būna 

'kas ketvergas po num. 180 
i New York Avė., šv. Jurgio, 
; svetainėj.

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

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

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

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

Kas užsirašys 1931 m. “PRIEJKALĄ 
proletarinės poezijos rinkinį “Kovos keliais.

Platytojams, kurie išplatins ne mn«inn r, 
išplatins ne mažiau 10 egz.—10% 
giau egz.—15% pelno.

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

ue— r.auiagnemažiz
6 Mėn.
Atsk. egz.

Amerikoj; metams
6 Mėn.
Atsk. egz..

Vokietijoj: metams
6 mėn.
Atsk. egz.

Lietuvoj: atsk. egz.

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ 
GALIMA:

Redakcijos adresu:
MOSKVA, Nikolskaja 10

Centroiz.dat, Periodsektor, 
Red. “PRIEKALAS”

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

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

£

°

M. J. J.

[oiGIliūHIOIHglItDIlIOIIIOItlOIIIBIII

liradeJhB 
F. LASECK 
(LaHevičms)

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Ottawa, Kanada.— Per 

1930 metus Kanadoj prasi
žengimų skaičius paaugo 
ant 18 nuošimčių, o krimi- ]
nalysčių ant 13 nuošimčių.
mMMMMMMMMMMM

NAUDOKITĖS PROGA!
Reikalinga dar 100 energin

gų agentų r e p r e z e ntacijai 
Blue Rose Laboratorijos, par
davinėti Rojaus recepto tab- 
letus.

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

Neleiskite veltui laiko, iš- 
pildykite kuponą ir tuojau 

j siųskite mums:
‘ BLUE ROSE LABORATORIES 

69 Bond Street 
Elizabeth, N. J.

i

Vardas .....................................
Antrašas .................. ..............

Užrakinkite Atidarytus Langus!
Mano nauju išradimu uirakint) atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš lanko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lanęo, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad Ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit*3 naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą Jangų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la- 

• biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad .šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus: ir kaip būtų ma
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti. Čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $8 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J

Telephone, Mitchell 2-2554

Window Lqek 
kad niekas per jį 
, ir eik, kur nori;

JUOZAS MICKUNAS. ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau 

i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri- 
kalaujant, galiu pribūti j jūsų namus ir parodyti visą 

langai. Su pareikalavimais

Siunčiu ir i
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti i jūsų 
speciališkumą, kaip Užrakinama atdari lai 
prisiųskite ir pinigus.

Rąžykite: KS Tea Eyck StM Brooklyn, N. Y.
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KAIP TURISTAI VIRSTA IMIGRANTAIS
R. MIZARA

MASKVA.—Spalių mėn. 12 d.—Į Sovie
tų Sąjungą šiuo tarpu atvyksta labai daug 
“turistų” ir turistų. Pirmieji apsimetė
liai turistais, o antrieji—tikri turistai, at
vyksta mėnesiui kitam pasižiūrėti ir greit 
vėl atgal grįžta, iš kur atvyko.

Mūsų “turistų” grupė jau pasirodė, kuo 
esanti. Dar Leningrade būnant daugelis 
jų jau svarstė galvojo, kaip ir kur čia pa
silikti; kaip darbą gauti Sovietų Sąjungoj.

rubliais, kai ir visiems darbininkams. Bet 
mūs nusistatymas šiuo tarpu yra tokis, 
kad padėti svetimšaliam darbininkam. Jūs, 
kai ir kiti svetimšaliai, gausite biskelį ge
resnes gyvenimo sąlygas už vietinius dar
bininkus. Tai yra todėl, kad 
stoka lavintų darbininkų.

Mūs draugų akys nušvinta.
tęsia kalbą toliau:

—Sakykit, kada sutinkate

mums labai

Bet anas

važiuoti ir
Pu? 43, Jau ten gavo užtikrintus darbus. Į pradėti darbą, tai mes išpirksime gelžke- 
/r' * • 1 1 5 *. i Ro bilietus.

Dar jis pamąsto, domiai stebi mūsiškius.

Waterburieciy Patyrimai, Vaikščiojant Po 
Darbininky Namus.-Savitarpinės Mokyklė

les Reikalas;Konferencija; Vakarienė

atdara 6-tą vai.,. lošimas , prasidės 
lygiai 7-tą vai. vakare. Visi lietu- » 
viai darbininkai, nepraleiskit šio va
karo, dalyvaukit. Įžanga vyrams 50c, 
moterims 35c Rengėjai. .

(271-275)K

iBet j Maskvą atvykome visi.
Paprastai, kuomet turistų grupė pribū

va čion, tai vietinė organizacija, Inturist, Pagaliau taria: 
tuojau pąrupina vadovus (guides), kurie . ~ ‘ ‘ ‘ ‘ " ' '
pasiima visą grupę ir vedžioja po fabri- smulkiom išlaidom, iki ten nuvyksite? Sa
kus, po miestą, po įstaigas, aiškindami jų kykite, kiek, 
praeitį, vertę, naudą, etc.
Priešingai tačiaus buvo su mūs grupe (ir, ■ kia, kad jam jau reikia, 

galima sakyti, beveik su visom trečiakla- bedarbis.
sių-darbininkų “turistų” grupėm, atvyks- dom. Geležinkelio bilietai apmokėti ir mie- 
tančiom dabartiniuoju laiku). Vos spėjome . ganiosios lovukčs-taip pat jau. Ir štai du 
užkąsti, kaip mūs “f”--*-’’” i—--4- ___•----- ,
galvų ir dui į miestą, į įstaigas darbų jieš-' Donbosą. Palydim.
kotis. !

—Muziejus, fabrikus ir patį miestą spė-' stotį—milžinišką stotį, ftilnutę svieto—link
sime pamatyti tuomet, kaip gausime dar-' smos, entuziastiškos minios žmonių. Jie 
bus,—kalbėjo man tūli darbininkai.—Štai < išvažiuoja.
pinigai išsisėmė, neturėsim kuo gyventi,! Kaip tinkuotojas vyko į Leningradą?

Važiavo su mūs būriu vienas tinkuoto
jas—žydų tautybės, detroitietis Rubinas. 
Kelionėj jam nelaimė atsitiko: pametė sa
vo keliautojų čekius (travelers cheques). 
Neturi pinigų. Eina jis į profesinių są
jungų centrą ir skundžiasi. Nori gauti 
darbą, bet pradžiai gyvenimo neturi pini
gu.

Jam darbas duodamas Leningrade ir ra
ginamas Rubinas kuoveikiausiai važiuoti. 
“Važiuok ir dirbk, dirbk!” jam sako.

—Bet aš pinigų neturiu.
—Kiek tau jų reikia?
—Duokite, kiek galite.
Paduoda jam 250 rublių.
Ant rytojaus Rubinas sugalvoja,

Jis ir vėl eina.

—O gal jum reikia pradžiai gyvenimo—

Du turi dar savų, bet trečiasis pareiš- 
, Jis ilgai buvo 

Gauna 35 rublius keliones išlai-

WATERBURY, Conn.-—Lai
ke vajaus mums teko pereiti 
daug istubų ir pamatyti daug 
suvargusių bedarbių žmonelių. 
Kaip tik įeini pas žmogų per 
duris į stubą, tuoj aus pamatai 
sienas, apkabintas šventais 
“abrozais” ir kryžiais, žmonės 
atrodo suvargę. Rakandai se
ni, aplūžę. Pradėk kalbėti su 
jais, tai jie ttuojaus pradeda de
juoti, skųstis, kAd šita bedarbė 
jiems atnešė didžiausią skurdą 
ir vargą. Daugi tokių; žmonių 
atradom, kurie visai nedirba, 
kiti sako, kad ir. dirba, tai tik 
po dvi tris dienas į savaitę, ir 
tik po kelias valandas į dieną, 
ir tur vienas visą šeimyną mai
tinti, o daugelio šeimyna susi
deda iš kokių šešių arba septy
nių narių. Užeini tokių, kurie 
pradeda kalbėti ir verkti. Sa
ko, mano gyvenimas, tai būtųi 
geriau numirti, negu kad varg-1 
ti ir badauti. Tai mes prade
dame aiškinti, kad žmonės turi j 
organizuotis, skaityti darbinin
kiškus laikraščius ir literatūra, V 7

Aiškinti darbininkams, kurie 
dar nesupranta savo klasės rei 
kalus.

A. 12 kp. nutarė turėti savi
tarpinę mokyklą žieminiame 
sezone. Mokykla prasidės 22 
d. lapkričio, 1931 m., nedėlios 
vakare, 7 :30 vai., po num. 774 
Bank St. Bus studijuojama 
“Komunizmo Pagrindai.”

Kviečiame visus darbininkus 
ir darbininkes lankytis į šitą 
mokyklą, nes ji yra labai svar
bi darbininkams.

A.L.D.L.D. 28 kp. extra su
sirinkimas bus 30-tą' d. lapkri
čio (November), panedėlio 
vakare, 7:30 vai., 774 Bank 
St. Visi nariai būtinai dtsi- 
lankykit ,nes tame susirinkime 
turėsime balsavimą Centro Ko
miteto ateinantiems metams. 
Taipgi bus renkama delegatai 
į A.L.D.L.D. 3-čio Apskričio 
konferenciją, kuri įvyks pabai
goje gruodžio mėnesio, ir bus 
išduotas raportas iš visos Conn, 
valstijos darbininkiškų draugi
jų ir organizacijų konferenci
jos, kuri įvyko 15 d. lapkričio.

Vakarienė A.L.D.L.D. 28

WORCESTER, MASS. i ■
A.L.D.L.D. 11 kuopos sūširinkimas 

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

• Sekr. J. K.
(274-275)

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 
ir vietinis visų mylimas dainininkas 
A. Višniąupkas, Yra pasižadėjusių 
atvažiuoti iš Brooklyn, N, Y. šo
kiams grieš gera Gurskio orchestra, 
iš Elizabeth, N.- J. Įžanga 25c., vai
kams dykai. Kviečiame visus atsi
lankyti.

Rengėjai.
(273-275)

DETROIT,; MICH.
Teatrhš, llAinos, Šokiai

A.L.D.L.D. 52i kp. ir L.D.SiA. 17 
kp. rengia šaunų vakarą sekmaęlienį, I 
22 lapkričio (November)’, I.A.S- »sve- j 
tainėj, 24-ta ir Michigan Ave. ' A.L. . . o v .
P. Meno Sąjungos 4 kp. ir Aido Cho- nesiūs ir 3c. uz vieną kopiją. , 
ras suloš liaudies dramą “Mes ir Speciales kainos tiems, kurie 
Jie.” Veikalas dar pirmą syk šia- • u£sisakys pluošta virš 200 kome mieste lošiamas. Jis atvaizdina •• J 1 
darbininkų kovą su kapitalistų klase. P1 N* 
Veikalas labai žingeidus, yra ir dai
nų. Atsilankę pamatysit gyvą pa- i 
veikslą. Po lošimui bus šokiai prie 
Proletmeno orchestros. Svetainė bus

IŠEAIMEKITE
Ekskursiją į Sovietų Sąjun

gą Dykai

Oficialis organas Lygos delei’ 
Gynimo Negrų Teisių

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau- > i 
ginusia prenumeratų. . . . 
(Matykite Liberator, kad su- • 
žinojus sekantas dovaųas)

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

už 6 mėnesius, 30c. už 3 me-

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City
turistai” kepures ant, mainieriai ir vienas dailydė pasileidžia į 

.'Z.__ t. ŠI—. Iš Oktiabrskos gele-
: žinkelio stoties daiktus perveža į Kurskyj I I I • • "1 V • • V 1 J j • • 1 J • , 1*1 I

mokintis iš darbininkišku laik
raščių ir knygų, kaip suprasti 
savo klasės pareigas ir stoti į 
kovą prieš darbininkų išnaudo- kp. įvyks 25 d, lapkričio (No
toj us, kapitalistų klasę.
tik galėsime pasiliuosuot nuo Thanksgiving Day, 103 Green 
bado ir. skurdo per tamprų dar- St. svetainėje, 
bininkų susiorganizavimą. 
kurie apsišluosto ašaras ir 
ko, “neturiu tiek pinigų, 
užsirašyti laikraštį, tai 
smulkios literatūros 
siu, 
nizmo Pagrindai,” “Balsas 
kitokios literatūros.

pasibaigus mūs apmokėtam laikotarpiui.
-JDu metu Detroite be darbo išbuvau— 

šnekėjo kitas, lietuvis automobilių darbi
ninkas.—Noriu čia gauti darbą ir dirbti ir

ot, Inturist darbininkai-vadovai turis- 
neturi ką veikti. Turistai virsta imi

grantais. Iš 43 mūs trečiaklasių grupės, 
tik aš vienas pasirengęs grįžti atgal. Va-i 
dinasi, tik aš vienas pasilieku turistas.

Tuo bent gerai,’kad kiekvienas iš trokš-! 
tančiųjų gauti darbus ir apsigyventi So-1 
vietų Sąjungoje, yra užtikrintas, kad dar
bų—kiek tik nori. Tik dirbk! Visur dide-! 
lė stoka darbininkų. Deja, kambarių ap-! 
sigyvenimui trūksta; Sovietų Sąjungos! 
miestai perpildyti gyventojais, kurių skai-!

"} jam dar permaža bus. 
pejama tiek namų pristatyti..daro pai.eiškimą.

Mus “turistai” kiekvienas norėtų pasilik-, - 
butųaS^V°^ Cen^re’ bet nebegali stokos bilietą į Leningradą nuperka.

Einame Jieškoti Darbų
Du vengrai darbininkai praneša vakar, 

kad gavo darbus Kuzbase, Sibire, anglia-Į 
kasykloj. Vienas nenori važiuoti ten, nes 
per toli. Jis yra dar kitokio amato žmo
gus, apart angliakasio. Galėtų gauti mies
te, bet del stokos butų—čia negalima ap
siūkti. Dar nežinia, ką jis darys.

Atvyksta iš Ukrainos darbininkas—bu
vęs a/nerikietis—praneša, kad ten reikia

Mes vemb.), seredos vakare, prieš

Tikietas $1.25 
Ne- kiekvienam. Orkestrą grieš iš 

• sa-1 Ansonijos, kurią mūsų watcr- 
kad įburiečiaf labai myli. Či— 

nors
Šita va

karienė bus geresnė ir links-
pasipirk- mesne už visas kitas vakarie- 

ir taip pasiperka “Komu- nes, todėl, kad mes turime 
ir paėmę didelę gražią svetainę 

ir gerą orkestrą. Svetainė pa
imta visa, viršus ir apačia. 

, o viršuje 
Kviečiame visus at-

todėl, kad mes turime

Mes turime pavyzdį, eidami Apačioje valgysime, 
per stubas, kur pirmiau prie šoksime.
tokių žmonių negalima buvo isilankyti, bet tikietus malonė- 
prieiti su jokią komunistine Ii-1 kite įsigyti iš anksto, nes pas- 
teratūra arba laikraščiais, oda- jkui gali būti per vėlu.
bar, kai pradedi aiškinti apie ! Komisija.
komunizmą įr apie darbininkų 
klasės reikalus, tai žmonės pra
deda interesuotis, ir jeigu neiš- 

i'gali užsirašyti' '“Laisvę 
| “Vilnį, ” ,i ■

Dar šimtų rublių prideda ir geležinkelio |ros. Vis šiokios tokios pasek-;to siaustosi Mukdene
„ v x . i mes būna, einąnt per stubas. > , L . .

Aišku, Rubinas turės duotus pinigus su-! Mes, draugai, turėtume ne- t
; grąžinti,‘kai jų uždirbs. -apleisti tą darbą, bet tankiai i -

Sugrįžęs į viešbutį žmogus pareiškia: įturėtumę pereiti per stubas iri sprando. 
—Parodykit man bent vieną kitą šalį, Į 

kuri šitaip priimtų darbininkus!
Rubinas pažada dirbti ir sunkiai dirbti, i

kad atmokėjus darbininkų kraštui, kuris |
jį pasitiko visu nuoširdumu.

Štai važiuoja laikrodžių taisytojas. Mas- f 
kvoj randasi moderniškiausia laikrodžių | 
dirbtuvė, kurią Sovietų vyriausybė nupir-l

kad 
Pa- j Mukden, Mandžurija. — 

•ar Sakoma, .kad buvęs Chjni- 
tai nesiperka literatu- jos imperatorius Henry Pu

ponija turinti planus del jo 
užtupdymo ant Chinijos

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Į S. L. A. NARIAMS
DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ

< S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite savo reika-
< lūs. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A.
< narius, kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų
< pragaištingai politikai. Darbininkų Opozicijos
< Komitetas pataria visiems nominuoti sekamus iš-
< tikimus ir kovingus S.L.A. narius į Pildomąją
$ Tarybą:
< Prezidentas—J. GATAVECKAS,
s S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie, Pa.
< Vice-prez.—M. MOCKEVIČIUS,
< S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville, Pa.
\ Sekretorius—J. MILIAUSKAS,

S.L?A, .286 kp. narys, McKeeš Rocks, Pa.
? Iždininkas-^-P; MAŽEIKA, 1
> ! SJLA. ,35 kp. narys, Wilkes-Barre, Pa.

< Iždo Globė jai > u h. i
< j. bacvinkaJ ’ : ‘
< S.L.A. 164 kp. narys, Frackville, Pa.
5 K. ARISONAS,
£ S.L.A. 33 kp. narys, Plains, Pa.

> SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
į P. 0. Box 144. McKees Rocks, Pa.metų ,ncs A.L.D.L.D. 5 kuopa rengia 

šaunų balių.
Komitetas.

(274.275)
BRIDGEPORT, CONN. .

Kalbos Dr. J. Kaškiaučius
Sekmadienį, 22 lapkričio, Jaunų 

Vyrų svetainėje, 407 Lafayette St., 
Dr. J. Kaškiaučius duos įdomią, pre- 
lekciją sveikatos ir politikos klau
simais. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi lietuviai darbininkai pasinaudo
ki! šia proga, ateikit išgirsti svar-

S. BOSTON, MASS. *
A.L.D.L.D. 2 kuopos susirinkimas 

bus trečiadienį, 25 d. lapkričio, Liet. 
‘ 376 W.

Visi nariai
y r i ' i v i ta ii i — i a • dus treciaciieiiĮ, u. lapndaug elektrikos pramonėj darbininkų— ^o berods Brooklyne nuo tūlos Ansonia j Piliečių Kliubo svetainėj

« . .... -4 ____ J. _ 1 - „ —  J  1 — 1_____ 1 _ 1 1  11  Urna rlur'i ir R.-vnl vn.

ateikit, bus balsavimas Centro Ko- jb11 JJV°8’a» uxcikil isgnsci svai- ’ ... . . | hių aiškinimų apie užlaikymą sveika-
Įtos ir apsisaugojimą nuo ligų. Įžan- 

veltui.
Komisija.

(274-275)

PATERSON, N. J. 
Svarbios Diskusijos 

į Koip.unistų Frakcija rengia disku- 
■ nijci.-, bum i icu litu į, 22 lapkričio, Dar- 
j bininkų svetainėje, 3 Governor St., 

,,„i VU,.*,,. Diskusijų tema “Ar
Teisingą Kelią Pasirinko Opozicija- 

Į Sklokininkaiš” Visi lietuviai darbi- 
■ninkai dalyvaukite. Taipgi kviečiam 
ir opozicijos šalininkus ateiti ir ap
ginti savo poziciją. Pilnai garantuo
jame žodžio laisvę. r Rengėjai.

1 (274-275)

CLEVELAND, OHIO
Pirmas Lyros Choro konlertas šia

me sezone bus sekmadienį, 22 lap
kričio, Liet. Darbininkų svetainėje, 

į920 E. 79th St., 5:30 vai. vakąre. Bus 
Igera programa, O vėliau šokiai prie 
j šaunios ( muzikos. Kviečiame visus 
I atsilankyti ir paremti Lyros Chorą.

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. (kur Aido 
Choras laiko pamokas). Svetainė bus 
atdara 6:30 vai., programa prasidėsi 

Draugai elizabethiečiai: Sietyno Cho-7 vai. vakare. 'Visas pelnas eis tai 
ras turi 22 d. novemb. lošt pas ju- i haduolnj grupei kuri eis per Scran- 
mis “Kova už Idėjas” operetę. Gi t°ną į Washingtoną Visi lietuviai j 
tą pat vakarą turi išpildyti koncer- • darbininkai atsilankykit ir paremkit. j 
tinę programą Newarke. Tad, drau- Į Rengėjai.^ |
gai elizabethiečiai, būtinai pasisteng- , (274-275)
kit sutraukt savo publiką ne vėliau i 
6 vai,,, mes turime pradėt lošimą, nes 
9 vai turim būt atgal, Newarke ir 
išpildyt savo koncertinę dalį.

P. S. ‘ 
vėlokas, 
me, nes 
nešimo.

kompanijos. Šis darbininkas labai reika- B™aįway> 8/yaV vakare- 
lingas ir todėl jam stengiamasi kambarį miteto.
parūpinti čia Maskvoj. Algą paskiria iš

lavintų darbininkų. Klausia, ar mūs gru
pėj jų nesiranda. Duoda antrašą, kaip ir 
kur važiuoti. Tūli mūsiškiai nusitaria . . _ . . ,
traukti į Ukrainą. Ten, sakoma, ir su' sykio 370 rublių mėnesiui.
kambariais lengvėliau. Keturi ar penki | # Šiuos žodžius rašant, bayonnietis Mazi- 
darbininkai išvažiuos ten už poros dienų, liauskas dar negavo darbo. Jis dirbęs prie;

Trys lietuviai darbininkai—Gotautas— elektros motorų^ 
dailydė, Petraitis—mainierys, ir Rudzevi- Į Randasi visa. eile, 
čius—automobilių darbininkas ir mainie-1 
rys—pasirįžę apsigyventi, dirbti, kas pa
klius. Bet jie be vietinės kalbos. Sunku 
jiems patiems susirasti atatinkamas įstai
gas, kurios duotų darbus. Drg. A. Vada- 
palas jiems padeda (jis daug padėjo vi
siems, kurie tik reikalavo). Einame 
podraug į Profesinių Sąjungų Centrą, 
ris antai netoli nuo mūs viešbučio.

Puikus, milžiniškas budinkas, visas 
imtas profesinių sąjungų raštinėmis, 
rios pilnos darbininkų-tarnautojų.

Įeiname į mainierių skyrių. Mus drau
giškai priima. Įdomiai klausinėja, kodėl 
gi darbininkai taip bėga iš Amerikos, kas 
pasidarė. Bet užtenka pasakyti: “Virš 
10,000,000 bedarbių,” kai draugai nusišyp
so ir jiems klausimas patampa aiškus.

—Pas mus didelė darbininkų stoka, o 
Amerikoj—darbų—aiškina mums.

Profesinių Sąjungų Centras telefonuoja 
biurui, kuris samdo ir siunčia darbininkus 
j vietas. Pataria mūsiškiams važiuoti į 
Donbasą angliakasyklų sritį, Ukrainoj.

Žygiuojam į nurodytą biurą, esantį Tver- 
skaja gatvėj. Jaunas ir čiuplus draugas 
pastato mūsiškiam labai smagų ir netikė
tą klausimą: “Kada galite važiuoti į Don
basą?” Toliau jis aiškina:

—Amerikos valiuta jums nemokėsim— 
dabar niekam taip nemokam. Mokėsim

visi 
ku-

uz- 
ku-

. Yra ir tain svarbių reika
lų apsvarstymui. Taipgi atsiimkite 
knygas. Sekretorius.

(275-277)
... ... -— I----- ----------------------------------  

PHILADELPHIA, PA.
I A.L.D.L.D. 10 kuopos susirinkimas 

Čia elektrikinių fabrikų. J>us pjrm/admnį, 23 lapkričio, Rusų 
Jis laukia atsakymo iš' vkT ’ ........

Leningrado ir Charkovo. Gali važiuoti ir! įtarti. __ 
sian ir ten. Bet jis dar gali važiuoti, jei •narių, 
panorės, ir į “Gigantą”—milžinišką Sovie-1 
tų ūkį. Ten panašūs darbininkai reikalin-.

Jis lankėsi j grūdų trustą, 
dirba lietuvis d. Steponaitis. Jaunas ir ku
klus vyras. Jo tėvas kadaise dirbo prie j 
Škotijos “Rankpelnio.” 
joj gimęs, 
mažas.

|Namc, 995 N. 5th St., 8 vai. vakare. Į sijas sekmadienį 
i nariai ateikit, yra svarbių rei- ' ’ .

Pasistengkit ir mokes- i 2 %val. po pietų.
Atsiveskite naujų 1 Knlin

Sekr. J. Vaitkus.
(275-276)

PATERSON, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- j prie kulTO mo lietuvių ’—--•........ - *----■-........... ....... .4 kuopa rengia šaunią 

vakarienę ketvirtadienį,. 26 lapkričio, 
centrąlinėj darbininkų svetainėj, 3 
Governor St. ' Pradžia 7:30 vai. va- 

~ . . y. ,. kare. Bus skaniu valgiu ir gėrimu.1;Steponaitis Skotl- j Taipgi bus mužikaĮe programa, kai-Į 
Sovietų Sąjungon atgabentas j “rSSį

Čia pramoko rusų kalbą ir dabar .■0 — 1 T7.—L— -n., i 
užima atsakomingą vietą: samdo įvairius kittHwioSjuf
specialistus Sovietų ūkiams (sovehozams). 
Rodo jis man telegramą, gautą iš Kazaks- 
tano, kur randasi didelis (didesnis už “Gi
gantą”) sovehozas.

—Reikalauja kelių dešimtų amerikiečių, 
mokančių valdyti traktorius, — pasakoja 
jis..

Šitaip mūs “turistų” grupė pavirto imi
grantais—darbininkais. Daugelis jų pareiš
kė, kad Amerikos daugiau nematysią. Tuo
jau, automatiškai, patapsią SSRS piliečiais 
ir čia dirbsią, statysią socialistinę kūrybą 
greta milionų kitų Sov. Sąjungos proleta
rų. Gal tūli savo nusistatymą dar' pakeis. 
Gal tūliems sąlygos pasirodys persunktos. 
Tai bus žinoma, šu tokiais, kurie važiavo 
ne dirbti, o lengvaduoniauti. Tegul tokie 
bėga. Jų čia kuomažiausiai kas paiso ir 
trokšta!

Senkevičiaus orkestrą, iš Easton, I’a. I 
tikime turėt svečių iš Eastono, New-

■ , ■■■■'■ ‘*... i. tl
kietas 75c. Kviečiame visus atsi
lankyti, būsite pilnai patenkinti.

Rengėjai.
, (275-277)

Sietyno Choro Pareiškimas Reikale 
Operetės “Kova už Idėjas” 

Elizabetho Draugams

Nors šitas pranešimas ir 
bet nies anksčiau negalčjo- 
nuo jus negavom jokio pra-
Sietyno Choro Komitetas.

..........................  . L

NEWARK, N. J.
Meldžiame vietos ir apielinkčs 

draugijas bei kuopas nieko nereng
ti ant 12 gruodžio (December), šių

CLIFFSIDE, N. J.
L.D.S. 115-ta kuopa rengia didelį 

ir linksmą balių, nedėlioję, 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 baliuje. Bus garsi muzika. Bus 
gėrimų ir užkandžių. Svečių irgi tu
rėsime iš visos apielinkes. Mes lauk
sime jūs Corrello’s Salėje.

Kojmitetas.
(274-275)

MODERNIŠKŲ RAKANDŲ
KRAUTUVE

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

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

Savininkai

P. DABUŽINSKAS ir J. NALIVAIKA
JAMAICA, L. I146-09 JAMAICA AVE.,

(netoli Jamaica stoties)

Telephone, Jamaica 6-0033

i



Penktad., Lapkr. 20, 1931 Puslapis Penktas

Iš Connecticut Valstijos Lietuviu i Kitas geras apsireiškimas
e e £ i tai, kad šioj konferencijoj da-

Darbiniriky Masines Konferencijos
“LAISVES” VAJUS SKAITYKIT IR PLATIN-

EIT “LAISVĘ” LIETUVIS GRABOEIUS
Drg. B. Gegžna, iš Philadel- Penkauskas-ČUlada, Lawr.

|mesnese konferencijose nebuvo phijos atsiuntė 4 naujas meti-Į ALDLD. 162 kp., Toronto
WATERBURY, Conn.—Lap-j už vienybę ir prieš darbininkų 

kričio 15 d., 1931 m., įvyko j judėjimo draskytojus. 
visų darbininkiško nusistaty
mo draugijų masinė konferen
cija, apsvarstymui darbininkų 
tuojautinių reikalų, kaip tai už 

■pašalpą bedarbiams, prieš ka
ro pavojų, už ateivių teisių gy
nimą ir t. t. Konferencija pra
sidėjo viena valanda vėliaus, 
negu buvo garsinta.

Drg. V. J. Valaitis atidarė 
konferenciją, perbėgdamas 
keliais žodžiais konferencijos !kilsuotas, 
svarbumą, ir tapo mandatų i kad jie savo vaikučius auginę, 
komisija paskirta iš trijų drau- mokinę darbininkiškoj dvasioj, 
gų. Kol mandatų komisija bet užaugę vaikai nuėję savais |siai pasisakė prieš oportunis- • 
sutvarkė mandatus, komunistų keliais, o tūli tik juokus dare, tus sklokininkus.

Jis pasfa- i F. Grybas, Hudsonmatyti. Bravo, jaunuoliai! nes prenumeratas. Jis pasta-iF. Grybas, Hudson
Pradėkite užimti darbininkiš- t© savo miestą ant lygaus laips j J. Karsonas Lowell 
'kame j u d ė j i m e vietas, j 
j Jūs, jaunuoliai, turite daugiausPenktas klausimas — karo

vvnimas "ši k1auXa°t^ daugiau (deda pailsti.
j ‘ v. £. ,■ D c k {darbininkiško supratimo. stovint, x*odcsi, reiktu būt la delegatai karstai diskusavo, su 1 .. . ° i, . ’ ~

pasiryžimu ginti Sovietus nuo į 
imperialistų.

šeštas ir paskutinis klausi
mas .buvo jaunuolių ; 
mas darbininkiškoj dvasioj, 
šį klausimą delegatai nedisku- 
savo taip, kaip turėjo būt dis-

Vieni nusiskundė,

24
16
16
15

m m m:^xnjxu
patar- 

ir už 
kainą,

Norintieji ge
riausio

navimo 
žemą 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

Te).: So. Boston 0304-W

nio su d. Petkiene. Kai kurie ' J. Mitchell, Los Angelos 
iš draugu phiiadelphiečių pra- {J. Navalinskienė, Forest C. 

! ’ * *’ •’ A--iy> Stančikas, Easton
P. Poškus, Elizabeth 
O. Vilkaitė, Hartford 

Beleckas, Brooklyn 
Danuševičius, Waterb. 
Benenas, Brooklyn 

Simutis, Nashua 
Venckevičius, Stoughton 
Pietaris, Wilkes Barre 

K. Baniulienė, Benld 
J. Dambauckas, Port Carb. 9

Prisiuntė skaitytojų šie drau
gai : J. Daugėla, Worcester, 
Mass.; P. Kazeliunas, Monte- 
lo, Mass.; J. Kalvelis, Mon
tello, Mass.; S. Juška, Chicago, 
I11.;P. Pa.balis, Scranton, Pa.; 
M. Krasauskienė, Bedford, 
Mass.; P. Vilčinskas, Scranton, 
Pa.; 
Pa.;

Antroje vietoje
j darbininkiško supratimo. [stovint, rodosi, reiktų būt la- 

Nėra žinių, delko Choras bai gerame ūpe. Nenuleiskite 
Daina iš New Haveno neturė- (rankų draugai philadelphie- 

■jo savo atstovų konferencijoj. |ciai! ,
i Puikiai progresuoja d. Glau- 
ibičius iš Wilkes Barre, Pa. Jis 
'pradėjo darbuotis veik vidu- 

■ ryje vajaus ir jau stovi ket
virtoje vietoje. Taip atrodo, 
kad jis sudarys 1,000 balsų ir 
trauks j Sovietiją kartu su ki
tais kontestantais.

i Gaila, kad Shenandoah ap
skritys dar nė karto nepasiekė 
pirmos vietos šiame konteste.

i Mes visgi turime vilties, kad 
jie gali tai padaryti.

i . Balsų
ALDLt). 7 Apskr. Boston 244 
S. Petkienė, Great Neck 
Philadelphia, 
ALDLD. 9 Apskr. Shenan.

|V. Glaubičius, Wilkes Bar. 
sinius reikalus. Tiems ele- ALDLD. 5 kuopa, Newark 

J E. Dovidonienė,. Worcester 
j ^\asveb bet s usipiatę j Qabužis> Binghamton 

darbininkai žengia piimyn, ii .p Bokas Waterbury 
jų niekas nesulaikys. ! ALDLD.’57 kuopa, Clevel.

Smulkmeniškai konferenciją > ■_____________
aprašys spaudos komisija. Aš ! 
čia tik trumpas padarau pa-: 
stabas, ką mačiau konferenci- į 

ši masinė konferencija,
■ kaipo pirma tokia šios apielin- 
Įkės darbininkų gyvenime, su- 
! teikia daug pamokų lietu- 
Įviams darbininkams bendrai ' 
(veikti su kitataučiais darbiniu-' 
kais. L’ tiktai veikiant Komu- ; 
nistų Partijos vadovybėj, kuri [ 
veda streikus, organizuoja Be- į Spalių 20 d, hydrostoties technikos užkariavimą. Min 
darbiu Tarybas, kovoja prieš j montažo darbininkai sek- ske organizuota technikos 
karą ir t. t., tegalės darbimn-j mįngaĮ užbaigė sustatymą užkariavimo draugija, ku- 

visam nos uždavinys yra apimti 
techniniais rateliais visus

nnViPii Nejaugi chore neliko darbi-[
ninku ?

Delegatas. 
—o—

WATERBURY, Conn.—Ma
sine liet, darbininkiškų organi
zacijų konferencija vienbal-

Konferenci
ja buvo gyva ir daug buvo 

narys V. Bovinas išdavė platų- tą patį sakinį, esą nevedę, jų svečių, kurie sykiu dalyvavo 
; neturinčios vaikų, šioj konferencijoj. Konferen- 

patiekė kelis klausimus kon- šiuo klausimu negalį, kalbėti, icija pilnai pavyko, nepaisant, 
Pirmininkas neturėjo leist nu-j kad fašistai dėjo visas pastan- 

|gas, kad iš draugijų nebūtų 
prie ; išrinkta delegatai į ją ir kad 

darbininkų mintis

Liet. Centro Biuro (pakartodami po kelis kartu

raportą iš C. Biuro veikimo ir šeimynos neturinčios

ferencijai apsvarstyti. irirmimiiKas neįui
Pabaigus drg. V. Bovinui!krypti nuo temos, 

kalbėti, buvo perstatytas Ko-1 
miinistų Partijos 
rikto organizatorius. Jis kal
bėjo trumpai, bet aiškiai nu
piešė dabartinę bedarbę ir ka-: 
ro pavojų, ir kaip prieš tai ko- tokios konferencijos, ir kokius! dančiai 
voti.' i įspūdžius jis išsinešąs iš šios C

Organizatoriui užbaigus kai-Paprašius aukų Agitacijos 
bėti, mandatų komisijos naiys Fondui, delegatai pagal savo 
P. J. Chepulis raportavo, kad 

*šioj konferencijoj dalyvauja, 
38 organizacijos su 90 delega
tų. Danburio, Ansonijos ir 
Bistolio niekas neatstovavo. 
Gal būt, tų trijų miestelių 
darbininkiško nusistatymo vei
kėjai virto gyvais lavonais.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas A. Kantautas, pagelbi-- ---- - - ‘ -■
nink“ J. J. Mockaitis; rasti- l^m"^ikimuh 
ninku J Korys, jo page bmin-. Mažųjų kolonijų> kaip lai> 
ku J. Svinkunas. Rezohuciju .gou^k|,urjo^ Naugatucko ir Tor 
komisija išrinkta is penkių na- j 
rių.

Pirmutiniai klausimai iš die- 
notvarkio patiekti apsvarsty
mui buvo tuojautinė bedar
biams pašalpa, prieš algų ka
pojimą ir už vaikučių, lankan
čių mokyklas, maitinimą val
džios kaštais. Draugai vienas 
po • kitam diskusavo tvirtais _ 
argumentais prieš bedarbę >i Kur Būsite Si Vakarą! 
už pašalpą bedarbiams, bet ______
pamiršo algų kapojimą ir vai
kučių maitinimą mokyklose;! Mussolinio agentas Grandi ) Į Washingtona gruodžio 7 
rodos, visiems buvo svetimi pa-!nusigando New Yorko darbi-jd. suplauks tūkstančiai alka- 
skutiniai du klausimai. ninku demonstracijos ir pabė- nu bedarbių delegatų. Tą die-

Ateivių teisių gynimo klau-’go į Washingtona. Bet už tai'ną vardu 11,000,000 bedarbių 
simu, jei aš neklystu, delega
tams bediskusuojant, buvo iš
krypta iš temos; man rodos, 

M, kad ateivių teisių gynimui yra 
specialė organizacija, o

I Einant konferencijai
15-to Dist-Į pabaigos, Komunistų Partijos ! nukreipus

I Centro Biuro narys pasakė ke- nuo tikros kovos 
'lėtą žodžių, kokią naudą dar- ____  __
i bininkiškam judėjimui atneša mentams rūpi pasitarnauti vai-

išgalę sumetė $13.50.
Sutrauką padarius iš konfe-! 

rencijos, pasirodo, kad ši kon-ljoj. 
ferencija buvo didžiausia iš 
visų čia pirmiau buvusių kon
ferencijų.

Delegatai buvo pilni entu
ziazmo ir pasiryžimo gerai iš- 
'diskusuoti visus pakeltus dar
bininkiškus klausimus tolimes- 

‘niam veikimui.

Iringtono, draugai daugiausia 
į pasidarbavo, įtraukdami įvai
rias pašalpines draugijas su

K.
K. 12

10
10

9
9

Beil Phone, Poplar 7545

172
172
104

88
63
54
51
27
24

Pa.;
Pa.;

A. Degutis, Wilkes Barre, 
F. Kuklis, Wilkes Barre, 
M. Shurmaitis, Seltzer, 
J. Kapariūnas, Duryea, 

M. Petkuniene, Shrewsbu
ry, Mass.; J. Broga, Montreal, 
Canada; J. Graibus, Cleve
land, Ohio; J.Gegžnas, Phila
delphia, Pa.

GEORGE NOBILETTI, 
Pianistas ir Mokytojas

Mokytojauja nuo ,1921 metų, j 
Autorizuotas ir paliudytas, 
New York Universiteto moky-i 
ti piano. Lekcijas duoda stu-! 
dijoje arba mokinių namuose, j

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538 į
981 BROADAWAY 

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

G RABORI US-1J NDERTASRR
IĄbxlca.Mūojn ir laidoja numirmina aut 
vitokių kapinių. Norintieji goresnio pw- 
i s rcariaeo ir ui! temą kainą uuliadlmo 
valuiidojo tanklto* pas mane. Pas maoe 
galit* Rauti lotos ant visokių kapinių kuo 
xerlauilo«fc vietose ir už ieaaą kainą ♦-

PASAULINES ŽINIOS
1763 CROPSEY AVENUE 

Tel.: Bensonhurst 6-6631 
BROOKLYN, N. Y.

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

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Dar Vienas Didelis Dniep- kad pravesti gyvenimai! d. 
rostroj aus Laimėjimas Stalino nurodymus apie

JUOZAS KAVALIAUSKAS
kara ir t. t., tegalės darbiniu-' .....
kimuPaSi6kti SaV° klaSSS laim5‘ i Pirmo galingiausio
J1 I pasauly generaterio.

i Generatorio montažas tę-' gamybos darbininkus. Prie 
Į sėsi 30 dienų. 21 d. spalių vadovavimo, rateliais bus 
įmontažnikai stojo prie su- pritrauktos visos inžinieri- 

generato- niai-technikinės jėgos.

Gudeliškis.

į statym o antro 
i riaus.

Ar Jau Turite Delegatus?

dar su didesniu įnirtimu jis’ir badaujančių jų šeimynų jie 
ten su Hooveriu daro planus įteiks kongresui bedarbių rei- 
puolimui ant Sovietų Sąjungos, kalavimus.
Pasaulio padangė dar labiau j 7V . v .. .1 - I Is visų salies kampų jau mo-

! bilizuojasi bedarbių ir alkanų
jų maršavimai į Washingtona. 

K if i; Darbininkų organizacijos rcn- 
hJniiriuii-'ha delegatus. Šalies valdonai 

~ - -siunta iŠ piktumo. Kaip gi čia?
: jie garsina gerbūvį, o čia 

desėtkai milionų darbininkų 
su šeimynomis badauja ir jų 
delegatai rengiasi šturmuoti 
kongreso rūmą.

New. Yorko, Brooklyn© ir 
apielinkės darbininkų organi
zacijos ir bedarbiai rinks sa
vo delegatus sekamą sekma
dienį. Tuo tikslu yra konferen-

ne ikaro dūmais apsitraukė. Ja- l 
vien Tarptautinis Darbininkų j ponai jau perkirto Rytinį Chi-į 
Apsigynimas. Na, tiek to. ' Inu Gelžkelį ir žygiuoja lin-1 

Trečias punktas buvo Lietu- kui Sovietų sienos.
vos darbininkų judėjimas ir tų spauda skleidžia bjauriau-^ 
politinių kalinių rėmimas, šiuo sius melus prieš Sovietų Sąjun-į 
klausimu beveik visi delegatai, Igą. Grandi .atvyksta šiandien*' U x 
4alyvaujanti k o n f e r encijoj, | vėl į New Yorką. 

v reikalavo, kad Priešfašistinis Itinis
Komitetas, kaipo netinkamas Partija rengia didelį protesto 
vardas aukų rinkimui} būtų susirinkimą. Jis prasidės 8 
permainytas. Šį klausimą mū- vai. vakare, Manhattan Lyce- 
sų centralių organizacijų gal-, um svetainėje, 66 East 4th St., 

$ viniai darbuotojai turėtų pa- New Yorke. Bus geri kalbeto- 
svarstyti. 

Ketvirtas klausimas
apie darbininkų judėjimo vie-[balsu protestą prieš fašistinius cija šaukiama Stuyvesant Ca- 
nybę. Visi delegatai stovėjo ir imperialistinius suokalbius! |sino svetainėje, 142 Second 

___________ ■-______ ___ [Ave., kampas’ 9th St., New 
jYovke. Prasidės 10 vai. ryte. 

Visos lietuvių darbininkų 
organizacijos privalo ten turėti 
savo delegatus. Visur yra be
darbių, o ir tie, kurie dar dir
bate, rytoj galite jau patekti 
Į bedarbių eiles..

i Naujos Kokso Batarėjos _ 'Prieškarinė Demonstra-
21 spalių užbaigta statyti; O9 „

keturių keksinių krosnių' cija Bostone Lapkr. Z1 
batarčja, koksocheminčje i _____
įmonėje. . j BOSTON.— Komunistų

Statyba užbarta11 dienų i Partija Jau • Komunis- 
anksoiau nustatyto laiko Lyga> Darbo Unijų Vie- 
Iki 1 lapkričio 40 naujųlnyijės Lyga ir Sovietų Su
ki osmų duos kokso paitiją. j jungOS praugaį suvienyto- 

imis spėkomis rengia didelę 
' prieškarinę demonstraciją 
! šeštadienį, lapkričio 21 d.,

BOSTON.— Komunistų

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. NuliŪdi-ą 
mo valandoje, prašau kreipus 
prie manęs sekančiu antrašu: 
14391 SbŪTH 2ND STREET

PHILADELPHIA, PA. , p

Telefonais Bell — Oregon 61 >6

Keystone — Main 1417

Priešfašis-
Susivienijimas ir Kom.

Jis prasidės 8

jai. Visi dalyvaukite masi- 
buvo niai ir pareiškite griausmingu

<xxx>o<>o<>ooooooooooooooęx;>

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

Operetė “Kova Už idėjas”
RENGIA A.L.D.L.D. II APSKRITYS IR 

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

Nedėlioję, 22 d. Lapkričio (Ncv.); 1931
A. LUTVINO SVETAINĖJE

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

Programa Prasidės 7 V. Vak.
, Įžanga 50c, Vaikams 10c. po Lošimui šokiai

Gerbiamoji visuomene, 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 Brookiyno. Dabar ją suvaidins 
Sietyno Choras iš Newarko. Elizabetho lietuviai 
visados gėrisi lošimu newarkieciu. “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. .

Pirmoji Turbina Davė 
Pirmą Srovę

Centralinė Magnitostro-1 Krankliu Union Hali svetai- 
jaus elektro stoties turbina į n6j( kampas Berkeley i r 
12 tuksiančių kilovatų jau i Appleton sts. Susirinkimas 
užbaigta sustatyti. _ Jos!prasidės 8 vai. vakare. Ąp- 
montazas užbaigtas į 2į ! arį eįjės ^erų kalbėtojų, bus 
kartus greičiau, negu buvo ro(iūma ‘tik ką iš Sovietų 
nustatyta^ . Sąjungos gauti judžiainustatyta. Sajunąos gauti judžiai

Greta šitos turbinos jau |<‘fhe Five Year Plan.” So. 
stovi antra taip pat 12 tuk-' Bostono ir priemiesčių lie- 

tuviai darbininkai privalo 
masiniai dalyvauti šioje 
svarbioje demonstracijoje, i

stančių kilovatų, bet dar 
negautas jai generatorius, 
kuris jau pagamintas “El- 
ektrosiloj,” bet dar nepri
statytas į vietą.

Visi išyieno tilovec

Užbaigė Sustatyti 3,000 
Kilovatų Turbiną

Leningrade “Krasny Pu-
” užbaigė sustatyti

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labailiaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

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

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

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

vai. vakare. Sekmadie

SCHOOL
NEW YORK, N. Y,

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

\V;

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, g»usi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžiu.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

Philadelphia, Pa.— Sarah 
Bradley, 20 metų amžiaus,

į jog su ja viskas gerai. O
už pašalpą bedarbiams h’ jų'antra turbina, kuri turi 3 i telefonu pranešė motinai
apdraudę! Siųskite į konte-1 tū]£a Q kilovatų, 
renciją kuo skaitlingiausias Į t

. delegacijas! Ši turbina skiriama Irti-!už 20 minučių mergšė par- 
i šiauš elektrostočiai. gabenta namo jau negyva. 

Žuvo automobilio nelaimėj.
{Padeda Masėms Užkariauti 

Techniką
Baltarusijos tarpsekcinis 

i Mershite Silk Mills streikuo-1 inžinierių ir technikų biu- 
jauti darbininkai tvirtai laiko-1pravedė didelį darbą, 
si. Išnaudotojai apsistatę dirb- :. ..................................................... ;
tuvę policija ir bando dirbti 
su streiklaužių pagelba, bet wabmUS A, KaflZeVlClllS 
streiko lauke stovinti darbiniu-1N am m p 
kai pilni pasiryžimo kova lai- ’ .. . .

‘ i šiom dienom persikėlė j nau- 
'ją vietą graborius A. Radze- 

Vakar savo susirinkime jiesiems. Pirma jo?įstaiga buvo 
'vienbalsiai nubalsavo stoti į 416 Metropolitan Avė., dabar 
'revoliucinę National Textile yra 402 Mėtropolitah Avė., 
Workers Uniją. Išrinko iš 11 ^Brooklyn, N. Y. Reikale jo 
•kovingų darbininkų streiko ko-'profesijos patarnavimo, kreip- 
mitetą ir sudarė planus sek--kites nauju antrašu arba tele- 
mingesniam kovos vedimui. ifonuokite; StAgg 2-4409.

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

Audėjai Stoja j Revoliu- Brooklyn, N. Y.— Tik to
dėl, kad jo meilę atmetė, 
Walter Limpow, 24 metų, 
įsiveržė į namus ir pavojin
gai pašovė jauną Tillie 
Swartz, 17 metų. Paskui ; 
suvarė kulką jos broliukui! 
ir pagaliaus pats nusišovė.

Philadelphia, Pa.— Pro
fesorius . Oliver- tvirtina, 
kad bėgyje paskutinių kelių, 
naktų jis yra suskaitęs iki 
266 krintančių meteorų, ku
rie vadinami “Leonid” me- j 
teorais. t

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

Hardymaa, eutaisrnsaa, f.uctnt.j’taaa, aupraat elektriką ir naagnctiiMą. ir važinviaaą, 
ir planą automobilio; moki n am rlienomia ir vakarai! lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žynaOa ekspertai—L. T1CHNIAVICIUS. B. J. VAITEUNAS ir kiti.

___  ..J " ’. Mes padedam ' 
Užsirafiymae J mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte

__ ____ ____ __ __ ____ Nediiioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

<25 E. 14th STREET - Near 1st Avenue NEW YORK CITY
L.m-. Jėlephąįę, Algonquin 4-4049 .... t

B“ leidimą (Licence) Ir Diplomą grurantupjnme už mažą užmokesti-
* klokvlenatn prie pirkinio karo. UŽ«ir»6ynine J mokyklą kiekvieną d' 

iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po piet

teM 'lk'IV.i.i Pilni



X

Grieš V. Berenio orkestrą. Visus 
nuolankiai užkviečia Liet. Am. Pil. 
Kliubo ' Parengimų Komisija.VIETINES ŽINIOS

Vi-

Visi Šią Sukatą į

per
PAJIEŠKOJIMAI

LIETUVIS FOTOGRAFAS
F o togra- 

fuojam ve
stuvių, šei
mynų ir ki
tokias gru
pes; atnau
jiname se
nus ir kra- 
javus; ant 
p a reikala
vimo eina
nt 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

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

JIEŠKAU DARBO ANT FARMOS
Aš pardaviau savo farmą ,tat da

bar norėčiau gauti darbą pas kokią 
našlę farmierką, kuriai reikalingas 
geras darbininkas, mokantis farmos 
darbus dirbti.

FRANK BARTEICH,
R. F. D. 4 Ulster, Pa. Į

(275-276)

Kaip jau buvo pranešta 
spaudą, lapkričio (November) 
21 d. atsibus “Laisvės” name 
Kriaučių Lygos vakarėlis. Tad 
atkartoti jau, rodos, nereikėtų, 
kas jame ten bus, nes visi jau 

Turėtų žinoti.
1 Kiekvienas atsilankęs ne tik 
'bus patenkintas mūsų sureng
ta programa, bet bus patenkin
tas ir muzikantais, kurie grieš 
įvairiausius šokius. Tad visi, 
kaip jauni, seni, tiesūs, kuproti 
ir šlubi, atsilankykite į šį pa
rengimą; o jau ypatingai 
kriaučiai, nes tai jūsų parengi
mas.

Viso pasaulio imperialistai doje jau viešai paskelbti, 
pasiryžo neleisti Sovietų Są- s0 pasaulio proletariato akyse 

i imperialistai ruošia tą baisią 
■skerdynę ir sunaikinimą darbi- 
I ninku tėvynės. Ką darysite, 
Brooklyno ir New Yorko pro
letarai darbininkai? Po visą 

[pasaulį darbininkai ruošia ma
išines prieškarines demonstraci
jas. Jungtinių Valstijų Ko- 

; vadovybėje 
i 21 d. lapkr., šeštadienį, ruošia
mos masinės demonstracijos 
po visą, šalį; tai demonstraci
jos prieš karą ir už gynimą 
[darbininkų tėvynės—Sovietų
i Są jungos.

New Yorke masinė prieška- IGhi D fa 11 £11 
rinė demonstracija taipgi yra “ y 
ruošiama šeštadieni, 21 d. lap- ! Deportavimą 
kričio, 12 vai. diena. Union j t *■

:Square. Visi darbininkai ir 
I darbininkės, ateikite masėmis 
Įir pasisakykite prieš imperia- 
Įlistinį karą. Griausmingai pa-[y. 
įsmerkime pasaulio i______ v
! planus ir pareiškime savo soli-

jungai užbaigti budavoti savo . 
šalį sulig Penkių Metų Plano. I 
Japonijos imperialistai jau už- i 
grobė pusiau Sovietams pri- j 
klausančią gelžkelio stoti Tsi- 
tsihar ant Rytinio Chinų Gelž
kelio. Japonija pareiškė So- [ 
vietų Sąjungai, kad “tas gelž- į 
kdis yra atsakomingas u* -Mmunistu Partijos 
ponijos ir Chimjos karą. Ma-|o1rl 
tot, ne Japonijos imperialistai 
kalti, kurie įsigriovė į Mand- 
žuriją ir jau pusę jos užgro
bė, bet kaltas Sovietų-Chinų 
gelžkelis .

Tokiu būdu, Japonija jau 
nukirto vieną Sovietų gelžkelį 
susisiekimui su SSRS, geriau
sia rytuose prieplauką Vladi
vostoku. Planai padaryti už
pulti Sovietų Sąjungą iš rytų 
ir užimti didesnę dalį sovieti
nio Sibiro su jo visais turtais. 
Tuom kartu iš vakarų rengiasi 
pulti Lenkija, Rumunija, Fin- 
landija, Francija ir kitos impe
rialistinės valstybės, kad su-[darumą su viso pasaulio revo- audėjų 
naikinus Sovietų Sąjungą. Šie lliuciniais darbininkais v ~ 
planai net kapitalistinėje span- 'vietų Sąjungą.

JIEŠKAU PARTNERIO
Turiu bučernę ir grosernę, labai 

geroj vietoj, bet susidėjo tokios ap
linkybes, kad vienas negaliu išlai
kyti. Biznis vertas $6,000. Kuris 
mėgsta biznį, tam gera proga pa
sinaudoti. Bet turi mokėti lenkiškai 
kalbėti ir būti bučeriu. Jei nori, gali 
pirkti visą biznį. Atsišauki!;, susi
taikinsime. K. L., 445 Middle Ncdk 
Road, Great Neck, N. Y.

(275-280)

Komitetas.

Protesto Rezoliucija Prieš 
Drg. J. Kraucevičiaus

PAJIEŠKAU dėdės, mano motinos 
brolio Antano čeikaus. Pastaruo

ju laiku gyveno New Yorke. Iš 
amato siuvėjas, augštas ir plonas 
Meldžiu jį patį atsišaukti arba kas 
žinote prancškit. Mary Irmalavičiu- 
tė, 506 E. Broadway, S. Boston, Mass. 

(273-275-

Šiandien Brooklyno 
Alkanų Demonstracija

Mes, lietuviai darbininkai, 
.'susirinkę 18 d. lapkričio, “Lais 
■ vės” svetainėje, Brooklyn, N. 

priėmėme sekamą rezoliu- 
draskūnų jciją:

Kadangi Lawrence, Mass., 
i darbininkų kovose 

'prieš algų kapojimus, vieš- 
jpataujantįi klasė su pagelba 
įkapit<xli.^tines valstybės arešta- 
;vo ir į kalėjimus įgrūdo dar
bininkų streiko vadus.

Kadangi buržuazinė valdžia 
areštavo draugus Biedenkap- 
pą, E. Berkmaną, Murdocką, 
Denegainą, J. Kraucevičių ir 
eilę kitų, ir kadangi viešpatau
jančios klasės įsakymu fede-

Antras kalbėjo d. Dr. J. J. 
i Kaškiaučius. Jis dėstė žmo- 
igaus kūno subudavojimą, krau» 
jo cirkuliaciją, širdies veikimą 
lir abelną kūno anatomiją ir 
ligų priežastis.

Daktaras J.J. K. visada kal-
jba aiškiai, interesingai, su- ralė valdžia padėjo tuos drau- 
[prantamai ir lengvai. Jis k a-i gus ant deportacijos listo, o d. 
tas nuo karto padaro ir juoko J. Kraucevičiuj net kauciją 

jis įsigyvenusių tam tikrų pas [pakėlė nuo $300 iki $5,000, — 
[žmonės prietarų. jtat mes griežtai protestuojame

Bus taipgi bedarbių rei- ’
Brooklyno }ja> |as aįeįa visada pasiklau

syti, kada tiktai draugas Kaš- 
jkiaučius kalbės. Jis išdėstė, 
I ką reikia valgyti ir kaip už-

Williamsburgo Bedarbių Ta- ! 
ryba ruošia masinį bedarbių 
ir dar dirbančiųjų maršavimą 
prie Boro Hali. Demonstra
cija bus 1 vai. po pietų, ant 
Court ir Fulton Sts.

Tai prisirengimas prie ge- [ 
neralio maršavimo į Washing- ; 
toną.

šlavimai įteikta
aidžiai. Vakar bedarbių teis-l 

mo prieš kapitalistus Brookly-! 
ne dalyvavo šimtai darbinin-,

v ir liūdininkai prieš kapita- ?sHa,ikyti, kad ir prie sunkiau- 
tinę sistemą įrodė, jos supu- darbininko sąlygų kapita

listinėje tvarkoje, idant- išven- 
[gti ligų, ir kaip gydytis susir- 
■gus. Drg. J. J. Kaškiaučius 
[palygino Sovietų Sąjungos dar 
(bininko darbo sąlygas iš svei
katos žvilgsnio ir kapitalisti
nių šalių. Jis ragino darbinin
kus, kad stotų į Komunistų 
Partiją, kaipo vienatinį pro- 

lletariato kovos vadą. Pasmer- 
jkė svaiginačius gėrimus ir at
žymėjo. kad daugelis pirmiau 
[net veiklių mūsų asmenų atsi
skyrė su mūsų judėjimu ir vir
to priešais todėl, kad alkoho- 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. Ar
ba 7th Ave. subway su užrašu 
Bronx Park.

Kas jau girdėjo šią prakal-tų draugų areštavimą ir • • 1 Ta m -v» ZA » » /■>*! V"V\ /• I /~\ V’4' 1 1 /AT* 1
visi 
pa
či a-

PARDAVIMAI i 
PARSIDUODA 5 kambarių fornišius. 

Taipgi galima ir kambarius randa
vote Fornišių galima pirkti atski
rais kavalkais arb visą. Matyti gali
ma bile laiku. Kreipkitės po No. 
99 Scholes St., ant 2 lubu, Brooklyn, I 
N. Y.

(273-278) I 
PARSIDUODA kendžių, cigarų iV ! 

stationery storas. Yra fountain ir j 
carbonic mašina. Prie storo yra 3 , 
kambariai ir užpakalyj yardas. 
da tik $25.00. Yra lysas. 
venta visokių tautu.
ir pulki proga. Viskas

1 Kaina $450.00. Kreipkitės po No. 
433 Bushwick Avc., Brooklyn, N .Y.

(273-275)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avc.

, Tarpe. 12., ir. 13 gatvių 
GYDAU: KRAUJO IR LYDINIŲ 

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

Tclef. ALGANQUIN 4-0294

Ran-
Apgy- 

Geras biznis 
išmokėta.

PRANEŠIMAS

F

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 j
Fotografas i

šiuomi pranešu savo kostume* 
riams, kad perkėliau gavo studiją 

nauįon vietom 
po numeriu 
512 Marion StX 
k am p. Broad-; 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. .

Naujoj vietop 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
pyikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

<• k 
A

Vimą'ir darbininkų klasės ne-; 
pakeliamus vargus. Šimtai da
lyvavusių delegatų ir taip dar
bininkų nubalsavo maršuoti į 
šią demonstraciją.

Visi darbininkai, o ypatin
gai bedarbiai, privalo pribūti 
su šeimynomis į Brooklyno be
darbių demonstraciją. Paro
dykime, draugai, savo solida
rumą ir kovingumą už bedar
bių reikalus. Dalyvaukite ma
siniai! Protestuokite prieš ba
do ir alkio sistemą! Reikalau
kite bedarbiams pašalpos iš 
valdžios iždo ir kapitalistų pel
nų !

besirengimą deportuoti.
Mes reikalaujame, kad 

-streiko vadai tuojaus būtų 
liuosuoti ir visi prieš juos 
romi apkaltinimai panaikinti. 
Mes kreipiamės į visus darbi
ninkus, ragindami juos ginti 
draugą J. Kraucevičių ir kitus 

(Lawrence audėjų areštuotus 
įvadus.
j Susirink. Pirm. V. Bovinas.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
laiko sau už garbę pranešti Brookly
no lietuvių visuomenei, suaugusiems 

j ir jauniems vyrams, moterims ir 
merginoms, kad nuo lapkričio (No
vember) 7 <1., kas šeštadienį, lygiai i 
7-tą vai. vakare, per visą žiemos se
zoną, bus rengiami šokių bei pasi
linksminimų vakarėliai savo nuosa- I 
voj svetainėj, 80 Union Avė., kam
pas Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Įžanga vyrams 35c, moterims ir 
merginoms tik 25c.

Kadangi visi žinote, kad šis kliu
bas kiekviename savo parengime pa
tenkina atsilankiusius, todėl visus 
nuolankiai prašome remt šią suma
nytą pasilinksminimų pramogą, o l 
mes esame tikri, kad kiekvienas at
silankęs Šus užganėdintas.

Pasilihksminimuose grieš gera or
kestrą lietuviškus-angliškus šokius.

Nuoširdžiai visus užkviečia 
Parengimų Komisija.

P. S. Jei draugijos, kurios norėtų 
turėti savo parengimus by kurį šeš
tadienį Kliubo Svetainėje ,tai Kliu
bas uęleis svetainę tokioms drau
gijoms.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoką Cigarą

i
 Telephone, Greenpoint S-2S20

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIRKKTOKIUR

Telephone, itagg 1-44C1

A RADZEVIČIUS.
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue 
(Arti Marey Avenua) , , 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Pavyko Dr.
Kaškiaučiaus Prakalbos

Jiniai nuodai ju protą suėdė. 
Kvietė darbininkus stoti į Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mą, kaipo grynai darbininkų 
savišalpos organizaciją.

Po prakalbų buvo daug 
i klausimu, į kuriuos Dr. J. J. 
K. atsakinėjo labai draugiškai 
ir apsčiai suteikdamas faktų.

Drg. V. Bovinas, kuris pir
mininkavo, atsikreipė į susi
rinkusius aukų padengimui lė
šų. Darbininkai atsiliepė ne-

Trečiadienio vakare, “Lais
vės” svetainėje Lietuvių Darbi
ninkų Susvienijimo 1 kuopa 
surengė prakalbas Dr. J. J. 
Kaškiaučiui ir d. A. Bimbai, 

žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Pasieniai buvo prisi-.blogai, bet kiek surinkta, ne- 
kimšę stačių. Pirmas kalbėjo .teko sužinoti.
d. A. Bimba apie ruošiamą Po to perskaitė Lawrence 
imperialistų karą prieš Sovie- audėjų vadų rdfkale protesto 
tų Sąjungą. Jis su dideliu rezoliuciją prieš padarytus val- 
žemlapiu rankose įrodę, kaip džios planus deportuoti d. J. 
imperialistai sudarė planus per (Kraucevičių ir kitus streiko 
Mandžuriją atkirsti Sibiro di- įvadus. Rezoliucija priimta 
dėlę dalį ir užgrobti jį. Drg. vienbalsiai. Ją talpiname že- 

tis pasaulyje ekonominis kri-įmiau‘ 
zis stumte stumia imperialis- j 
tines valstybes į karą ir kad 
išnaudotojai bijosi leisti sėk
mingai užbaigti Sovietų Sąjun
gai Penkių Metų Planą, kas, 
be abejo, revoliucionizuotų vi
so pasaulio proletariatą.

Drg. Bimba kvietė darbinin
kus dar tvirčiau suglausti savo 
eiles po Komunistų Partijos ir 
Komunistų Internacionalo vė
liava kovose prieš imperialisti
nį karą ir už darbininkų kla
sės duonos ir druskos reikalus.

Drg. Bimba pasmerkė dar
bininkų judėjimo oportunisti- 
nius .skaldytojas, kaipo kapi
talo bernus. Susirinkusieji 
darbininkai klausėsi žingeid
žiai prakalbos, nes kiekvienas Jmuo patsai save jau devintą 
jaučia baisaus karo pavojų, ir kartą gynė kaipo advokatas, 
griausmingai palydėjo d- B. at- Jis pripažintas kaltu ir jam 
atinkamus išvedžiojimus. grūmoja kalėjimas.

dėlę dalį ir užgrobti jį.
Bimba sakė, kad viešpataujan-

Po to perskaitė Lawrence

Susirinkimas buvo visais at- 
i žvilgiais pasekmingas. Prieš- 
komunistinės opozicijos žmo
nių nesimatė, tik Jankausko 
pasiuntinys Jokubonis atėjo, 
pasidairė, veikiausia, norėda
mas patirti, kiek yra žmonių, ir 
nelaukdamas nei Dr. J. J. K. 
prakalbos, išsinešdino.

Rep. Š.

Žmogus Patsai 
Savo Advokatas

buvo tei- 
Jį dabar 
iškeitime

Jau devintu kartu 
siamas F. Chessman, 
kaltino žulikystėje, 
negerų čekių. Teisme šis as-

grūmoja kalėjimas.

Pranešimas Apie A.L.D.LD 
23-čios Kp. Susirinkimą

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y. i! ! 

1 A.L.D.L.D. 55 kuopos susirinkimas . 
I bus sekmadienį, 22 lapkričio, pas d. I 
[Bernotą, 399 Suydam. St., 11 vai. ry- i 
!te. Visi nariai būtinai ateikite ir
I naujų narių atsiveskit. Kurie dar Į 
neužmokčjot už šiuos metus, ( pasi- ■ 
stenėkite užsimokėti. Šis susirinki- I 
mas labai svarbus, nes’ turime 'daug Į 
reikalų apkalbėti; taipgi prisirengti Į 
prie būsimos vakarienės, kuri įvyks i 

lapkričio, “Laisvės” svetainėje.
Org. J. Bernotas.

(275-276)
BROOKLYN, N. Y.
Smagiausias Balius 
Amerikos Piliečių Kliubas,

29

Liet.
Padėkavonės Dienoje (Thanksgiving 
Day), 26 d. lapkričio (Nov.), rengia 
balių, į kuri nuolankiai kviečiame 
atsilankyti Brooklyno ir apielinkės 
lietuvių visuomenę. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga vyrams 50c., mergi
noms 35c. Tai pirmas tos rūšies pa
rengimas ir Brooklyne panašaus nė< 
ra buvę, kad už tokią mažą įžangą 
būtų galima linksmai laiką praleisti 
ir jei turi laimę, išlošti tai dienai 
skirtą dovaną—turkę. Moterim,s žą
sis. Pabandykit savo • laimę ir at- 
vykit į Liet. Am. Pil. Kliubo salę, 
80 Union Avė., kampas Stagg St. 
Šokiai tęsis iki vėlumai nakties, grie
žiant lietuviškus ir angliškus šokius 
Retikevičiaus orkestrai.

ANTRAS BALIUS
Įvyks šeštadienį, 28 lapkričio (No- 

vemb.), toje pat vietoje. Šokiams 
grieš specialė orkestrą lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius iki vėlumai 
nakties. Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga vyrams 35c., merginoms 25c,

A.L.D.L.D. 23-čios kp. susi
rinkimas jvyks nedėlioj, 22-rą 
d. lapkričio (Nov.), 10-tą va
landą ryto, pas d. P. Oleką,

LINKSMA UŽEIGA
įvairūs Užkandžiai ir 

Skanūs Gėrimai

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

Atdara

JONAS

anksti ir vėlai

JANAUSKAS

394
Brooklyn, N. Y.

Grand St.

FILURIN
12 th St.

ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedėlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
gas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

402

361

Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

Iii»alxamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; partamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Mes

D
660 Grand Street 

Brooklyn, N. *1.
Phone, Stagg 2-5043

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 Cigarą 
Dirbtuvė 

Broadway, 
Brooklyn,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street 

Dabar mano antrašas:

DR H. MENDLOW1TZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N.

TEL.. MIDWOOD 8-6261

MOT, LAUKU S, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Cieriauia Sludt/a Ateikit Persitikt tnti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick's Herb Laxative Yra Padaryta iš 

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA

Kiekvieną

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-8514

likirpkit Ij skelbimą Ir prisiąskit kartu su užsakymu.




