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Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Til 
Retežius, o IšiaimSsite 
Pasaulį!

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas auga nariais, nežiūrint 
visų neprielankių sąlygų. Pre
lim inaris čarteris gautas lap
kričio mėnesį, 1930 m., bet ačiū 
fašistų nuolatiniam puolimui, 
platesnis veikimas prasidėjo tik 
su šių metų liepos mėnesiu, 
kuomet gauta pastovusis čarte
ris.
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Į trumpą laiką Susivieniji

mas išaugo į 5,000 narių ir 130 
kuopų. Aišku, jog siaučianti 
bedarbė daug trukdo tokios or
ganizacijos augimui. Prie to, 
fašistai ir socialfašistai naudo
ja visas 
Lietuvių 
jimui.

priemones pakenkimui
Darbininkų Susivieni-

L.D.S. pavyko įtraukti dau
giau jaunuolių, negu į bent ku
rią kitą lietuvių organizaciją. 
Pereito vajaus metu iš gautų 
naujij narių 75 nuošimtis yra 
jaunuoliai, čiagimiai. Tai 
džiuginantis faktorius. Jaunuo
lių organizavimas turi 
toliau tuo tempu.

eiti ir

Brooklyne jaunuolių 
gyvuoja tik keletas 
o jau spėjo pasižymėti savo 
savo veiklumu ir sumanumu. 
Jie susimokino veikalėlį “Pri
dedamoji Vertybė” ir publikai 
taip patiko, jog jau kelintu 
kartu jie jį vaidina įvairiose 
kolonijose. ši kuopelė žada 
dar daug ko mums naujo ir sy
kiu darbininkiško duoti, šioj I 
kuopelėj energingai darbuojasi 
centro raštinės darbininkės A. 
Kairytė ir A. Jeskevičiutė.

kuopa 
mėnesių, !

SIME UH DEMONSTRACIJOS
Jauty Lyga Jau Tik Pla
nuoja “Tarybą Ištyrimui”

PARYŽIUS.— Japoni
ja siaučia Mandžurijoje. 
Gi Tautų Lyga po kelių 
dienų debatų dar prie 
nieko nepriėjo. Dabar jau 
nebekalbama apie reika
lavimą, kad Japonija iš
trauktų savo armiją. 
Taip pat nebesigirdi bal
sų už boikotavimą Japo
nijos. Susirinkę imperia
listai dabar tik planuoja 
sudaryti tarybą, kuri “iš
tirs”, kas kaltas delei 
konflikto Mandžurijoje!

130 BEDARBIU DELEGATU TRAUKS
Į WASHINGTON^ GRUODŽIO 7 DIENĄ

Tą pačią dieną po visą

Rubsiuviy Unija Užgyrė 
Alkanų Eiseną j Wash.

Numatoma, kad apie | r
1,500 bedarbių delegatų iš, šalį miestuose įvyks bedar- 
visų Amerikos kampų suda-j bi demonstracijos, idant 
rys alkanųjų eisena į Wa-i lv. Uv. . .f. , ° 4 i parodžius valdžiai, jog mi-shmgtoną. Eisena prasidės 
apie gruodžio 1 d. ir visi de
legatai pasieks Washingto- 
ną gruodžio 7 d., kuomet 
kongresas atidarys savo se
sijas.

Washingtone bus sureng
ta milžiniška demonstraci
ja. Bedarbių delegacija eis 
į kongresą ir reikalaus tuo
jau tinės pašalpos alkaniems 
bedarbiams, kurių yra virš 
vienuolika milionų.

jlionai bedarbių remia savo 
I delegacijos reikalavimus.

Dablr eina platus eise
nos prisirengimo darbas. 
Komunistų Partija, Darbo 
Unijų Vienybės Lyga ir be
darbių tarybos tą eiseną 
rengia. Visur lietuviai dar
bininkai ir jų organizacijos 
prisidėti prie šio neapsako
mai svarbaus darbo, prie 
šios kovos prieš alkį.

Amerikos Pramonė Tebe- 
smunka ir Bedarbė Auga

WASHINGTON.— Vi- 
sos buržuazinės spaudos 
ir politikierių melodijos, 
kad krizis jau praeina, 
yra bjauri apgavystė. 
Štai valdžios Darbo De- 
partmentas paskelbė ra
portą už spalių mėnesį. 
Tas parodo, kad per tą 
vieną mėnesį pramonė 
dar nusmuko ir darbai 
sumažėjo ant 2.7 nuoš. 
Bedarbė tebeauga. O su 
bedarbe auga bedarbių 
alkis ir skurdas.

Grandį ir Hooverio
Slaptas Suokalbis

Clevelando jaunuolii] kuopa 
narių skaičiumi pralenkia 
1 
mu gali būti pavyzdžiu bile or-f bedarbių tarybų, Darbo U- 
ganizacijai. Jie puikiai sude-jnijų Vienybės Lygos ir Ko- 
rino savo veikimą su Darbiniu-j muįjstų Partijos ruošiamą

Adatos Amatų Darbinin- 
brooklyniečius. Ji savo veiklu- kų Industrinė Unija užgyrė į

ŠAUDĖ Į MAINIERIUS, TAČIAUS 
JIE KALTINAMI ŽMOGŽUDYSTĖJ

kų Sporto Unija, ši kuopa 
jau turi kelius jauktus mergi
nų ir vaikinų del “basket ball” 
ir “volley ball.” Draugai Vasi
liauskai berods daug šioj 
poj darbuojasi.

alkanų bedarbių eiseną MT. STERLING, Ky. —

kuo-

Šiomis dienomis įsikūrė 
nuolių kuopa North Side, 
cago. Bet apie jų veikimą dar 
negirdėjome, tačiaus galima Į l’O pavojų, 
tikėtis, jog ir jie nesnaus. Jau-į ——
nimas pilnas 
tuziazmo, tik 
gija pakreipti 
darbininkams 
draugų ir draugii] pareiga žiū 
rėti, kad jaunuoliams būtų pa
kankamai progtj veikti L.D.S. 
budavojime.

o—o—o—o 
Laukiame įsikuriant jaunuo

lių kuopos Rochesteryje.

jau- 
Chi-

Washington ši naujatmi: Pirmutinė Harlano,valdžios 
. v , r . j , teroro auka yra mainierys

remti ta William Burnett Jis tei- 
moraliai ir fP I ?iamas ? a V a “ a s 

Visi rubsiuviailzm°gz.udysteJe-. -Te
privalo dalyvauti kovoje l.s.me apsigynimo. puse įske- 
prieš alki ir prieš naujo ka-

ja šaukia visus savo narius 
visus rubsiuvius 
maršavimą 
nansiniai

jį į elektros kėdę. Štai ad
vokato klausimai ir policis- 
to Brock atsakymai:

K. Ar tu turėjai revolve-

energijos ir en- e #
reikia toji ener- jjreisens K e i k alauja, 

prie naudingo Į J 7
darbo. Mūįujkad Senatas Išklausytų

Raportą
NEW YORK. — Rašyto

jas Dreiseris pasiuntė tele-

lia aikštėn kruvinus polici
jos darbus. Pasirodo, kad 
policija padarė užpuolimą 

’ant ramiu mainieriu. Mai- f X .nieriai tiktai gynėsi.
Apsigynimo advokatas 

White privertė policistą 
Brock prisipažinti, jog jis 
šovė J Burnett ir kad Bur
nett buvo vienas atskirai 
už anglinio vagono. Vadi
nasi, Brock pamatė mainie- 
rį ir šovė be jokios argu-npnkipms Tumrtiniu U ir sove De •0K10S ar*u“Spnngfielde ir Rockforde, nesi gramą penKiems jungtinių f •• h ibkios nasar-

ten jau prie to rengiamasi ir į Valstijų senatoriams, idant |menta^ J?s> _De JO OS pas
yra iš ko. Draugai, imkitės; jie išklausytu raportą rašy- baimc> ̂ acJ
darbo, pradėkite, o jaunuoliai /tojų komisijos, kuri tyrinę- ls !^° e^. uz.
patys susimobilizuos. Tik duo-.- i.i-- įerora nrjeg dabar valdžia nori pasiųsti
kite jiems pradžią. i jo valdžios terorą • prieš 

mainierius Kentucky valsti-

A. Taip, turėjau.
K. Ar tu šovei iš jo?
A. Taip, šoviau.
K. Tu šovei į šitą žmogų, 

ar taip?
A. Taip, šoviau.
K. Kiek sykių?
A. Vieną sykį.
K. Iš ko tu jį šovei?
A. Iš šautuvo, kuris turi 

28 colių ilgio liupką.
K. Kur tada buvo Bur

nett? *
A. Už anglinio karo.
Vadinasi, policistai buvo 

ginkluoti ne tik revolve
riais, bet ir šautuvais ir iš 
jų šaudė į mainierius.

WASHINGTON.— Lap
kričio 19 d. tapo išleistas 
bendras pareiškimas Mus- 
solinio agento Grandi ir 
Hooverio tarno Stimsono. 
Tame pareiškime sakoma, 
kūd Grandi ir Hooveris kal
bėjosi apie “finansinį krizį, 
karo skolas, problemas apie 
sumažinimą apsiginklavi
mo, stabilizaciją finansų ir 
apie kitus opius ekonomi
nius klausimus.” Bet pats 
pasikalbėjimas laikomas 
slaptybėje. O tai aišku, kad 
Mussolinis neatsiuntė savo 
agento tik del pasikalbėji
mo. .Grandi ir Hooveris’ 
slaptai tarėsi apie tų dviejų 
šalių imperialistinius reika
lus. Kokia nors slapta su
tartis tapo padaryta.

Suokalbis Prieš Bieden- 
kapp ir Kraucevičių 

Pradeda Irti
Ateivių gynimo klausimas joj. Jis sako, kad joks Kar

pas mus neina, kaip reikia. O lano valdžios suokalbis ne- 
persekiojimas ateivių vis daro- uždarys burnos jam ir jo 
si aštresniu . Vienur kitur ir draugams. Jie iškels aikš-

SOVIETŲ SĄJUNGOJE
lietuviai darbininkai papuolė po t5n t kruviną terOrą. 
šiuo persekiojimu, tačiaus mu- 
sų lietuvių darbininkiškas vei
kimas neišsijudina prie veikimo Sao Paulo, Brazilija.
šioj srityje Tai mūsų apsilei- R k įsiveržė' ‘į Š. Vi- 
dauv veikti šiuo reikalu. Atei- ito bažnyčią ir peiliu supjau- 

Mussolinio paveikslą.
dimas. L.D.S. kuopos turėtų 
daug veikti šiuo reikalu. Atei- ■ 
vių gynimas privalo būti di.s- stė 
kusuojamas kiekvienos L.D.S. 
kuopos susirinkime. Pradėki
me jį kelti savo susirinkimuo-1 
se. Worcester, Mass

JAPONIJA TURI UŽGRO
BUS 2,079 MYLIAS CHI- 

NIJOS GELŽKELIO

Iš visų geležinkelių Man- 
džūrijoj Japonija jau turi 
užgriebus 2,079 mylias, o 
Chinijos rankose beliko 235 
mylios. Vadinasi, visa Man- 
džurijos komunikacija ran
dasi Japonijos rankose.

Podolsk.— Siuvamų maši
nų gaminimo fabrikas’ su
teikė 10Q mašinų virš plano, gamino 11,985 tonų čigūno 
Tame pasidarbavo daugiau- ir 9,471 tonų plieno, 
šiai jaunieji'komunistai. Jie' • v i • i • v ii ♦ < ‘

Charkovas. — Fabrikas 
“Stalin” iki 29 d. spalių pa-

savo Viršlaikio uždarbį pa- (Leningradas.— , 
skyrė išbudavojinąui oriai- gaminimo fabrikas “Stalin' 
vio “Komjaunuolis GMZ.” dabar eina nuo 50,000 kilo-

f Leningradas.—; Turbinų

BROOKLYNO IR APIELINKES LIET. .
DARBININKAI, ŠIANDIE 12 VAL 

TRAUKITE Į UNION SQ. AIKŠTĘ
Pakelkite Balsą Prieš Ruošiamą Naują Karą; Stokite į Kovą 

Ginti Sovietą Sąjungą; Suvienykite Spėkas 
Su Kitų Tautų Darbininkais

Šiandien, lapkričio 21 d., į prie Sovietų rubežiaus. Ši- 
’ j tos Japonijos provokacijos 

.užpakalyje stovi visi pasau
lio imperialistai, stovi Ame- 
irikos kapitalizmas ir val- 
j džia.

Netylėkime, kuomet ant 
'mūsų galvos ruošiama kru
vina puota. Pakelkite savo 
protesto balsą. Dėkitės su 
kitų tautų darbininkais ma
sinėse prieškarinėse demon
stracijose.

Brooklyn ir apielinkės lie
tuviai darbininkai ir darbn 
ninkės! Šiandien, 12 va1! 

Mandžurijoj jau liepsnoja! tiesiai iš darbo traukit^'^ 
baisus karas. Japonija pro-'Union Square aikštę^-A^ ’ 
vokuoja į karą Sovietų Są- darbiai, masėmis 'marŠUoki- 
jungą. Japonijos karinome- te į prieškarinę demonstra- 
nė jau užėmė Sovietų-Chi- ciją. 
nų geležinkelį ir traukia alkį!

po visą Ameriką eina masi
nės demonstracijos ir masi
niai susirinkimai prieš nau
jo karo pavojų ir už gyni
mą Sovietų Sąjungos. Tas 
demonstracijas ruošia Ame
rikos Komunistų Partija ir 
Darbo Unijų Vienybės Ly
ga.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės! Stokite į ko
vą prieš naują karo pavojų. 
Stokite ginti Sovietų Sąjun
gą nuo imperialistinių plė-

Chiang Kai-shekas Vyk
siąs Mandžur. Frontan

SHANGHAI.— Nankin- 
go valdžia pareiškė, kad 
pats Chiang Kai-shekas tuo- 
jaus išvyks į Mandžuriją ir 
paims komandą chinų ar
mijos prieš Japoniją. Taip 
esą nutarta “Kuomintan- 
go” partijos. Bet iki šiol 
Nankingo valdžia nieko ne
darė prieš Japoniją. Chiang 
Kai-shekas leido užgrobti 
visą Mandžuriją. Todėl nie-i 
ko gero negalima laukti da-1 
bar iš Nankingo valdžios 
prižadų. Nankingo valdžia 
surišta su Tautų Lyga, ku
ri leidžia Japonijai užgrobr 
ti Chiniją.

Dėkitės prie kovos

Žinios iš Harlano .į
Mainieriu Bylosi

Leningradas.— Laivų bū
davo jimo fabrikas . “Mar
ty” nuleido du; jūrinius 
naujus laivus “Volga” ir 
“Neva’*. Abu turi po 6,000 
tonų įtalpos. Jie plaukios 
tarpe Odesos ir Franci jos 
prieplaukos Marseille.

Organizuosime Lavinimos 
Mokyklėlę ,

Komunistų Partijos Lie
tuvių Frakcijos komisija 
šaukia susirinkimą lapkri
čio 29 d., 10:30 v. ryte, lie
tuvių, svetainėj, 29 Endi
cott St. Svarstysime įkūri
mą komunizmo lavinimosi 
mokyklėlės. Visus darbi
ninkus, ypač mūsų darbi
ninkiškų organizacijų na
rius, kviečiame dalyvauti.

Komisija, veislių čia jų yra.

vatų pajėgų prie 100,000 ki
lovatų pajėgų turbinų ga
minimo. Jis jau pralenkė 
Europos tos rūšies gamy
bą. Dabar atsistoja greta 
amerikinės technikos.

Magnitogorsk.— Magni- 
togorske apvaikščiojant 
proletarinės revoliucijos su
kaktuves, atidaryta didžiau
sios liejyklės.

Vladivostok.—Dvidešimts 
vagonų su žuvimis pasiųsta 
į Maskvą, tai kaipo pavyz
dys, kokių čia yra žuvų. 
Vienas vagonas prikrautas 
skirtingomis žuvimis, kaipo svarsto priėmimą Sovietų

MT. STERLING, Ky. —Į 
Pagaliaus pastatytas ka
mantinėti mainierys Wil
liam Burnett, kuris norima 
pasiųsti į elektros kėdę. 
Draugas Burnett faktais 
įrodė, kad jis tik gynėsi 
nuo užpolikų policistų. Jis 
sakė, kad ta dieną apie 30 
mainieriu buvo susirinkę 
prie šaltinio ant pievos ir 
šnekučiavosi. Pribuvo gau
ja policistų, ginkluotų nuo- 
kojų iki galvos. Policistai 
padarė užpuolimą ant mai
nieriu. Burnett bandė pa
bėgti į namus, bet policiA 
tas^pastojo kelią ir neleido.) 
Kitas policistas šovė į Bur
nett ir peršovė jam ranką. 
Tik tuomet Burnett pagrie
bė revolverį ir, gynėsi. Yra 
liudininkų, kurie . patvirti
na, kad Burnett sako teisy-

BOSTON.— Bjaurus val
džios įr policijos suokalbis 
prieš Lawrence streiko va
dus pradeda byrėti. Kaip 
nebandyta prisikabinti prie 
draugo Biedenkapp, bet ne
pavyko ir tapo paleistas.

Drg. Kraucevičius tebe
laikomas kalėjime. Jis pa
statytas, po $5,000 kaucijos. 
Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo advokatai kovoja 
prieš suokalbį jį išdepor- 
tuoti.' Reikia reikalauti jo 
paliuosavimo. Jo vienati
nis prasižengimas buvo ta
me, kad jis dėjo visas pa
stangas sumobilizuoti Law
rence lietuvius audėjus po 
Nacionalės Audėjų Darbi- 'nistų Partija išleidžia savo 
ninku Unijos vėliava kovai | dienraštį “Mundo Obrero”. 
prieš algų kapojimus. Štai Pirmas dienraščio numeris 
kodėl ant jo įsiuto bosai ir išėjo lapkričio 7 d. 
valdžia. • štai kodėl 
dien d. Kraucevičius 
kalėjime.

Įvairios Žinutės
Berlyn.—Delei 200,000 au

dimo pramonės darbininkų 
algos nukapojamos ant 5 
nuoš. Revoliucinė komunis
tinė unija organizuoja 
streiką.

Madrid, Ispanija.— Pir
mu sykiu Ispanijos Komu-

Bet kiek tas reikš, tai 
sunku pasakyti. Džiūrė su
sideda iš farmerių ir biz
nierių. Teisėjas aiškiai pa
laiko valdžios pusę.

šian- --------
sėdi Bucharest.— Rumunijos

policija skelbia, kad ji suse
kus slaptą komunistų orga- [ 

London. — Parlamentas nizaciją tarpe Grosswarei- ! 
pavyzdys ,kokių įvairiausių pasiūlymo, kad apsimainyti ’priėmė įstatymą pakelti no universiteto studentų f 

nitratu ant aliejaus. < muitus ant 100 nuoš. vienuoliką jų suareštavo.

Santiago.— Chilės valdžia

nitratu ant aliejaus.

Loebnitz, Vokietija.— Šio 
miesto majoras ir vadas 
vietinės socialdemokratų 
organizacijos įstojo į Ko
munistų Partiją. Savo pa
reiškime jis social demokra* 
tų partiją išvadina pardavL 
kų partija. , t ■

ir (Daugiau pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Tik reikia, kad tą islando, Cal.. D. M. š. jos.

draudos įstatymą; organizuo- iLapkričio 1-ma d

Jokia kita partija negina dar

valstiečių kovos rėmimui.

kiškos organizacijos, kaip A

me.

Koresp. M.P,

ja neorganizuotus darbiniu. į 
industrines unijas ir kitokias

kalbų rengimas būna reteny
be, nes negalima gauti kalbė
tojų, tai į šias prakalbas susi
rinko apsčiai žmonių, kad pa-

gų kapojimą, prieš imperialis
tinį karą, už bedarbiam ap-

moraliai ir materialiai 
m ai:

145 kp., L.D.S.A. 66, L.D.S. 35 
kp. ir L.L.N. Kliubas, bendrai

tųsi darbo remti 
bininkų kovas.
būt šaukiama 
veikimo vietinės

(Po to, d. Karosienė kalbėjo 
'apie šių dienų darbininkų pa-

ti. Už šią r.ezoįiuciją visi.bąL

ir už ardymą jo vienybės.
! . 1 1 1

Mes griežtai smerkiame ne 
sklokos; vadus, bet ir tuos,

(ką traiėej” Brūseika, Butkus ir vietų. ' 
Strazdas ,kurie bandosdemora- 
lįzuoti dąrbinįnkų komunistinį

rezoliucijos, malonėkite
Pa-1

laiko konferenci- ėjo prieš darbininkišką komu- 
veikimo Inistinį- judėjimd ir rengiasi

lankėsi su prakalbomis iš Oak- tais klausimais ir jie išsireiškė 
lando, Cal. Ji nurodė, kaip gerai. Tik reikia, kad tą iš- 
Kom. Partija ištikimai ir ener- sireiškimą ir prisižadejimą— 
gingai gina darbininkų reika-'stoti į Kom. Partiją ir ją rom
ius, vesdama kovas prieš ai- ti—įvykdintų gyvenimam

sų reikalus ir veda kovą su ka- 
įpitalizmu. Todėl darbininkai 
j turi remti Kom,. Partiją visais 
galimais _ būdais pareiškė d. sįk]ausyti kalbėtojos aiškinimų

bes - po komunistine vadovybe.
Pasaulio Pilietis.

Rezoliucija prieš Darbininkų 
Vienybės Ardytojus

Mes, A.L.D.L.D. 29-tos kp.

ti vieningiau. Tai ’gerai ? Tik 
, nepamiršti šavo priža-

nybę, i

, Todėl mes .griežtai protes
tuojame prieš Prūseiką, But
kų, Strazdą ir kompaniją už

,J V?  v--- —, - “ x M %.' 4 --------r---------------- “   ------------

j demoralizavimą d ,a r b i n inkų į korespondentų klausime irgi 
[klasės komunistinio judėjimo

žįstame Komunistų, 
vienatinę darbininkų 

■ *• A. A J. t* V*, kj X *****AXV-Z V*M*V *AWK«K**.*A

vadovę, ir sutinkame remti ją guma A.L.D.L.D. ir L.D.S.A.,

Koresp. M. P.

LOS ANGELES, CALIF.—

p aro do, ką (klasėm žmonių geležinė vieny- ■ respondericijas, būtinai reikia j

i ROCKFORDj’Tll. 4-x- Lapkri jmą
ilO d,. buvoi’A.L.D.L.Di. 29-tos pakeljti po vieną'ranką, 
k p-. mėnesįn.išy'Siųsirin’kimas.Na- kgj^ jg 
rių atsiląnkp; apią 4;0.>-Šiame.1

_ [komunistinės sklokos priimtas 
Tikimės, "iki 'galui va-118 balsųz prieš'3.'O tas įvykis 

išnaudotojams jaus gauti daugiau naujų na-1yra labai pagirtinas,—kad

i

revoliucijos ne kartą yra pa- rių klaidų ir nukrypimų,-bet

abelnai.

D. M. &

Dešinieji eserai (so- 
areštavo 

o jų balsus susi-

mes,* o darbininkai laisvę tiktai; seimo pareiškimas be mikčioji- j klausimu ginčus, 
per steigiamąjį seimą, o seimo. mų, kad jis pripažįsta Sovietų ( senaį tarnauja

Su pačiomis “Naujienomis
’ Jtki faktai.

žuazinė < valdžia apgaudinėjo į tomą tie reikalavimai ir kad tu-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, J.879.

barnią apie' ataĮ DALYKAI

niekam ne slaptybė, kad kiek
vienas revoliucinis judėjimas 
neišvengiamai yra lydimas lai-

didatai pastatyti. Kai žinoma, i šaus.
seimas susirinko sausio mėnesį' Bolševikų frakcija apleido 

metais, o dar 26 d, yruo- ; steigiamąjį seimą, ir savo pa-;
džiaį 1917 metais, “Pravdoje” j reiškimą užbaigė sekamai:
tilpo Bolševikų Partijos teziai! nXT—* • *

prieš 11 buvusio Lenkijos, 
seimo; narių, kurie kaltina-

sudskio valdžią. :

Tai social- kuopos nutarimas ] 
nusistaty- mūsų kuopa reikalauja -iš to 

mas. Jie nusišpicąvo su savo’choro, kurį palaiko bendrai*.su .
Jų vienminčiai Ao- L.D.S.A. 5-ta kuopa. ;Aš^tikiu,

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year.............$6.00 United States, six months...........$3.00
Brooklyn, N. Y., per year....... 08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00

• Soreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

šakų, esą, dar. ta?rezoliucija, lei- 
galiai nepriimta, ir statot ko-

mi, suokalby^ nuversti ivąk.«(>. 1 Pjwinwkw, ■(?•.
\ , išaltys,sak,O|: ‘.‘įiįųj-ie

visa galia, tėvynę, visi socialistiniai < 
darbi-(kaip centre, taip ir įvairiose mentai prisideda prie karo ruo- perskaityta 

į vietose priklauso Sovietams.” Šimo, 
Na, tai ką?

liucinė socialdemokratija (taip 
vadinos dar tada ir bolševikai. 
—“L.” Red.) nuo pat 1917 me-

PADEDAMI RUOŠTI KARA PRIEŠ SOVIE
TŲ SĄJUNGĄ, S0CIALFAŠ1STA1 KLAS

TOJA RUSUOS REVOUUCIJOS FAKTUS
Socialfašistinės “Naujienos” 

užsimanė svietą įtikinti, kad 
Bolševikų Partija ir ypatingai 
Leninas buvę už buržuazinę 
respubliką- su steigiamuoju sei
mu. Socialfašistai, stengda
miesi suklaidinti darbininkus, ■ 
primena, kad bolševikų progra-. , .......
moję buvo reikalavimas seimo | demokratijos laužymų, 
ir kad bolševikai vertė Kerens- Statydama i ‘ '
kio valdžią paskelbti, seimo šauktj steigiamąjį seimą, revo 
rinkimus.

“N.” 270 numer., kalbėdamos; 
apie įvykusią proletarinę revo- (

nešimą į kontr-revoliueinę dalį 
steigiamojo seimo.”

Ir buržuazijos likučiai buvo 
išvaikyti, kurie paskui kariavo 
įvairiuose frontuose išvieno su i 
Kolčakais, Denikinais ir kitais 
kontr-revoliucionieriais prieš 
Sovietų Respubliką.

Drg. Leninas savo prakalbo
je 6 d. sausio 1918 metais, tai 
yra po išlaikymui steigiamojo 
seimo, tarp kitko sakė:

“Ir revoliucinė ugnis pasi
reiškė tame, kad Sovietai—rta 
atspirtis darbo revoliucijos —. 
buvo sudaryti. Rusų liaudis 
padarė milžinišką peršokimą—, 
peršokimą nuo carizmo iki So
vietų. Tai neginčijamas ir nie
kur dar nebuvęs faktas.* Ir 
tuom laiklą ■ kada buržuaziniai 
parlamentai visų šalių ir! vals
tybių, suvaržyti kapitalistiniais

Kakao Medis
f /» • i • . •

Kakao medis auga Pietų. 
Amerikoje, kartais turi iki 
35 pėdų augščio. Lapai ne
dideli, pailgi; ankštys pana
šios į grūšes. Ankštyse yra 
tamsiai-gęlsvi grūidai, iš ku
rių gaminamas kakao ir šo
koladas. •

šeštadien., Lapkr. 21, 1931

Šiuo; momentu kova pries j

kratijos (bolševikų) programą,' 
kadangi buržuazinėj respubli-( 
koj steigiamasai seimas yra i 
augščiausia demokratybės: for- j 
ma ir kadangi imperialistinė i 
respublika su Kerenskiu priešą-1 ir nuosavybės yęmais; niekados 
kyje, kurdama parlamentą, ren- į ir niekur neparodė jokios para
ge klastavimą rinkimų su eile 'mos revoliuciniam, judėjimui,

| tai Sovietai; plėsdami revoliuci- 
x , .. . . įjos gaisrą, prisakančiai šaukia:

2. Statydama reikalavimą? —kovok, imk į sąvo rankas vis- 
. ką ir organizuokis! Nėra abe
jonės, kad procese revoliucijos 
besiplėtimo, išauginto Sovietų 
jėgomis, bus sutikta eilė įvai-

į b 1^ 1 C V vi 1 U V/l J VU 11V ICV J 1 Cl ĮJCV

nesį, sako: “Leninas betgi tuo- (brėžusi, kad Sovietų respubli- 
ipet dar nesakė, kad seimo ne-|ka yra augštesnė demokratijos 
reikia, nes jisai esąs ‘buržuazi- forma, negu paprasta buržuazi- 

y nis padaras’.” 1 respublika su steigiamuoju
Ir “Naujienos” nori įkalbėti, i seimu.” 

kad bolševikai, išvaikę seimą, 
(didžiumoje susidėjusį iš dar
bininkų priešų), kito nešaukė 
tiktai todėl, kad bijojo masių, 
kad neišrinktų bolševikų prie- V • J • 1 1 111*1 1 1 v • I

Ir tezluose įrodoma, kad sei
mo rinkimai jau įvyksta prie 
skirtingų sąlygų, tai yra sąly
gų, kada generolų Kaledinų ir XYCWV4 111IX. 1/14 UV1OU V 1IX. VI Ml IV^” . . . , j • • • • •

šus; ir tik todėl būk bolševi-ikontr-revohucmim
•j . ... c . . ..v. \ ta: pries Sovietu valdžią, yalu-kai pasirinko Sovietų valdžios!,. . .v .v, . ,- ... . . \ . tinai išaiškino klasių kovą irformą. Tai bjauri klasta. 1 , , j , ■ 1-c A n , atmetė bent kokią galimybęBolševikų programoje buvoję ....
reikalavimas seimo todėl, kad; ’ 
programa buvo išdirbta dar ca- i 
ro viešpatavimo laikais. O bur- [ 
žuazinė respublika su seimu 
priešakyje buvo žingsnis pir-

stovėjo šie: perdavimas visų 
mų dienų po caro valdžios nu-'

I Kolmar-Galvakojis
1 ; ’ i • i į ■ •• • I' ■ 1 •

Galvakojis ( yra savo rū
šies gyvųnas, Vęįsiasi, Vį- 
duržeminėse jūrose. , 
Šus į ,cibulį; yisas. gyvūnas, 
kaip kokis i didelis ( Cibulis, 
tik neturi i jokių šaknų. Ant 
jo Viršaus yra 10 kojų; iš 
kurių dvi kęliš kartus ilges
nes už kitas,. Kojos pana
šios į lelijų StriuOgas. 1 Gy
vūną valgo pietinių šalių 
gyventojai.

Lietuvos Darbininkų 
Judėjimo Rėmimo Klau-

kinų paklydimų ir suirutės bei SIRlll ReZOlillCljft 
betvarkės. . . Buržuazinė visuo-1 
menė yra tas karas, ta skerdy- prijmta 
nė, ir tas apsireiškimas iššau
kė ir paaštrino susirėmimą tar
pe steigiamojo seimo ir Sovie
tų ; ir pas visus tuos, kurie pri
kiša mums, kad mes kada tai 
stojome už steigiamąjį seimą, 
o dabar jį “išvaikėme,”—pas

i Šiuo momentu kova i 
'Lietuvos fašizmą’taip pąt yra 
kova ir prieš esamą Lietuvos 
kapitalistinę sistemą ir val
džią. ,

Kaip kitose kapitajiąjtinėse 
valstybėse, taip ir Lietuvoje 
yra bedarbė.’ Net Lietuvos;fa
šistiniai laikraščiai praneša 
apie Kauno bedarbių nerimą., 
Tuo pačių laikų’ mes- matėme 
fašistų puolimus ant darbinin
kų. Darbininkų areštai, kan
kinimai kalėjimuose, teismai ir 
sušaudymai fašistinėj Lietuvoj 
yra labai 1 
mai. Gi - i 
žingsniai, kaip kad streikai, 
bandymai ruošti demonstraci
jas ir kt., labiau ir labiau 
pasireiškia, kova aštrėja.

Tad šiuo momentu rėmimas 
Lietuvos darbininkų judėjimo 
ir Liet. Komunistų Partijos 

;yra juo labiau reikalingas. 
Konferencija, apsvarsčius Liė- 
tuvos darbininkų padėtį, pa
reiškia :

. 1. Amerikos lietuviaį dar
bininkai privalo smarkiau rem
ti Lietuvos darbininkų judėji
mą, vedamą Komunistų PartL 

Reikia rinkti .aukos ko
i'vai prieš Lietuvos fašistinę val
džią ir už jos nuvertimą.

2. Konferencija nutaria, 
kad Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Priešfašistinis Susivieni
jimas pakeistų savo veikimą 
abelnai į veikimą rėmimui Lie- 

J tuvos Komunistų Partijos ir 
gln^J (darbininkų kovų.

’ ' 3. Konferencija nutaria, kad 
Priešfašistinio Susi v ienijimo 
komitetai ir veikimas I_

LOS ANGELES, GAL, BENDRA KONFE- ’ 
- RENGI JA GERAI PAVYKO " ?

• , . '. ■ ’ ■ ______ . M t ’

Kuomet kitų kolonijų liet, kus, Strazdas ir kiti (atvirai 
darbininkai 
jas išdiskusavimui 
programos, tai ir Loš Angelio ileifeti savo laikraštį, kad šmeiž- 
lietuviai darbininkai susirinko ti Komunistų Partiją ir visą 
skaitlingam būryj, lapkričio 4- [darbiųinkjų judėjimą, tai mes, 
tą, kad apsvarsčius tuos klau- ;Los Angeles lietuviai darbinin- 
simus. Konferenciją atidarė kai, susirinkę į. bendrą konfe- 
drg. P. Rufus, kaipo bendrų ^enciją lapkr. f4, smerkiame

hwi.-Hc i<1cJv,1;^irj'iPrakalbų drg. Karosienei re n- ’sklokos darbūs ir pareiškiame, 
darbininku kovoš Simo pirmininkas. Tvarkos ve-!kad mės ±bT a dėju išrinktas drg. A. Bušas, (vėsimo _

neremsime jų, bet 
griežtą kovą prieš 

sekr. M.,’ Pūkis. įjuos. Taipgi užgiriame A.L.
. .. . . ID.L.D. žygius, kur tapo pra-Diėnotvarkis perskaitytas ir šalintj Pruseika. Strazdas,ir ki. 

priimtas sekamas. įj^ r.ezojiucija visi bal-
1. Komunistų. Partija ir jos m<) vienu baisu

rėmimas.
2 Lietuvių organizacijos ir 

darbininkiškų korespondentų 
organizavimas.

3. Darb. spauda ir sklokos 
atsiradimas.

i .> i i . •
Apie Komunistų Partiją re

feravo drg. Kayosienė, kuri čia

KonferėnOija labai pavyko 
ir visi gyvai rišo klausimus. 
Tik mažai laiko buvo, nes vė
lai prasidėjo, kadangi L.D.S. 
A. 66 kp. laikė savo susirinki
mą iš; pradžių. Bet nors ma
žai laiko buvo, tačjaus Visi gą- 
Įėjo po sykį išsireikšti paduo-

i

i formaliai-demokratiniu keliu iš- j,JOS proto nėra nei už grūdą, 
I rišti aštriausius klausimus, ku- 0 tiktai puikios ir tuščios fra- 
riuos istorija pastatė Rusijos z®s, nes tais laikais, palyginus 

■ žmonėms, o vyriausiai jos dar-1 carizmą su kerenskine respubli- 
bininkų klasei ir valstiečiams.n i ka, steigiamasis seimas mums 

i O tie klausimai pirmiausiai j buvo geresnis už jų esamus val- 
, . n v .. ... . nuveju oic. pC1u«vmw \iSų stybės organuš. Bet nuo laiko
bet Bolševikų Partija nuo Pn--žemių valstiečiams naudoti be Sovietų atsiradimo pastarieji, 
mųi dienų po caro valdžios nu-;jokio atlyginimo; baigimas im-.suprantama, kaipo visą liaudį 
vedimo, stojo uz Sovietų vai-; pferialistinio karo; darbininkų Apimančios revoliucinės prgani-

> kontrolės klausimas; proletaria- zacijos, Sovietai pasidarė nepa- 
n^Uit0 apsiginklavimas ir begailes-' lyginamai augštesnė forma vi

ltingas “nuslopinimas buržuazi- .^ios už visus ^parlamentus vį- 
’ ! jos ir dvarininkų sukilimo,” so pasaulio, ir šį jvykį’aš j'ąu 

Kerenskio:ibūn-ll Steigiamajam seimui buvo sta- pabrėžiau baladdžicj mėnesį.”

- 1 • A-i 4. pferialistinio karo;R>s formą, kaipo tūkstanti 
ų demokratiškesnę, i 

ržuązinė respublika su sei- i
’. jos ir dvarininkų sukilimo

Brooklyno Masinėj į 
Konferencijoj, Lapkričio <

Aštrėjant klasių kovai ir di
dėjant krizini visose kapitalis
tinėse valstybėse, įvyksta ir 
politinių atmainų/’ Fašizmas 
lieka abelna kapitalizmo pa
laikymo forma veilk visam ka
pitalistiniam pasaulyj. Dar
bininkų kova prieš fašizmą ir pradėta rinkimas aukų Lie-

kovingas darb. organizacijas, susidėję surengė prakalbas. 
Jokia kita partija negina dar-.Ka]bej0 d. Karosienė iš Oak- 
bininkų reikalų, tik vienatinė j jand? Cal. Kadangi čia pra- 
Komųmstų Partija gina mū-

greitai visur atgaivinta ir im-
Lietuvos dar- '
Greitai turi į

priešfašistinio
konferencijos Karosienė. (apie darbininkų reikalus. Pir-

Diskusijose dalyvavo skait- Įmiausiai L. L. Choras, pa va- 

čius, kur daugelis pasižadėjo (navo linternacionalą ir kitas 
stoti Komunistų Partijon, o |3 dainas, kas visiems patiko, 
katrie dar nepareiškė noro pri- to, d. Karosienė kalbėjo 
gulėti, tai sutiko remti ją vi- 'npie šių dienų darbininKų pa- 
saįs būdais. Pasibaigus disku-'dėtį ir kaip galima pasiliuo- 
sijoms ,tapo vienbalsiai priim- sūoti iš priespaudos. Antru 
ta sekamas pareiškimas: (atveju d. Karosienė kalbėjo

Į . . j apie vertę organizacijų, pri- 
Męs, Los Angeles ,lietuviai .mindama, kad vienatinė vado- 

darbininkai, susirinkę Ukraįnų darbininkų klasės yra Ko- 
“Kiirio i ^Vieta-^gje’ .la12jtri^io imuniatų Partija,■ k-urii veda nė-

1 . . . v’.‘4-tą, po diskusijų apie Komu- (atleidžiant kova prieš .išnaudo-
nistų^Partijo^ rėmimą, pripa-jtojus. ’ Kvietė ‘į ją rašytis ir 

'.............................. I artiją remti visais galimais būdais.,
klasės Toliaus priminė apie naudin- 

seka-)kajp0 apšvietos organizacijų,
1. Tapti K. P. nariais; |ir apie L<D.S. ir L.L.N. Kliubą,

umuui'iį rivvo. puvo x i Z71 j»u ptftutzia i i n n. 1111 cvo aunu uiv l J L S K U S1J OSC UaiyVdVO bK dl L” ! 1

tampa kova prieš kapitalizmą tuvos darbininkų ir vargingų, lingas draugų ir draugių skai-Movyste Nellie Savick, sudai-

PagalinusJr Rockfordo Lietuviai Darbininkai 
Pasmerkė Prieškomunistinę Skkką

• • i 1 Reiškia, pasmerkimas pries-. , . x. y.i . j . uc), . . . | — i—------- - ---- j---------------įsųsinnkime įstojo n kuopą 5-, ■ ’ 1 . 1
mases, kad valstiečiai gaus, ze-1 n būti padarytas Steigiamojo | ncbūtų jokio reikalo vesti tuo'nauji nariai,. Tai pradžia va 

x.i.x XI.. „„ _ Nes jos jau ijaus. ".......‘ ‘
per steigiamąjį seimą, o seimo. mų, kad jis pripažįsta Sovietų (scnaį tarnauja L f ‘ ‘ 
šaukimą atidėliojo iki karo pa- i galią Sovietų revoliuciją, jos|ir plu.vais drabsto į proletaria- rių'.' ;Tapo priimti keli Uaudin- iRodkforde einama prie vienv- 
baigos. . Tada bolševikai, nore-, politiką taikos klausimu, žemės ■ £0 kovaį. įr ypatingai j Sovietų .gi tarimai; Viėnaš iš jų tai, '■> - ; > ■ ,■ , . i----- ............. lr aplc u lr n.nuoą,. ------------- - ---------- ..„ui-.-..,. ------------------- - ... «>. .. i.gitarm. v ssjj hfia. no komllmshnA vftdovvh. 2 dalyvauti visose demonstra-J kai^ savitarpinės apdraudosdarni numaskuoti tuos veidmai-1 ir darbininkų kontrolės klausi- 
inus, reikalavo šaukti seimą, i mu; ir griežtas steigiamojo sei-

Po kontr-revoliucinio ‘genero- mo prisidėjimas prie stovyklos
lo Kornilovo žygio, kerenskinė 
valdžia buvo priversta paskelb
ti rinkimus į steigiamąjį seimą. 
Įvairios partijos išstatė savo 
kandidatus. Vienok rinkimai 
įvyko pirmose dienose tuoj po 
proletarinės revoliucijos per
versmo, . ir todėl permainyti 
kandidatus nebuvo galima.

Renkant seimą, sąrašas so- 
cial-revoliucionierių 
gavo virš 20 milionų balsų; 
bolševikų kandidatai gavo 9,- 
023,963; kadetų 1,856,000 ir vi
sų menševikų sriovių 1,700,000 
balsų. Sibiro, Kaukazo, Ukrai
nos ir tolimų kraštų masės dar 
nežinojo tikros tiesos apie bol
ševikus. Dideli plotai tų kraš
tų buvo po caristinių generolų

rietena.
cįal-revoliucionieriai) 
judriuosius, i
graibiojo sau. Rinkimuose, gi, atgriebti per steigiamąjį seimą j kietijoje Noskė&i išskerdė tūks- kad ir. moterų (5-tą kuopą; par. 
jdalyvaVo visi gyventojai, tai I tą, ?ką jie prarado per proleta- j t.ančius proletarų ir jų tarpe, rems tą mūsų^obąlsj;“Dau7 
/yra sykiu ir dvarponija, buržu- [ rinę revoliuciją.' 'goriausius, darbininkų yądųs, giaus. revpliuęinės ..dvasių^ Ląį-
įazija, dvasiškija ir kitoki prie-' Kada .susirinko seimo atsto- į K. Liėbknechtą ir It. ' Luk- sves Chore,” ir nutars, kad.

’ Į vai, , tai Bolševikų ’Partijos I semburg.' ' Šočįaifai
1 Tarpe proletarų ir darbinin- ■ frakcija pareikalavo visus .... . ________ _____ t

i?kų-valštiečių, kareivių, vakari-! nimus punktus užgirti, ir pir- liucija ir laikinai išgelbėjo^'buf- mfa’n.' ■ / j
-niame ir industriniame krašte, imas reikalavimas buvo pasta- žuazijoš viešpaUvimą; b:daW,H i;AntUs svarbas; nutarimas,

į. bolševikai laimėjo.
Leningrade buvo 
bolševikus 837,000 balsų, 
esferus 218,000 balsų, ir kadetai i ninku, Kareivių 
gavo 515,000 balsų. Tik pro-1 Atstovų; ir kad 
vincijose/ daugiau gavo 

' ninku priešai.
’ .Seimo rinkimus perleido iri

jam susirinkti leido bolševikai' kad bolševikai
ne tbdel, kad jie manė palaiky- buržuazijai proletariato laimė-\niai daro ir. “Naujienos

tų, kurie stoja prieš kadetų- 
Kaledinų kontr-revoliuciją.”

Ir jeigu steigiamasis seimas 
nepriims tas revoliucines sąly
gas, tai teziai sako: “0 be tų 
sąlygų krizį ryšyj su steigia
muoju seimu tegalima išrišti 
lik revoliucijos keliu, keliu 
energingiausių, greitų, tvirtų ir 
griežtų revoliucinių žygių r 

partijos 1 Sovietų galios pusės prieš ka-1 sako •

Sąjungą. Bet svarbu atžymėti kad būtų skiepijama revoliuci- 
šie istoriniai faktai, kuriuos ne dvasia tarp’ 'Laisvės 'Choro 
drįsta ignoruoti ir klastuoti narių, nes -tuo žvilgsniu buvo 
“N.” filisteriai. Jos net iki to-labai mažai kreipiama domės 
dasikalbėjo, kad, klaidinimui o jaunuolius (L.vM. Choro na- 
darbininkų minių, drįsta įkalbi-Irius), tas yra labai peiktinas 
nėti, būk steigiamasis seimas į dalykas. Nes jaunuoliai tai nariai, mėnesiniame reguliariš- 
t.ik todėl panaikintas, kad bol- yra pamatinė spėka darbinin- į kam susirinkime, laikytam
ševikai bijojo išleisti galią iš kų išsiliuosavimui iš kapitalis-; lapkr. 10-tą dieną, 1931 m., 
savo rankų, žinoma, nuo tokių‘tinęs vergijos. Nuo dabar bus '320 Kent St. Rockford 111 
gaivalų, kurie sekamai charak-'dedamos visos pastangos, kad i - . . . ’’
terizuoja Leniną, negalima nie- jaunuoliai ir visi choro nariai . y . ‘ . v.

t ko kito laukti. “Naujienos” 1 
__ : “Leninas, tas didžiausias, kią užduotį, kokias ,pareigas bedarbė stumią miestų darbi- 
veidmainys ir cinikas, kokį pa- tur proletaro menąs. Nekurieiš ninkus ir mažus ūkininkus į

• narių mano, kad Lais- .baisiausią skurdą ir badą, ir

cijose, kurias Partija veda; ir 
3. remti visas vedamas jos 
kampanijas ir aukoti pinigiš- 
kai sulig išgalės.

Apie lietuvių organizacijas 
ir tvėrimą darbininkiškų ko
respondentų grupių trumpai 
referavo drg. M. Pūkis, nuro-

organizaciją, kur verta kiek
vienam darbininkui prigulėti.

Tarpais buvo renkamos au
kos ir duodama pamarginimų, 
kur d. A. Levanienė, palydint 
jos sūnui Leonui pianu, sudai
navo tris dainas ir Al. Ru- 
fiūtė paskambino pianu—solo.' HULU UaoJY CV1JL1 KJkkk v -------- CVAVt

dydamas, kad mūsų darbiniu- Auky surinkta $27.50, kur pu- 
t n t n “ t n q a '• t n a' sg aukų cis * TarPtautini 

j kartinis ekonominis krizis ir >» D.D.b.A. ir l.u.A. Darbininkų Apsigynimą, o ki-turetų galimybių suprast, ko- tartims ekonominis Krizis ir dap tebesilaiko senOvinės tak- fa Dadenvimui lėšų Varvu, VrvVioc bedarbė stnm a m estu darb - ___ata puse paaengimui lesų, v ar-ita pusė padengimui lėšų. Var
dai aukotojų bus garsinti “Vil- 
nyj”. Visiems aukotojams ta
riame ačiū.

Čia d. Karosienė pabuvo ke
letą dienų ir daug mus pamo
kino. Ypatingai tai atnešė ge
ro, kur buvo sušaukta konfe

(tikos, rengti tik įvairius pa
dengimus, bet labai mažai da
lyvauja tarptautiniame veiki- 

Toliaus išdėstė ,kaip rei- 
, „ . , j — komunistinių dasi per ilgą laiką bedarbių kia veikti, kad minėtos orga-

nės turi būt valdomi anuotomis organizacijų, yra tik dailės [eilėse, jiems yra reikalinga inizacijos būtų aktingos ir uo- 
„ ____________ ” -grupė,'ir nieko 'bendro neturi skubi neatidėliojama pagelba (liai dalyvautų tarptautiniame

Tie draugai sto- ir socialė apdrauda', o tuo tiks- darbe. Taipgi nurodė, kad, a ir•'aptarta*veikimo*bū-

detų-Kaledinų kontr-revoliuci
ją, vis tiek kokiais obalsiais ir saulio istorija žinojo, paskelbė (choro narių mano, kad Lais-.baisiausią skurdą ir badą, ir 
įstaigomis (kad ir steigiamojo naują ‘revoliucijos’ teoriją, kad vės Choras, kuris yra po glo- tie darbininkai, kurie jau rau

ta kontr-revo-i dci ‘darbininku išganymo’ žmo- ba darbininkų o 4" x y 4-11 "E? zxi'i 4- i * • i — i ii • i • *
seimo naryste) 1
liucija besidangstytų. Bent I
koks bandymas surišti rankas jr kulkasvaidžiais.
Sovietų galiai toj kovoj tai bū
tų pagelba kontr-revoliucijai.”

Taip tai state Sovietų
O darbininkus “Naujienos” (su politika, 

[išvadina “durniais” 
vai- panašiais vardais, 

džios ir seimo klausimą Bolše- fašistinių desperatų 
vikų Partijos teziai; ir neapsi- .................. '
riko. Nes išnaudotojai norėjo teorijomis. • - J • J • • •• •

ir kitokiais rai* klysta, ir A.L.D.L.D. 29-tos. lu reikalinga yra visų darbo norint sutvarkyti geresnes ko- ijaj
Prakalbos pavyko gerai ir

Bolševikų ’Partijos Isemburg. ŠočiįąKašistąj prąžu- duoti instrukcijas choro komi-judėjimą įr ąrdyjtį (dabar rei- 
,reikalavo visus mi-ldė Vokietijos proletarinę/ fevė- Sijdi' y^kdjnti tą^balšį ^venį-^kaliingiąusią dar.bjininkam vie- '

Antras svarbas' nutarimas, 
Maskvoj ir 'tytas, kad šeimas turi pripažin- > matydami 'pYoletariato laffneji- tai’; p^šibęrki'm^s ' darbininkų' 

ž į ti, jog “Rusija yra paskelbia-į mus Sovietų Sąjungoje ir pa- vienybės’’ ardytojų, taip vadi-

bė ir solidarus vieningas, kaip .tverti darbininkiškų korespon- daugelis pasižadėjo veikti ak- 
mūro frontas; o čia dabartinio ■ dentų grupę; kad daugiaus 'tyViškiaU ateityje, ypač L.D.S. 
didžiausib* krizio m'omcnte at-1 pralavinus rašėjų ir teisingiauš ■ A nargs kur buvo. įsibrukę 
sirado taip vadinama “liotuviš- aprašius nūotikius ir iš darbo dalingi ginčai pasižadėjo veik-

šiuose' klausimuose daugelis reikia 
jdg męk ir taip dau- ūų.

paduota už
už ma Sovietų Respublika Darbi-i saulinio imperializmo beruošia- narnos lietuViškbs traiėės ;—• ( 

ir Valstiečių i mą karą prieš tą proletariato -Prūseikosį Butka/us iu Strazdo į 
i ele- su j kompanija. Kada i tapo ; 

rezoliucija, tuo 
Šimo, skleisdami bjauriausius klausimu, tuoj.-, duotas įnešimas 

Gal tas rodo, į melus it falsifikacijas prieš, priimti be apkalbėjimo. Pa
manė atiduoti i bolševikų revoliuciją. ~

kalbėjo, 
,giau veikiame, negu kitos ko
lonijos, nesuprasdami pamati-1 
nio klausimo, kad ne kiek kas> 
Idaugiaus veikia, bet kaip veik- . 
ti, kad daugiaus prieiti prie 
tarptautinio veikimo. Darb.

Tą suži- taisymas apkąlb.ėti; o pataisy- kurie Vienokių arba kitokiu 
- -------- u-* 1-----------v- ------ v prisi- įmas prie patajsymp ątidėtį. re-j būdu prisideda prie išleįdiuio . 

ti šeiminę respubliką, bet todėl, Ijimus atgal ir panaikinti Sovie- Į dedamos prie imperialist lio- į zoliuciją sekamam susirinkit įPrieškomunistinio laikraščio^ 
kad-jau visų partijų buvo kan-1 tų Respubliką? Nieko pana- yerio prieš Sovietus ir prieš mui. Pasekmės balsavime^—už (“Naujosios Gadynes” (tikreny-1

i “Nenorėdami nei minutei 
šeinio klausimu ; ten buvo paša- I pridenginėti liaudies . priešų 
kytąj: , prasižengimus,, mes pareiškia-

“i. Reikalavimas sušaukti me, kad apleidžiame steigiamą; 
steigiamąjį, seimą višai teisėtai jį seimą su tuom, kad perduoti 
įėjo; į revoliucinės socialdemo- Sovietų valdžiai galutinam iš-.

pasaulinę proletariato revoliu* 'atidėjimą sekamam susfrinkj- ibėj, “naujosios* klampynės”), i
'‘kai8.!* ’ ,u.§. a.pkąlbejimą į Tegyvuoją komunistų dąrbi- 

u bdlsai; uz pnehiimą be ąp-inįnkų įrontąs ir spcialė vieny- 
kalbėjimo 16 balsų. Tada tnrnn visu dnrhininVn Sim’r

Varšava.—Prasidėjo byla vienas iš 1 PriJseiW- šalininkų bė tarpe visų darbininkų šioje 
šąįyov- *, ;

Sūsirin. Piirmt S.. Žaltys.
Pfot. ;Rašt. Landaiukas,, 

L Fin. Rast. J. Rulys, ; 
i.-.^Iždininkas' P.T, Rąškevičiu?.

lkeletas klaidingai suprato jų 
.reikšmę, manydami, kad čia 
bus cenzūra ir laužymas lais- 

;vės teisių, kuomet tokis darb. 
• korespondentų biuras daugiau 
i paskatins rašyti teisingai. Čia 
i rezoliucijos nebuvo, tik per
keista klausimas, ar naudinga 
įtverti darbininkų koresp. biu
rai. 19 balsavo už, 7 prieš, o 

i kiti susilaikė. Tai gerai, kad 
didelė didžiuma pritarė nau
dingam sumanymui.

Apie spaudą ir sklokos atsi
radimą aiškino dj Karosienė. 
•Sklokos .klausime priimta se
kama rezoliuciją:

i Kadangi. L,, prųseika, But-

Nauja Milžiuiiškoji Elektrom 
stotis ■

. , f » . i
Netoli Charkovo baigią-. 

ma statyti Zujevo elektro-• 
stotis, kuri duos 35,000 kv, 
elektroenergijos Donbasui.

Pirmoji srovė Donbasui 
jau duota 20 spalių—10 die
nų anksčiau nustatyto lai
ko.

Youngstown, O.— Prieš
karinis masinis susirinki
mas įvyks lapkričio 21 d.‘, 
7:30 v. vakare, Du^a Delge 
Addruzzie svetainėje, ‘346 
Summit Avė. Lietuviai,' d^- 
lyvaiikit,!
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Puslapis Trečias

Drama-Komedija-M uzika
“Laimingos dienos jau čia.” Tokią dainą

• dainuoja dabar New Yorko judžiuose. Ir 
da kaip dainuoja. Rodo žodžius ir muziką 
visai publikai ir mokina dainuoti.

t Kuomet milionai bedarbių, bankai ban
krutuoja, naujas pasaulinis karas dantimis 
griežia,—tai buržuaziniame “mene” pra
skamba daina—“Laimingos dienos jau ir vėl ’ 
čia.” Na, o dar randasi žmonių, kurie kai- I 
oa, kad’“menas menui,” o ne propaganda.

Teko matyti Amerikos judžiuose komediją 
“Unbehave Ladies.” Šis veikaliukaš pana
šus į komediją. Reikalinga tai atžymėti, nes 
atpelnai imant, tai amerikoniškos “komedi
jos” būna labai “komedijantiškos.” Vienas 
pilvotas, kitas labai menkas,—tai ir sudaro 
komediją. O turinys yra sekamas: Įšoko 
į bačką vandens, sugriuvo lova, dar padarė 
ką tokio “negalimo”, “komedijantiško,” , tai 

j . ir viskas.
“Unbehave Ladies” yra biskį kitokia ko

ji mediją. Jei ne visai, tai bent pusiau galima 
t šią komediją pavadinti veikalėliu. Bet < 

blogumas šioje komedijoje yra tame, kad Į 
i joje visą “komediją” daro vargingi darbinin

kai. Bežiūrėdamas į tą komediją ir manai, 
kad jinai padaryta tik biednųjų pajuokimui. : 
Traščiokas čia nemoka nei apsiėjimo, nei ga- I 
Ii pakalbėti.

Kapitalistinis menas ir perstato darbinin
kus, kad jie negali prilygti valdančiajai kla
sei. Darbininkas turi ir pasilikti darbininku. 
Žinoma, to reikalauja kapitalizmo interesai, 
menas yra jos rankose, negali būti bešališ- • 
kas. I

“Street Scen©’^—Perstato veizdą ant gat
vės. Visokios eina kalbos susėdusių žmonių 
ant laiptų prie gyvenamų namų. Yra stu
dentų, romantikų ir socialistų. Vienok 
tie pašnekesiai, kad ir reališki, bet ne vei-

< kalo branduolys, o tik dekoracija.
/ Viskas veikale sukasi' apie romansą—iš- 

tižus meilė, paikas pavydas sudaro veikalo 
rtyrinį. Moteris įsimyli kitą vyrą, todėl jos 
vyras nužudo savo moterį ir jos mylėtinį. 
Tai tokia tragedija. Nieko pamokinančio, Į 

■ t Ideologiniai, matomai, norėta pravesti min
tis ,kad moteris, nepaisant kaip jos vyras 
būtų netinkamas sugyvenimui, negali savo

1 . vyrą pamesti ir įsimylėti į kitą.

L “Big Gamble.”—šiame judyje romansas 
J vaidina pamatinę rolę. Moterys ir merginos 

rauda, lieja ašaras, bežiūrėdamos į meiliš
kus vaizdus. Taip pat šiame judyje yra 
įmaišyta ir “požeminio pasaulio” darbelių. 
Neatidengiama ,bet tik parodoma, kad yra 
slapti urvai, kuriuose lošiama iš pinigų, šin- 
kuojama degtinė ir priima svečius “linksmos

Į lianos.”
Bet nieko nuodugnaus neparodoma. Mei

lė, seilėta meilė ima viršų visur. Rodos, kad 
gyvenime nieko,nėra, kaip tik profesionališ
ka meilė. Vaizdai, kurie liečia visuomenę, 

| ' minias žmonių, rodoma tik dapildymui, o
bučkiai, asmens jausmai ir “kančios,” kas 

1 visai neapeina visuomenei,—tai veikalo vi
sas centras. Tas, kas dedasi miegamame 
kambaryje tarpe meilužės ir meilužio, rodo
ma profesionališkai apdirbtais gabumais. 
Tai, kas apeina grynai tik asmenį—veikalo

• turinys.
“American Tragedy”.—šitas judis gamin

tas pagal garsaus realisto rašytojaus, Theo- 
doro Dreiserio, veikalą tuo pačiu vardu. 
Nors judis tik pagal veikalą gamintas, bet 

j , jame jau matosi daugiau reališkumo, negu 
J kituose, kuriuos čia ką tik minėjome.

Jaunas Vaikinas daši£auna į formanelio 
Į vietą. Pradeda mylėti darbininkę merginą, 
j Bet neturtas jiems nežada geresnį gyvenimą. 
Į Greitai ateina bėdos. Mergina lieka moti

na. Vaikinas susieina su turtingesnės kla
sės žmonėmis, čia vėl pasitaiko mergina, 
kurią jisai jau norėtų mylėti. Čia vaikiną 
traukia turtas, augštos klasės garbingi žmo
nės. Jam darosi gėda susieiti su pirmąja

> darbininke mergina. Jisai jau nenori, kad 
apie jo merginą kas sužinotų. Tad išvada,

• —darbininkę merginą išveža į vandenis ir 
J t prigirdo. Tai amerikoniška tragedija!

Seka areštai. Teismas. Reikia pasakyti, 
kad teismas gana reališkas, dramatiškas, 

M karštos ir graudžios prakalbos. Vienok 
/jaunuolis pasmerktas mirtim

Veikalo pabaiga reališka—tragiška. Jau
nuolis lipo į turčių klasę, bet nedalipo. Vie- | 
nok ryškesnio pamokinimo veikale nėra.

Proletmenininkas. ;

Darbininkų Teatras

THRU
Norėčiau ..

(James Francis Cooke Time’s End muz.).
Norėčiau aš dainelę pint, 
Smagias dainuot gaidas, 
Norėčiau laimėn kelią skint, 
Sutrempt visas skriaudas. . ;
Norėčiau aš daugiau drąsos 
Krūtinėn įsigaut,
Ir kviest draugus jiefškęt tiesos 
Ilgiau nebėvergąut.
Norėčiau aš gyvent ilgai 
Ir koyą aštrią vest, • 
Kad darbo liaudžiai žūt vargai, • ' 
Nereiktų skurdo kęst.

* Norėčiau aš sakyt draugams: 
Kai priešas mūsų žus, 
Tada jau galas mūs vargams— 
Pasaulis švis gražus.
16-V-31. Buolio Sūnus.

Iš “Dainų-Dainelės”

Proletarinio Meno Kampelis
•KLAUSIMAS.—Kokios priežastys reika

lauja kurtis naujai, proletarinei muzikai?
ATSAKYMAS.—šaltinis, iš kurio imasi 

proletarinės muzikos kūryba, yra pati dar
bininkų klasė—jos kovos, jausmai, pageida
vimai. Juo proletarinė klasė daugiau Su
sipranta, pakyla klasiniame susipratime, 
tuo jinai daugiau tveria savo klasės kultū
rą ir muziką.

Proletarinė muzika pradėjo daugiau kilti 
tik po Rusijos revoliucijos pergalės. Kuo
met prasidėjo naujas gyvenimas, nauji rei
kalai, nauja klasė pasirodė gyvenimo viršu
je, tuomet kilo didesnis reikalas naujų re
voliucinių darbininkam dainų, maršų Rau
donajai Armijai ir tt. Taip prasidėjo smar-. 
kus kilimas naujos revoliucinės muzikoą. ,Iš 
kitos pusės pasirodė, kad seną mu^įkps for
ma, sena meliodija pranyko su ta klase, ku
ri tapo nušluota revoliucijos audros.

Mūsų muzika turi kilti iš kasdieninių ko
vų. Mes naudojame daug muzikos iš Sovie
tų Sąjungos. Bet negalime viską kopijuoti. 
Mūsų reikalai yra skirtingesni. Mes esame 
kovoje su kapitalistine klase, tylūsų daino
je turi atspindėti darbininkų streikai, de
monstracijos, kova prieš algų kapojimą, ko
va prieš nedarbą; mes dar šaukiame mi
nias prie revoliucijos. Gi Sovietų Sąjun
goj visi šie kovos laipsniai jau yra pergy
venti—jų ir muzikoj jų nėra.

Kaip matote, tai muzika turi bū^i labai 
originališka. Kylanti iš ten, iš tos dirvos, 
kurioj jinai naudojama.

/Darbininką ^Muzikos Lyga.

Prie Proletarinio Teatro

Keliuose mūsų Meno Skyriaus numeriuose 
mes jau rašėme apie taisymą mūsų parengi
mu, vaidinimą vakarėlių, surištų su klasių ko
va, arba—iš klasių kovos.

Prasidėjus veikimo, vaidinimo ir dainavi
mo sezdnui, mūsų chorai ir kitos organizaci
jos teiraujasi apie veikalėlius, operete, dainas, 
vaidinimus. Tai gerai, kad veikiame, bet vei
kiama dar ta pačia, sena, atsilikusia “mada,” 
senu papročiu. •

Tiesa, mes negalime iššokti augščiau, negu < 
mes galime. Negalime vieha diena viską at- ' 
mesti, kas buvo iki šiol. Bet laikas, ir labai 
laikas pradėti taisyti mūsų veikiAią meno sri
tyje. Mes turime pradėti bandymas geres
niam, tikslingesniam meno veikimui.

Pavyzdžiui, dar visai nesenai< mūsų meno 
skyriuje tilpo veikaliukaš “Kova Prieš Badą." 
šis veikalėlis paimtas iš “Darbininkų Teatro.” 
Toks veikaliukaš gal būt dalis programos kon
certe, prakalbose arba ir kitokiame susirinki
me. Tokių veikalėlių galima gauti ir dau
giau.

Prisirengimas prie tokio veikalėlio nėra di
delis—mažai išlaidų reikalauja. Bet naudos 
jame yra daug. Nes tokį veikalėlį galima 
naudoti propagandai. Jį galima vaidinti labai 
daug kartų.

Didelį veikalą susimokinti reikia daug jė
gų. Gi vaidinti tokie veikalai galime tik spe
cialiai surengtame tam veikalui parengime, 
tam tikros svetainės jis reikalauja ir kitų 
technikinių .priemonių. Kuomet mažiukai 
veikaliukai galima vaidinti bile susirinkime.

Todėl mes turime būtinai imtis tokio darbo. 
Propagandiniai veikalėliai reikAlinga įnešti į j 
mūsų 'parengimus. 1 ' ' “

“Workers Theatre”—Darbininkų Teatras, 
mėnesinis žurnaliukas, dabar spausdinamas 
mimeografu,—greitai išeis spausdintas taip,

landą kiekvienam! Nu—ras!—fier minutę vi
sus į arklydes!

šoko kampan, kur dar kaikurie po antklo 
džių staipėsi. Randonas veidas pajuodo. Unk 
sdamas nutraukė antklodes, o du su šienikais

“Darbininkų Teatras” leidžiama labai ma
žomis lėšomis. Draugai jį gamina liuosu sa
vo laiku. Vienok ir šioj formoj leidžiamas 
žurnaliukas labai daug pasitarnauja darbinin
kų teatro judėjimui. Jame reiškiasi pradžia 
kūrybos mūsų proletarinės scenos. Talpina
ma peržvalgos, kritikos ir šis tas iš kūrybos.

Jame jau tilpo keletas veikalėlių, tinkančių 
darbininkų ir vaikų scenai. Bet žurnaliukas 
bus dar naudingesnis, kuomet jis bus spausdi
namas. Tuomet susitaupins ir jėgų, kurios 
dabar sūnaudojhma technikiniam žurnalėlio 
apdirbimui.
. Bet kad išleisti šį žurnaliuką, kuris bus vi
siem darbininkam naudingas, reikalinga šio
kia tokia'pradžia—-daugiau skaitytojų, platin- 

1 tojų ir pinigų. ' Pradžiai reikalinga. 300 dol.
Kaip lietuviai darbininkai gali padėti su

kelti šią sumą pinigų? Būtent: 1; Mūsų cho
rai ir kitos organizacijos gali bent kiek paau
koti tam tikslui. 2. Užsiprenumeruoti “Dar
bininkų Teatrą.” 3. Organizacijos gali užsi
sakyti pundais šį žurnaliuką platinimui.

Pradėkime šį darbą tuojauš.

čiuknos—čia 
buvo galima

šienikus, kad padaryti reikiamą apvalu- 
įmindami kaimynų šienikuose duobes. Kai 
pagalvių užklojo antklodes,—kojų galai 
pliki. Vyresnis seržantas grūdo rikiuo-

greta
prilin-

Proletarinė Rasti ja
Labai silpni mes , esame su mūsų proletari

ne raštija, šiuo klausimu mes 
dar reikalinga kalbėti.

Tiesa, mes, čia, Amerikoj, ir 
turime, kurios galėtų dėtis i prie 
gražiosios literatūros. Naujo “kraujo” iš 
Lietuvos mes negauname. įia- gimęs jauni
mas, kuris dedasi prie mūsų proletarinės kul
tūros darbo, daugiau rodo savo talentus šios 
šalies kalboj. Kiti draugai užimti kitais dar
bais.

Tačiaus mes turime šį tą kurti. Mums 
reikia vaizdelių, poezijos, veikalėlių. Mes sa
kome šioje srityje: Draugai, rašykite!

Bet tuo pačiu sykiu mes sakome: Rašyda
mi, draugai, rašykime tikrą-, reali gyvenimą. 
Vaizduokite ir dainuokite iš bedarbių būrių, 
beduonių eilių, streikų, demonstracijų. Vaiz
duokite tas gatves, kuriose bedarbiai eilėmis 
sustoję laukia tų nuotrupų, kurias jie gauna 
iš labdaringų įstaigų. Reikia rašyti iš de
monstracijų, darbininkų kovų ir kalbų; pįe§- 
kime jų jausmų siekius, tai bus realus ir tik
ras vaizdas darbiriinką gyvenimo.

Kaip kad Dreiseris, žymus Amerikos rašy
tojas, nuvyko į Kentucky valstiją patirti mai- 
nierių gyvenimą ir kovas, — taip ir mūsų 
draugam patartiną eiti į tokias vietas, kur 
galima savo akimis matyti darbininkų gyve
nimo vaizdus ir juos aprašyti. Taip mes tver
sime proletarinę literatūrą.

Kovos Batareja

kalbame ir

mažai jėgų 
proletarinės 
kraujo

(Tąša)
Išdalino šarvuotę —drabužius, patalinę, 

diržus, kuprines ir kitas reikmenis. Pašėlu
siai nudžiugino geltoni batai, bet kai išdavė 
katiliukus, surūdijusius ir sulankstytus, kaip 
šiukšlių duobėse surinktus—ir kai seržentui 
prižiūrint reikėjo juos kieme smėliu ir snie
gu nuspindinti—džiaugsmas cdomis išgaravo. 
Be įsakymo didesnioji dalis apsirengė išduo
tai drabužiais. Kaustytuos batuos, girgždan
čios ir tratančiuose, galifė—kelinėse, fren
čiuose visi buvo sunkūs ir nejudrūs, senesnie
ji kareiviai iš to tiek jubkėsi, kad vyresniam 
seržantui teko juos nubausti po valandą.

Taigi, bendrai imant: su skaitline 2 nuga
rose, pasikalbėjimais ir gavus šarvuotę, bai
gėsi pirmoji diena.

Pusė šešių rytą naujokus iš miego pasodino 
lovo.se kapralo ir dviejų padienių kliksmas ir 
kojų smūgiai į lentas.

“Kelkitės! Ko gulit! Arklių ruošos drabu
žiais, ir į arklydes!’’

Lovos buvo dviejų augstų, mięgą susluoks-
niuoti—todėl pakilo pašėlęs triukšmas ir su
irutė. Pusiaumigomis, pąburkusiomis aki
mis, ir apsvaigę dvęki^hčiąm ore—per spran
dus, per galvas, , čiupo kelines, frenčius, au
tus. Susikeitė, drabužius sujaukė į patalą, 
vartė ir mėtė. Viršutiniai skubiai stodamies 
trinktelėjo galvomis į lubas, apatiniai—į vir
šutinio augšto lentas. Viršutiniai 
apatiniai keikės, nes šoką užšoko 
nių.

Ir taip ištisos penkios minutės, 
mas klykavęs dežūras, nei vieno dar nematė 
sulig nuostatais apsirengusio.

Įbėgo du seržantai—spindinčiais, pentinuo
tais batais.

“ičą? Dar lovose tebesivolioja?! Tuoj į ar
klydes ! ”

Įpuolė vyresnis seržantas—kaimo buožė, 
randonu -veidu, apvalus. Užsipuolė kaip na
mie bernus:

“Kas? Dar tebesi jaukia? Velnio parakas!
Kas jūs būsite,, kareiviai ar bobos pirtyj ? De- ' 
žūrai,, užrašyk, kurie dar nepasiruošė. Va- *

šoko batų, 
ant apati-

Nesustoda-

išvertė į aslą:
“Kelkitės gyvuliai! Ak rusai! 

ne pasienis ir ne užkrosnis. Ten 
—bet dabar galas!”

Seržentai karidory rikiavo . įvairias grupes 
į eiles. Kai sustojo ir išsiskaičiavo—pusės 
trūko. Kai kurie bėgo į išeinamąją vietą, ki
ti vilkosi ir negalėjo apsivilkti per galvą nu
plyšusias, arklių mėšlu suterštas 'bliuzeles. 
Jaudinos, sukos ratu ir lankstės. O didesnio
ji dalis visomis keturiomis pureno ir minkš
tino 
mą, 
virš 
liko 
ten. f

Paraudę, sumišę paklausę.. Dalis matė pra
sidėjus pragarą. Pasisuko pasakyti 
stovinčiam, bet pripuolė instruktoriai, 
do artyn ir ' per dantis prakošė:

“Už pašnekesius rikiuotėj — pusę 
plėškes valyti!”

Surikiuotus į du būriu, nuskurusiais darbo 
drabužiais, vyresnysis seržantas, du seržan
tai, keturi kapralai ir šeši grandiniai ginė ko
vos batarėją laiptais žemyn. Kieme sniege 
įmintu takeliu, basom kojom, ėjo priešais trys 
sugaišę. Vyresnis seržantas išplėtė rankas ir 
žodžiai užsikirto gerklėj, ir teprakalbo tik ta
da, kai šie keturi priėjo batarėją ir prašėsi 
leisti stot rikiuotėm

“Rikiuotėn?! Aplink rikiuotę bėgte—marš!” 
Alsuodami, sulinkę, klupdami sniege, jie bė

go aplink einančią rikiuotę, ligi ją sustabdė 
prie arklidžių.

80 arklių—bėri, širmi, gelsvi, balti—2 bū
riuose. Kupliom nugarom, apkirptom uode
gom ir karčiais—trypė, kramtė lovius, ir kan- 
dinėjos. Prie sienų ant lentelių arklių vardai, 
prieš abejas duris parašai: “Pirma rūpinkis 
arkliu, o vėliau savim!”

Kiekvienam naujokui išdavė arkliams valy
ti šukas ir kitus įrankius. Prieiti privaloma 
iš kairės, sušunkant arklio vardą, šepečiu 
braukti apskritais brūkšniais prieš ir paplau
kiui, brūkšnį nenutraukiant perbraukti šuko
mis, kad išsivalytų šepetys ir vėl iš pradžios. 
Pradęt arkliui nūo galvos, eiti užpakalin, prie 
kojų\įr į papilvę. Arklio plaukai privalė bliz
gėti, kanopos privalo būt nuplautos, apskuti- 
nėtos, išvalytos. Arklį uždrausta mušti, kolio- 
ti ir kankinti, t. y. negalima elgtis su juo 
taip, kaip instruktoriai ir viršininkai su ka
reiviais !

Koridorių pro gardus vaikšto instruktoriai 
ir sekioja. Selindavo artyn ir nutverdavo 
mušant arklius, spardant batais ir kalbant su 
gretimu valytojų. Apčiupinėdavo arkliams 
kojas ir papilvę—sunkiausias išvalyti vietas 
—pūtė prieš plaukus iki pasirodydavo smul
kios dulkelės, kurias beveik niekad nebuvo 
galima pašalinti, bet už kurias rėkė ir baudė.

Seklių saugodavęs kaip ir kiek galėdami, 
bet užpuldavo jie dažnai, nes jų buvo daug, ir 
—saugotis reikėjo ir arklių, kurie kiekvienu 
nelauktu laiku galėjo įkąsti, arba trenkti pa
sagą į kaktą.

žirgus valė: rytą—valandą, vakare—dvi, 
sekmadienių ir šventadienių neišskiriant. Kas
dien šias tris valandas apie gyvulius, smar
vėj ir mėšle, spaudžiant prisitaikyti arklių 
Įpročiam—sukėlė neapykantą ir pasišlykštė
jimą arklidėmis. Visi naujokai pirmaš valy
mo dienas prakeikė: pusantrų metų taip traiš
kyti mėšlus. Patiems teks mėšlu likti—tai ga
lima. O senieji pasakoja dar pašėlesnių da
lykų. Kai nelyja ir nesninga—valo ore. Va
sarą deginkis saulės atokaitoj, žiemą—sušalk 
į ragą. Ir pagaliaus dežūras. Jei įsiėsi ir ne
patiks snukis—visus 18 mėnesių pragyvensi 
mėšlyne. Nusimėšlinsit ne tik patys, smir
dės taip pat ir sriuba ir didžiųjų švenčių 
balta duona ir dešros gabalas!

Kai tik žirgas kelia uodegą—su šiūpeliu ir 
šluota bėk artyn ir 
linktelėk ir surink 
padieniai prie visų 
Bet ateina vyresnis 
jas viršininkas: jnažiausia prie arklio netvar
ka—valanda, nusipurtys arklys—valanda, pa
sispardys—dvi. Kiekvienam arkliui įprotis, 
kiekvienas lėčiausias utėlė kanda ir spiria, to
dėl niekad nevesk be žąslų nasruose. Vistiek 
šėlsta. Suspausk nosis ligi pirštuos kraujas iš
trykšta—nieko negelbsti. Nusistovėję, be darbo, 
avižomis šeriami—mėto paskutines kojas vir
šun, vedėjus pakelia oran ir priešakinėmis ko
jomis viršun. Nepaleisi—sumins, paleisi—va
landa. Kągi tokie artileristai veiks kovos 
lauke, jei arklius arklidėj paleidžia?

Kasmet 1-2 nuspiria, porai valstybės sąskai
ta įdeda beždžionės dantis. O viršininkai ir 
instruktoriai arklius glosto, su kumelėmis flir
tuoja, kaip su ūkininkų dukterimis.

' P. Z ARS.
(Bus daugiau)

lauk. Tada—nužemintai 
kritusius. 80 arklių—6 
užpakalių negali iškarto, 
seržantas, arba dežūruo-

PITTSBURGH, Pa. — Se- 
redoj, 25 lapkričio, West Par- m 

ke, N. S. Pittsburghe bus be
darbių didelė demonstracija. 
Pradžia 2 vai. po pietų. I 

Bedarbės našta visus slegia.’: • 
Jungtin. Valstijose jau yra 11 
milionų bedarbių, Pittąburg|ie * 
tiek pat tūkstančiai negauna 
|niekur darbo. Bėdarbių padė
tis nuolatos blogėja. Tūkstan- • 

jčiai jau pabaigė paskutinius 
Įsavo taupinius ir dabar badu 
i miršta. Pittsburghe 2,000 be^- .o» 
Idarbių namų uždarė Vandenį ’! 
|ir šviesą. Jie neturi nei kuoru 
ipašišildyti. Daugelis šeimynų *>» 
ikas dieną iš namų išmetama. ... 
ši žiema bus dar sunkesnė.

Bedarbiai neturi badauti,! 
Visi bendrai bedarbiai ir dir- 
bantieji, sūdėję petys prie- per įi 
ties, turi kovoti prieš tokią :rr!

dienos [padėtį. Visi bendrai turime 7,r 
pareikalauti valdonų, bosų, iš 
kapitalistų klasės, bedarbiams 
apdraudos. Visi organizuotai, .. 
po vadovybe Komunistų Pąr-- 
tijos, veskime kovas, kad iš
reikalavus tos apdraudos. Be 
vienybės nieko negalima at- 
siekti. Kur vienybė—ten ga
lybė. Jei bedrai kovosim,—lai
mėsime.

; Seredoj visi dalyvaukim- de
monstracijoj. Lai tūkstančiai 
bedarbių viešai visur parodo, 
kokį jie skurdą neša. Lai 
tūkstančiai dirbančiųjų pare
mia bedarbių reikalavimus ir 
bendrai už juos kovoja. Visi 
bendrai pareikalausime iš' pa
vieto ir miesto valdžių bedar
biams apidraudos.

i Pavieto ir miesto valdinin- 
ikai krūvomis mėto pinigus, 
[darbo žmonių sudėtus. Did- 
'žiausi skandalai del to kyla, 
i Vieni kitus vagina ir sykiu 
turtą dalinas. Milionai dole
rių sušmugeliauta. Valdinin
kai gauna dideles algas, 
pertekliuje gyvena. Bet be 

adarbiams nė cento neduoda. 
J Pažiūrėsime dabar, 
bedarbiai- gyvena! 
pamąstyt ! šimtai susirinkę 
Mongohela upę - netoli B.1 
gelžkelio stoties guli ant 
mės ir šaltame ore, valgo 

j kenų prisirinkę išmatų, 
džiūvę, sunykę suvėrimai.

J kas jais nesirūpina. Ant 
'ir Liberty vėl matysi tūkstan- 
■čius lindynėse sulindusius. De-; 
monstracijoj pareikalaukime, 

j kad jiem būtų duota pragyve
nimas.

Demonstracijoj taipgi pasi- 
* sakysim prieš algų kapojimus. 
Ypatingai plieno darbininkams - m 

baisiai nukapojo algas. Dabar , ,u 
dirbantieji negauna nei 50 
nuošimčių, ką seiliaus gauda-r -• 
vo. Kuomet Melonai, Carne-. 
gės ir kiti viešpačiai neturi kur 
turto dėti, tai mūsų padėtis 
kas kart bloginama.

1 Ka d išeiti ši šio ekonominio •.» 
krizio, tai valdančioji klasė 
karą mums rengia. Mandžu- „j 
rijoj kanuolės jau baubia. Su
kamos tos kanuolės linkui So
vietų Sąjungos. aKras jau čia, 
Dalyvaudami d e m onstracijoj 
taipgi pasisakysime prieš šitą 
karą, pasisakysime giną Sovie-,_;

i tų Sąjungą. .,
Komunistų Partijos 5 Dis- 

trikto Lietuvių Frakcijų Biu- X 
ras tad šaukia ir kviečia lietu
vius darbininkus nepasilikti į 
nuošaliai, bet skaitlingai daly- 

Įvauti šioj demonstracijoj. Par | 
jsirodykime suprantą savo rei
kalus. Eikime visi .į demons- - ' 
traciją, Bendrai visi kovoki- . . 
me! . ..,

Komp. 5 Di«t. L. Biuras. ;

Paryžius.— Eina gandai, 
kad Briandas ketina rezig- ' 
nuoti iš užsienio reikalų 
ministerio vietos.------------------ r-----

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel Porter 1781
OFISO VALANDOJ:

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

lovo.se


Puslapis Ketvirtas

PIRMOSIOS DIENOS LENINGRADE

šeštadien., Lapkr. 21, 1931

ir nariams, kad visi dirbo be atlygi
nimo nuo 1927 metų.

Pirm. F. J. Madison.
(276-277)

IŠLAIMEKITE
Ekskursiją į Sovietų Sąjun

gą Dykai

R. MIZARA
damės į juos. Aplink vėl žmonių minia. 
Kiti bando kalbėtis. Net angliškų žodžių 
girdime.

Ir gatvės paskendę minioj. Mat, jau 
apie 6-ta valanda. Daugelis darbininkų 
skubi namo iš darbaviečių. Kiti velka mai
šus arba ryšulius maisto. Lietus jų ne
baido. Leningrade rudens metu, sakoma, 
visuomet šlapumos, nes pats miestas pas-

I.
Leningradas! Garsusis Lenino miestas, 

kuriame revoliucijos vadas pradėjo savo
• istorinį darbininkų klasės liuosavimo dar

bą! Leningradas, kur 1917 metais Leni-
; nas vadovavo revoliucinėm proletariato 
; kovom už sutriuškinimą išnaudotojų kla- 
į sės viešpatavimo! Taip, šis pats Lenin- 
. gradas—Smolnio globotojas ir Kruvinojo ( ....------

Sekmadienio įvykių matytojas, o be to, vi-. tatytas ant žemumos—'drėgnos- žemumos, 
sos eilės darbininkų su išnaudotojais kovų ’ Finliandiška įlanka arti. O čia Neva—di- 

’ liudytoju buvęs!
Mes Leningrade! Spalių mėn. 5 d.—mūs i plūduriuoja per didmiestį. Šalę jų eilė ka-;

• laimės diena, kad galime laimingai įžengti nalų ir kanalėlių išvingiuota.
• i .raudonai Leningradą ir matyti bent tas! Tas viskag dal. įdomesniu daro Lenin0 
' vietas, tuos vis isdidmgus budinkus; tą_!mįesta

sias gatves, kuriomis žygiavo tūkstantinės i i u- • » . .
armijos darbininku ir kareivių 14-ka metui ?usal, ,sl™bl Per purvynu ap^siautusius 
atgal, kovodamos už darbininkų laisvę ir i kl,etus akmenis Is tolėliau girdisi

JĮ. , 1 kažin kokios damos-sutartines aidai. Ne
' Mes Leningrade! Mes atvykome tiesiai'Pavienio.4ai da;"a-. b.et ,minios 7™^.- 

■Mums aiškina: lai jūreiviai marsuodami 
linksminasi-dainuoja!” Jūreiviai! Raudo
nieji jūs darbininkų laisvės gynėjai! Jūs 
buvote tie karžygiai, kurie patys pirmieji 
iš Kronštadto Leningrado darbininkams į 

'pagalbą atėjote! Sveiki, draugai jūreiviai- 
bolševikiški narsuoliai!

Bet mes jų nematome. Jie kažin kur. to
liau maršuoja. Tik atgarsiai jų revoliuci
nės dainos atsimuša į mūs klausas.

Bupas sustoja ties trijų augštų baltu, 
išdidingu namu. Tai imigrantų ir emi- 

. Čia, va, netoli Neva ir ta 
. | vieta, kur sustoja Sovietu laivai. Namas

---- L4 ! .rLUbi^ iv QvnriiQ rpvnlinniia ii vai amcnKontu , ^pkričio, Dra P'‘H,binP’a uallUS 11 svaius. Įlies 1 evoliuciją JĮ vai kalbėtojai. Šokiams gries Pociaus ir junction Ave. 
k . j’ė kokis nors tituluotas kapitalistas.

ant tos stoties (ir gal net tuo pačiu gele
žinkeliu)—Finliandskos geležinkelio sto
ties—kur Leninas 1917 metais sugrįžo iš 
užsienio ir buvo pasitiktas tūkstantinės 
minios darbininkų. Mes vaikščiojome po ( 
tą pačią vietą, kur tūkstantinės masės dar-' 
bininkų, klausydamos savo vado kalbos, 
raginančios kovoti prieš išnaudotojus, 
sveikino jį!

Ar ne smagu?
Ar ne nepaprasta būti čia bent keturioli

ka metų vėliau po lapkričio 7-tai, 1917?

džioji ir mažyte sau ramiai, bet išdidžiai,

Kiek daug mūs draugų Amerikoj pavy- tu vietovč. t o t ♦-T > c-di mums šitos laimės!
Kiek daug tūkstančių—milionų 

trokštų matyti šitą išdidų ir 
miestą! •r

I

Oficialis organas Lygos delęi 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši dovana bus duodama tam 

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

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE

' Kainos : $1.00 už metus, 60c. 
už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Speciales kainos tiems, kurie 
užsisakys pluošta virš 200 ko-užsisakys pluoštą virš 200 
pijų; • ’ ' ' ■ <

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

bus pirmadienį, 23 lapkričio, Rusų 
Name, 995 N. 5th St., 8 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei
kalų aptarti, 
čius i 
narių.

Pasistengkit ir mokes- 
užsimokėti. Atsiveskite . naujų 

Sekr. J. Vaitkus.
(275-276)

MINERSVILLE, PA. 
Skani Vakariene

Komunistų Partijos vietinis viene
tas ir L.D.S.A. 36 kuopa rengia pui
kią vakarienę trečiadienį, 25* lapkri
čio, Darbininkų svetainėje, 3rd St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Pelnas 
skiriamas parėmimiu bedarbių eise
nos j Washingtoną. Todėl vietos ir 
apielinkės darbininkai atsilankykit į 
šį parengimą ir paremkit. Įžanga 

ypatai, jauniems 20c.
Rengė] ai.

(276-277)
50c.

Liet.

PATERSON. N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių kuopa rengia šaunią 
vakarienę ketvirtadienį, 26 lapkričio, > 
centralinėj darbininkų svetainėj, 3 
Governor St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Bus skanių valgių ir gorimų.
bes geriausi lietuviai

PHILADELPHIA LIETUVIU RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco 

į
Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931

KIEKVIENĄ SEPTINTADIENĮ 
nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų 

Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles

Duodą L. DUBR0W & SONS, Ine. 
420-422 South Street Philadelphia, Pa

Telefonuokit, Lombard 1146
Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose j

NUMAŽINTOS J ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL

$179.00
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ
Viršmineta kaina dabar galioje ant visų mūs laivų 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius mūs agentus.

Hamburg -American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

MONTELLO, MASS.
Svarbios Prakalbos 

Ketvirtadienį, 26 lapkričio,
T. Namo svetainėj, įvyks svarbios
prakalbos. Kalbės d. Kraucevičius, 
kuris pastaruoju laiku dalyvavo Law
rence darbininkų streike. Prasidės 
7 vai. vakare. Rengia kuopų atsto
vai, grįžę iš Luvusios konferencijos 
lapkričio 15. Jie išduos raportą kas 
buvo nutarta Naujosios Anglijos kon
ferencijoj. Komitetas.

(276-277)

NORWOOD, MASS.
L.A.P, Bendrovė rengia didelius fė- 

■ rus,seredoje, ketverge ir subatoje, 25, 
I 26 ir. 28 lapkričio (Nov.), 1931, savo 
Į svetainėj. Per visas dienas fėrai 
Į prasidės 7-tą vai. vakare. Įžanga 
trečiadienį 25 lapkr. 15c., ketvirta- 

, dienj 26 ir šešt. 28 lapkr. 25c.
Gerbiamoji darbininkiška visuome

nė, bendrovė kviečia jus skaitlingai 
atsilankyti į šiuos fėrus ir tuorųi pri
sidėti prie palaikymo svetainės, ku
ri darbininkams yra būtinai reika
linga. Rengėjai.

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

bus trečiadienį, 25 d. lapkričio, Liet. 
Piliečių Kliubo svetainėj, 376 W. 
Broadway, 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, bus balsavimas Centro Ko
miteto. Yra ir taip svarbių reika
lų apsvarstymui. Taipgi atsiimkite 
knygas. Sekretorius.

(275-277)

DKI'ROIT, MICH.
Puikus Kepurių Balius

Aido Choras rengia įdomų kepu- 
i balių padėkavonės dienoj, 26 

Draugijų svetainėje, 3302 
______  ___  Pradžia 7 vai. vaka
re. Bus gera programa. Taipgi bus 
duodama dovanos už gražiausias ir 
juokingiausias kepures. šokiams

Kviečiame visus atsilankyti ir pa
silinksminti.

Aido Choras.
(276-277)

YONKERS, N. Y.
_t, _ „-------- šeštadienį, 21 lapkričio,. 3 vai. po
628 Franklin • pietų, įvyks prieškarinė demonstraci

ja. Bus rnaršuojama rtuo Ocon St« 
iki Larkęns Plazą. Visi lietuviai 
darbininkąt susirinkit po No. 40 
Ocon St.

Komitetas.

Taipgi bus mužikale programa, kai- rju [" 
: į‘* v amerikonai j lapkričio

Senkevičiaus orkestrą, iš Easton, Pa. 
tikime turėt svečių iš Eastono, New-Da- .......

bar darbininkų būriai, atvykę iš kitur, čia arko/ciiffsidas"Yr* kTt^ko^ion'ijųt'Vi  n_____ ______ ____ __
■apsistoja, kol susiranda sau pastovius bu- I lankyH, 7būsiteKpilZ irieš ...Proletmeno Sąjungos orkestrą.

| tus.
Valgome.
Pirma vakarienė Leningrade.
Kokia skani!
Duona dviejų rūšių: juoda ir pusbaltė— 

pikliavota. Kopūstai—tikrai rusiški. O 
lėkštėj kopūstų—mėšos didelis šmotas. 
Gauname ir atskirą porciją mėsos ir ska-

i nios—tikrai puikios!
Visi pavargę, bet kas tau bus kambaryj!

! Kiekvienas, vos spėjo pasitraukti nuo sta
lo, smelkiasi laukan, nepaisant lietaus.

Klaidžiojam apytamsėmis gatvėmis. Vi- 
Tai sur įmonių. Skubi, it New Yorke.

InturistTrg^ !r ko rodytųs jiems skubintis? Jie patys
— čia seimininkai.

II.
Oras turbūt tyčia pasidarė lietingas. Ot, 

lyja sau plonučiais šmorais ir kliudo mums 
^praplėsti regratį. O mes, nors kelyj ir pa- 
irvargę, nevalgę, bet neiškenčiame: dairo- 
. mes, stebime, įdomaujame kiekvienu, net 
gnažytėliu daikteliu. Viskas) mums įdomu 

■^r smalsina mūs žiūrą.
O leningradiečiai darbininkai—mūs bro

liai ir draugai—domisi mumis: minia tuo- 
jaus apspito ir įdėbė savo akis. Bet tvark-' 
dariai neprileidžia artyn mūs. Nebūtų ga-1 
Įima nė prasiveržti pro ją.

Prie stoties laukia mūs du busai.

neužsiima, kai tik pridabojimu iš plataus 
svietelio atvykstančiu svečiu-turistu. Sė- v u v (Tąsa bus)

B. Krasauskas

(Tąsa)
Prarabas (vedėjas darbo) i 

nieko bendro neturi su darbo 
disciplina. Darbo discipliną pa- i 
laiko Rabkomas (daibo komi-i 
tetas), kurį renka patys darbi-’ 
ninkai. Ir tiktai jis gali spręs- tai 
ti apie vieno ar kito darbiniu- kovomis visų kapitalistinių sa
ko nepildymą darbo disciplinos, lių. 
arba uždėti pabaudą.

Kiekvienam fabrike, ar zavo- bą, tai jie man 
dc, ar laikiname darbo prie sta- įvairių klausimų 
tybą, visur renkami rabkomai, kof 
kurių pareigos esti prižiūrėti vas, į kurios 
tvarką darbe: žiūrėti, kad dar
bininkai gautų vieko, kas pri
klauso nuo administracijos, kad 
aįgos būtų laiku išmokėtos, 
kad valgis būtų duodamas tin
kamas pietums, (nes kiekvie
noj darbavietėj, yra įtaisytos 
valgyklos), taipgi rūpinasi ap- 
svieta darbininkų ir praveda 
įvairias kampanijas Komparti
jos, prižiūri, kad darbas nebū
ty. sabotažuojamas, kad neatsi
rastų R amžinų.

Kiekviename darbe—fabrike Profsąjungų branduoliai. Kom-i verčia stovėti 
ir darbininkų bendrabučiuose partijos branduolis visada kvie-! Darbininkas gali liuosai keisti 
yra įtaisyti “raudoni kamba
riai,” kuriuose randasi biblio
tekos ir sieniniai laikraščiai, ku
riuose pažymima bendros ve
damos kampanijos ir savikriti-, bininkai, 
ka. Tokie laikraščiai randasi Tai yra 
kožnoj viešoj įstaigoj, ar tai ji pučiamas 
botų valdiška, ar paprastų pi-!“komunistų diktatūrą ant dar-' Nižni-Novgorod.— Laike
liečiu, taipgi raudonarmiečių! bininkų.” ap vaikščiojimo proletarinės
•t© vyk lose, ar kazarmėse. Man Kada esti renkami kokie ko- • revoliucijos sukaktuviu ati- 
pnsiejo aplankyti raudonarmie- mitetai atsakomingam darbui ir' \ 1
čių liogerį šalę Leningrado su nominuojama ypatos, * tai ne- uaiyta o4 naujos mOKyK OS.

amerikiečiais draugais, partijiniai darbininkai tuoj pa- Berastlja Čia bus visai llk- 
vi-i stato klausimą—ar nominuoja- viduota.

ma ypata priklauso prie Parti
jos, kitaip už ją nebalsuos. Į 
Komunistų Partiją, be abejo, 

j visi darbininkai sueitų, jei bū- 
’tų priimami, bet ir Partija, 
[kaipo tokia, pasinaikintų. Pri-

;sos Kompartijos vedamos kam- imami tiktai tie darbininkai, 
1 panijos ir abelnas šalies gyve- kurie pasižymi savo atsidavimu 
n imas i 
mo darbas.

Raudonarmiečiai seka ne tik 
savo šalies politiką, bet karš- 

interesuojasi darbininkų

ir socializmo budavoji- darbininkų klasės reikalams ir 
socialistiniam budavojimui ša
lies ir kuriuos rekomenduoja 
patys fabriko darbininkai. Ka
da būna bendri darbininkų su
sirinkimai, tankiausiai po tokių 
susirinkimų duodami .puikūs ir 
interesingi koncertai ir persta
tymai, nes visi menininkai yra 
valdžios apmokami, tai kur 
darbininkų organizacijos parei
kalauja, ten jie ir važiuoja.

Kadangi aš vienas buvau 
i neblogai vartojantis rusų kal- 

i statė daugybę 
apie Ameri- 

darbininkų gyvenimą ir ko- 
turėjau atsakinėti. 

Aš taipgi stačiau jiems keletą 
klausimų, į kurios jie gana su- 
gabiai ir rimtai atsakinėjo. 
Paskiau komandierius pakvietė 
mus pietauti kartu su raudon
armiečiais. Valgis geras. Pas
kiau atsibuvo koncertas.

Visų darbininkų organizacijų 
susirinkimai atsibūna darba-

lias Sovietų Sąjungoj?
Buržuazine spauda myli kal

bėti apie .‘‘prievartįngą” darbą 
S. Sąjungoj. Tokių stebuklų 
čia Visai nėra. Yra vedama 
agitacija, kad darbininkai ne
mainytų tankiai darbų, nes ka-

vietėse, taipgi Kompartijos, nes > da darbininkai nuolatos stovi 
kur jie dirba, ten ir priklauso1 viename darbe, darbas esti 
prie organizacijų. Kožnoj dar-(daug našesnis, produktyviškes- 
bavietej randasi Kompartijos ir j nis, bet niekas juridiniai jų ne

viename darbe.

, čia ir nepriklausančius darbi-1 darbus, kada nori. Jeigu būtų 
.ninkus dalyvauti mitinguose ir i įstatymais priversti darbinin- 
diskusuoti visus klausimus. i kai stovėti jiems paskirtuose

Niekam kitam nepasitiki dar-: darbuose, tuokart ir agitacijos 
t............., kaip tik Kompartijai, i nereikėtų.

melagingas burbulas, i 
socialfašistų apie

(Tąsa bus)

Nižni-Novgorad.— Laik

Rengėjai.
(275-277)

YOUNGSTOWN, OHIO
A.P.L.A, 24 kuopos metinis susi

rinkimas bus sčkmddienį, 6 gruodžio 
(December), po No. I
Avė., 11 vai. ryte. Visi nariai daly
vauki!, bus renkama valdyba. Da
bar eina mūs draugijos vajus, tat 
pasirūpinkime?atsivesti naujų narių. 
Sykiu tariu ačiū kuopos valdybai

ROJAUS TABLTTAI yra labai pageidaujamas 
paliūosavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. Jos paliuosuoja, vidurius—pralaužia 
šaltį ir prašalina slogų bakterijas.

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

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

f

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

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

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

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

IKEKSm

tOIais
Jųjų laikraštyje atsispindi

iE'ILLY BARTUSH, amerikoniškas lietuvis, jis risis 
su FRITZ HERMAN

Ristynes įvyks Trečiadienį, 25 d. Lapkričio (Nov.), 
8:15 vai. vakare, St. Nicholas Rink, 69 W. 66 Street, 

New York City
Taipgi risis pasaulio žymiausi ristikai:
Ed “Don” George su George Zarynoff
Carlos Hentriquez su Paul Kochanski

Harry Coinsweet su Mihaly Orgovonyi
Len Macaluso su Tony Rocco

Joe Green su Mike Yamka
ĮŽANGA $1.05 — BALCONY $1.60 RINGSIDE $2.10 Moderniškiausi įtaisymai 

38—40 STAGG STREET, BROOKLYN, N. Y. 
4. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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i alkį ir prieš
; mus.

Ir jeigu visos organizaci-
Lapkričio 15 d. Bostone 'nuoširdžias 

įvyko masinė lietuvių dar- Į 
bininkų organizacijų konfe
rencija. Ji darė gerą ir gi
lų įspūdį. Dalyvavo 94 de-'

< legatai nuo 36 organizacijų !

Puslapis Penktas

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

MMM MM MM

NOBILETTI, 
ir Mokytojas 
nuo'1921 metų.

ir paliudytas j

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JUOZAS KAVALIAUSKAS

I.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI “LAISVĘ”

prie daugiausia atsilikusių Socialdemokratai Pilnai Su-’ New York.— šio didmies- 
tikinčių darbininkų ir : šiuostė su Smetona Ičio žydai apdovanojo meda-

I neapsakomą skurdą, prieš i Kauno . spauda praneša, 
, algų kapoji-,L.etuvos Socialdemoįįtų 

Partijos koųvęncija, kurioj
_ _ ________ __  , • ! • i . . • dalyvavę 63 atstovai. Kon- i . . u • v. , c , ,__ , j los, kurios buvo atstovauja- 4. • 1kiai pabrieze tą faktą, kad H ’ 5i. • konfnvpnpiln io AelenclJ°J talP Pat buvę at-

mobilizavimas darbininkų i J- i,.,j 3 J,o’ I s*-0VlJ nuo pardavikų •social-

ir konstrukty- 
Visi savo kalbose aiš- •

darbininkų; 
masių kovoms yra šiandien 
svarbiausias uždavinys vi
sų mūsų organizacijų. r" 
pat kiekvienas nurodė, kadi 
tas darbas gali būti sekmin- i 
kai vedamas tiktai Komu- v x I -dikalėjimą Amerikos lietu-,nistų Partijos vadovybėj 

vių darbininkų. Diskusijose! Konferencija 
dalyvąvo apie 45 nuoš. de-; kad dabar, ka 
legatų. Diskusijos buvo pirmiau,

s Delegatų kalbos ir svars
tymai pakeltų dieninių i 
klausimų aiškiai parode ra-;

pripažino, 
niekados I 

galima prieiti net ’

dalyvavę 63 atstovai. Kon-

iliu San Francisco katalikų 
bažnyčios arkivyskupą 
Hanną. Tai buvo padary
ta didelėj puotoj, puošniam 
Pennsylvania hptelyj.

London.— Valdžia išmetė 
iš bedarbių šelpimo surašo 

! 71,567 moteris. Jos paliktos 
badui.

Imos šioje konferencijoje, stovu Xiku -social- 
gnebsis uz darbo,.kad visus demokratų‘iš Latvij’os Vo-j 
konierencijos tarimus pra- kietijo Estijos.J jšatsai

Taip KT tai Jallma ‘ Antrasis Internacionalas
,..A, tikeus, kad visas musų ju-|buvo atstovaujamas taipgi.

' te zyS Telegramomis sveikino Au-
strijos, Šveicarijos, Danijos 
ir kitų šalių socialistai. ’

Konferenciją buvo vieša, j Renegatų Pikti Balsai
; būrelis prasilavinu- nekliudė. Iš to jau aišku, - ■ - ■ ■ ■

VIETOS ŽINIOSmiai sustiprės.
Pažymėtina dar štai kas.

j Ši konferencija parodė, kad į

i Naujojoj Anglijoj randasi Į Kruvino ji Smetonos valdžia '
etįgja/as butelis piasilavinu- nekliudė. Iš to jau aišku, Prieškomunistiniame prusei-

sių draugų, kurie labai nuo- Į<acĮ socialdemokratus Sme- kinių šlamštelyje darbininkų

ELIZABETH, N.A.

88%

Bell Phone, Poplar 7545

A. F.. STANKUS1 •
G RA BOR IU S- U ND ERTA KER 

libnlkk.'muoja ir laidoj* Duatirutdu* *nt 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa- 
Urnavimo ir ui lervą kainą nuliūdimo 
valandoje tauldUe pa* mane. Pa* man* 
9*lit« gauti lotu* ant viacklų kapinių kuo 
ccriaunioce vietose ir už žemą kainą.

sakiai riša darbininkų ko-
vų klausimus. Jie yra geri po nepąvojingus , 
propagandistai ir agitato- diktatūrai.
riai.

'Konferencija i
' dainavimu “Internaciona-1 
jo.” i

V H ♦ — Oi. gCllklS.Cl VIJ U AUlllUl C11V1J VJ L O

uzsl.£e’Meldėsi už Vyrus, Atsidūrė'd. lapkričio nedalyvavę dele- 
rnnninnji-i Dn+nvOn»A c;

iti Didžiojo Lietuvos

kaukole

(f

•I

mam iiiijamsii

■ ligoninėn.
Tai vis tamsios katalikės 

1 moterėlės.

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu

Vėl Atrado “Vytauto
Kaulus”

i“ 
linksmą naujieną. Gird 
“Paskutinę kasinėjimų dit

Ligoninėj
KAUNAS. — Agota M. 

ryte nuėjo į kapus pasimel
sti prie savo vyro kapo. Be- 

ŽINIOS IS LIETUVOS 'i""“?™,!"11

tona pilnai legalizavo,. kai- j revoliucinio judėjimo, priešai 
fniDtn ir vienybes ardytojai klaidina 

' ‘ 1 v skaitytojus. Jie sako,, kad lie
tuvių revoliucinių darbininkų 

— organizacijų konferencijoje 8
ELIZABETH, N. J.

o

O

s

O

"6"

! New Yorke Needle Trades 
spalių mėnesį Amerikos biz- Workers Industrial Unijos na- 
nis sumažėjo net 7 nuoš.

Scena iŠ veikalo “Pirmi Žingsniai*’

riai vienbalsiai pasisakė už rė- 
;mimą bedarbių delegacijos, 

Madrid Rnnnii'nq ąni kuri maršuos į Washingtoną. Mariuj.— Ispanijos su-, Išrinko skaitljngą savo de.

RENGIA A.L.D.L.D. H APSKRITYS IR 
A.L.D.L.D. 54 KUOPA

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

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

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

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

igatai iš Patersono, Jersey Ci- 
. ty ir eilės miestų. Tai melas.
Nes tos kolonijos turėjo savo 
delegatus, nepaisant, kad tūli 
elementai ten sabotažavo be
darbių kovų reikalus, ateivių 
gynimą ir kitas revoliucines

I3III0IIIQIIIiitaiiiam[o]IIIQIlOsiusIIIHI] IIIISII

i no, kad norėjo kuo grei- Įįįvas.'
Čiausiai būti kartu SU savo Į Po antrašte : “Ko Draugai 

j vyru. Taigi, nuėjo greit į Nori,” tame šlamšte mes at- 
; Vilniaus gatvę pas savo pą- ;randame atsakymą, kad pa- 

„ , I žįstama ir ten gerokai įsi- W“® Ml vien?. vaka,1.'i.cnS-
Elta” iš Vilniaus praneša I ?efr V paS^U1 Issl.t.raU^V klausinėją, “kada vėl įvyks 

i buteliuką acto esencijos ir(panašus parengimas?” Ma- 
i išgėrė. ’ Savižudė nuvežta tote, jiems apeina vakarienės, 
'miesto ligoninėn, bet vargu Darbininkų kovos, bedarbių ei

senos ir prisirengimai prie ai-
l Kita piliete gyvenanti :J£«nWjM movimo į Washing- 
j Linksmadvario g-vej 14 m. jįe rūpinasi tik vakarienė-

V7., . i j i iJIIlCbLO» po /durnus katedra ras-, iksi^ti> 
Didžiojo Lietuvos Kimi-i Tz:4......

v " I

u’kščio Vytauto kaulai, j 
ir šalmas 

tartina smetonlaižių 
Inybei” tuojaus parsitraukti 
; Amerikon bent vieną Vy- 
I tauto šonkaulį ir įsidėti į 
langą.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 57 KUOPA STATO' SCE- 
NON ŠĮ VEIKALĄ KAIPO PIRMUS ŽINGSNIUS SAVO GYVAVIMO

PERSTATYMAS ĮVYKS PADĖKAVONĖS DIENOJELIETUVIU SVETAINĖJE
2S ENDICOTT ST., WORCESTER, MASS

Pradžia 7:30 Valanda Vakare

> J P^į- : 
“Vie i vyro kapo mis, kitaip ir būti negali. Kas i

I meldėsi kol apalpo. Ją grei-'iš klasių kovos pabėgo, dezer-Į 
i toji pagalba irgi nugabeno tyravo) pastatė savo asmens i 
H* • - ■ (reikalus augščiau darbininkų

klasės reikalų, tai jis kitokiu 
'nei negali būti.
i Beje, pasveikinimų skyriuje 
j atrandame pirmoje eilėje var- 
jdus K. Kreivėno ir K. Kreivė- 
in i e n ė s ; jie paaukavę tai j 
j “Klampynei” po $1.00. Na, o j 

! Beriyn.- Šiaurinėj Bava- > ‘)a‘s.aŲį- Kreivėnas, būda-, 
I .. ; , . ■ ■ L _ nias A.L.D.L.D. 1 kuopos na-1Irijos dalyje.per spalių me-įriu. išsi),rašg 1931 metų kny. 
j nesi Koinunistų Partija ga-!gas veltui ir nemokėjo duok- 
ivo 600 naujų narių ir suor-pių, sakydamas, kad jis ne- 
I ganizavo 15 naujų kuopų, 'nedirba ir neturi pinigų. O 
i Iš įstojusių 84 darbininkai lclabar ^iatovte? kontr-revoliu- 
>vrn buvo socialdemokratai 'Cinam • ŠIamstcllui P^s ji pim- >ia puyę_ sociaiuem aia . atsirado. A.L.D.L.D. orga- 
Gi pietinėj dalyj Bavarijos (nizacijai jis pinigų neturėjo, 
gauta per tą patį laiką 742.nes jam ta organizacija jau 
nauji nariai, įkurta 11 nau-ibuvo svetima.
jų kuopų ir 5 nauji dirb-j 

[tuvių branduoliai. Unijiniai Darbininkai

- - - - - - Kovoja už BedarbiusNew York.—Wall Stryto 
organas skelbia, kad per

mas paskelbė buvusį kara- icgacija į bedarbių konferenci- 
lių Alfonsą krašto išdavi- 'ją, kuri bus šį ‘’sekmadienį, 
ku. Stuyvesant Casino svetainėje, I

______________ . ir pasisakė už finansinę para- ■
I Tokyo, Japonija.— Mies- alkanųjų maršavimui^___ i
j tuose Tokyo, Osaka, Kobe ' ............. ..... ..........
i ir Kioto suareštuota 1,000 
| revoliucinių darbininkų y ir 
komunistų. Šiuo tarpu/tik

j vienam Kobe kalėjime7ran- 
' dasi 600 komunistu. L

aauo du oiuu pa iinuuuu aunu 
linimentu

PAIN-EXPELLER

S <a-Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie- 
!| nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy

kit SCHOIįiįS BAKING, Keptuves “ DUONA 
nl Mūsų miltai geri ■ duona visuomet šviežia ve- | 

žam į Storus ir stubas, visoj aplįnkei Brookly- £3 
no ir NewYork o. Siunčiam per pačtą ir j kitus !j|i!

T miestus. V. LUKOjŠEVIČIA, Savininkas. '

GEORGE 
Pianistas

Mokytojauja
Autorizuotas
New York Universiteto moky-i 
ti piano. Lekcijas duoda stu-l 
dijoje arba mokinių namuose.' 

I 
STUDIJŲ ANTRAŠAI: ti
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538 I
981 BROADAWAY 

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

1763 CROPSEY AVENUE 
Tel.: Bensonhurst 6-6631 

BROOKLYN, N. Y.

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

M

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Laisniuotas Grabinius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 £QUTH 2ND STR£KPUS 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell — Oregon 5136 

Keystone — Main 1417

LIETUVIŠK1-.-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu’ ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
ne Lictuviška-Amerikoniška Automo
biliu Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mm 
kinaine generallai visiško perstatyk 
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnhm gvaranluojame.

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

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

a

A. LUTVINAS x ..
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. A. LUTV1NAS

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

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

VIENINTĖLE AMERIKOJE LIETUVIŲ
AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA

m E. 14(h STREET. Near 1st Avenue NEW YORK CITY
1

Šis veikalas atvaizdina Lietuvos darbininkų pirmus žingsnius organizavi
mosi kovai prieš poniją, prieš išnaudotojus ir pavergėjus, taip pat mūsų 
L.D.S. kovoje su priešais, kurie puolamus ir dabar.. Taigi šis veikalas at
vaizdina darbininkų susipratimą ir žengimą pirmyn.

Todėl visi Worcesterio ir apielinkės lietuviai yra kviečiami ateit ir pama
tyti gražų veikalą ir sykiu paremti mūsų jauną organizaciją.

Scholes Baking, Inc.
Į’URE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Phone STAGG 9645Brooklyn, N. Y.

Trumpu laiku išmokiname 
viską kari link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant rieto*.

i. suprast tloktriką ir luatmetU***, Ir v*il«Tl*ą,
automobilio; rvenomi* ir vnkarait lietuvių ir anglų kalbOM.

“ - ker^riHl-L. TlCHNlAVLčlVS, B. J. VAITKUMA« ir kiti. >
_ ____ ______ _ .. _ , ________.........__ _____ ___________ Mot padedam 

kiekvieni m prie pirkinio’ karo. UUirašynaa | mokyki* kiekvieną dieną nuo ft ryta 
Iki. #-1*1 volĄpdai vakaro. *______ "*___ .... -_____________ .

S2I Ę. 14th STREET

Ižaidnji*
V pb.nfc 
Mokytojai* yra J.yWn« •kepinai- L. TlCHNlAVLčlVS, B. J. VAIT 
Le i aliną (Llcenee) ir Diplomą Kv«rartuojamę už mažą užmoke*tj.

iki. #-ta} valfrpdai vakaro. JTt'OfĮioje nuo 10 ryto Iki 2 v»l. po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049
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VIETINES ŽINIOS Pirmadienį Masinė Bedar
bių Demonstracija

PAJIEŠKOJIMAI

Priminimas Visiems Dar
bininkų Org. Delegatams

Draugai, visi delegatai, 
kurie išrinkti nuo įvairių 
darbininkų organizacijų į 
bedarbių darbininkų konfe
renciją, įsitėmykite, kad ta 
konferencija bus rytoj, ne- 
dėlioj, Stuyvesant Casino 
svetainėje, 142 Second Ave., 
kampas-9th St., New Yorke. 
Pradžia 10 vai. ryto. Vi
si delegatai būkite laiku.

’Diskusijos, Kurias Rengia 
A.L.D.L.D. 1-ma Kuopa, 
Jau Čia Pat

Yonkers Darbininkai už 
Bedarbių Reikalus

Yonkers dailydžių, plumerių 
ir kitų organizuotų darbininkų į 
vienetai išrinko savo delegatus 
į bedarbių konferenciją. Net 
Amerikos Darbo Federacijos 
188 ir 209 lokalų darbininkai, 
per galvas savo vadų, išrinko 
delegatus. Vadai visaip prie
šinosi, vienok darbininkai at
suko jiems nugarą.

Šaukia Proletarinių 
Rašytojų Konferenciją

Šį pirmadienį, 23 d. lapkri- 
!čio, 8 vai. vakare, “Laisvės” 
!svetainėje bus įdomios disku
sijos, svarbiausia apie prieško- 
|munistinę opoziciją ir apie ka- 
:rą, ar opozicionieriai padeda 
i kovot prieš imperialistinį ka
rą ir už' Sovietų apgynimą, ar 
jie ištikrųjų kenkia tai kovai, 

i Kaip girdėti, tai gana stro- 
jpiai į šias diskusijas rengiasi 
i ir prieškomunistiniai opozicio- 
inieriai, arba sklokininkąi; o 
jiems į talką ketina pribūti ir 
socialistai. Mums teko kalbė
tis ir su r< 
čiais. Jie taipgi pripažįsta, , . _,

į kad dabar Japoni jos pradėtas ! Darbininkų Algas 
karas Mandžurijoj gali pavirs
ti į bendrą imperialistų žygį 

1 prieš Sovietų Sąjungą; lovs- 
toniečiai irgi supranta 
kis karas artinasi; ir jie tai- 
po pat žada “dėti pastangas” 
prieš karą. Bet kada jiems 

Į pastatai klausimą, kokiais ke
liais ir būdais jie ketina ko- 

įvoti prieš karą, tai jie nepa
kako, ką būtent jie darys.

Atrodo, jog šiomis diskusijo- 
l'mis, kurias rengia Amerikos 

kitos |Lietuvių Darbininkų Literatū- 
pirma kuopa,

LIETUVIS FOTOGRAFAS
LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

PAJIEŠKAU savo sūnaus, Jono ’Ste- 
| ponavičiaus, 34 metų amžiaus. Jis 
! išvažiavo iš šommerville, N. J- i 

Pirmadienį 23 d. lapkričio, j New York darbo Jieškoti 1928 m. ir 
o i . , • i is ten parašė laišką, kuriame inine-2 vai. po pietų, masėmis bedarj jo> kad‘ darbą gavęs ir žadgjo tuo. 
biai susirinks į Union Square jaus kitą laišką parašyti, bet nuo toj .......... ... .1...'•••>- Į 

vusi. Aš turiu lotus nupirkusi New 
Jersey ir Pa., bet be tavęs sūnau ne
galiu parduoti. Taipgi dar tebemoy 
ku insurance. Brangus sūnau, jei esi 
kur,tai meldžiu tuojaus atsišaukti. ! 
Ona Steponavičienė, dabar Ona Kni- į 
zek, 1332 S. Howard St., Philadel- j 
phia, Pa.
PAJIEŠKAU draugės apsivedimui, f 

merginos arba gyvanašlės, laisvų 
pažiūrų. Aš esu 42 metų amžiaus. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. Ne- 

. reikalingai nerašykit, nes neturėsit j. 
• naudos. F. J, Madison, 608 W. Fe- i 
jderal St., Youngstown, Ohio.
I (276-278)
JIEŠKAŪ DARBO ANT PARMOS

Aš pardaviau savo farmą ,tat da
bar norėčiau gauti darbą pas kokią j 
našlę fa,rmie$rką, .kuriai reikalingas [ 
geras darbininkas; mokantis’farmos 
darbus dirbti.

FRANK BARTEICH,
R. F. D. 4 Ulster, Pai

' . , . (275-276) .

ir iš ten maršuos prie miesto ! laik.° daugiau jokios žinios nesu ga- L nmc’i A tnvin l/^TIIG milllT’lrilQl NOW
rotušės. Bedarbiai reikalaus, 1 
kad iš miesto iždo būtų su- • 
teikta po $150 kiekvienam be
darbiui ir po $50 kiekvienam 
jo šeimynos nariui ,kad pergy
venti žiemą.

Miesto valdžia išleidžia mi- 
lionus dolerių užlaikymui poli
cijos ir išmoka apie $200,000,- 
000 bankieriams, o bedarbių 
šeimynos miršta badu. x

Visi bedarbiai darbininkai, Į 
dalinai dirbanti ir visi, kurie 
tiktai jaučiasi kovingais darbi
ninkais, pirmadienį būkite pa
žymėtu laiku Union Square.

enegatais lovstonie- Suokalbiailja Kapoti tniruri m»inar/iGTfl J *

John Reed Kliubas ir ( 
darbininkiškos o r g anizacijos jros Draugijos 
kultūriniame darbe nuspren- (Yra susidomėję daugelis žmo- 
dė šaukti revoliucinių rašyto-Jau liepsnojantis Japo- 
jų konferencija. Ji įvyks gruo-,nhios karas prieš Chiniją toli- 
džio 6 d., 10 vai. ryte, Dar-jmu°se rytuose verčia kiekvie- 
bininkų Kultūros Centre, 63lna darbininką pamąstyti apie 
West 15th St., New Yorke. -|karo pavojų ir iš Amerikos pu-

Visų tautų proletariniai ko-is®s- t . . .
respondentai, rašytojai yra j Todėl kviečiame skaitlingai 
kviečiami dalyvauti. Jau se- atsilankyti.
nai buvo reikalinga tokia kon- ■, Komisija,
ferencija. ____________ _

Dvidešimt vienas preziden- 
jog to- tas gelžkeliečių unijų ir kom

panijų viršininkai laiko New 
Yorke bendrą konferenciją. 
Jau iš atsiliepimų kapitalisti
nėje spaudoje darosi aišku, 
kad tie 21 pardavingi darbi
ninkų vadai, tokie kaip Ame
rikos Darbo Federacijos, derisi 
su darbdaviais nukapoti po 10 
nuoš. algas 1,200,000 gelž- 
kelių darbininkų. Wall Stry- 
to “Journal of Commerce” 
džiaugiasi, kad tie vadai labai 
sukalbami.

J IEŠKĄ U PARTNERIO
Turiu bučernę ir' grosernę, labai ; 

l-geroj vietoj, bet susidėjo tokios ap- j 
ilinkybės, kad vienas negaliu išlai- 
• kyti. Biznis vertas $6,000. Kuris 
i mėgsta bizni, tam gera proga pa- 
Į sinaudoti. Bet turi mokėti lenkiškai 
kalbėti ir būti bučeriu. Jei nori, gali 
pirkti visą bizni. Atsišaukit, susi
taikinsime. K. L., 445 Middle Ncdk 
Road, Great Neck, N. Y.

(275-280)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5 kambarių fornišius.

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

(273-278)

Tik Ką Sugrįžo iš SSRS — 
Sakys Prakalbas

swxixmTOTTr.Tzzzz:
PRANEŠIMAS

; ° togra-
' B., ji fuojam ve- 

W f;® stuvių, šei- 
mynų ię ki- 

f tokias gru- 
MgMk -MmI Pes» atnau- jiname se- 
KBHgWKySSW nūs ir kra- 
| javus; ant

p a reikala- 
WjBm vinto eina-
BĮMy* m į namus
HsaKA.iW/SsffiHBI 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.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
. Valandos Priėmimo t
Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 

iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų

Telefonas Lackwanna 4-2180

MEDICIN. DAKTARAS

S. * CERNOV x
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvą»ias 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

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ ' 
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.

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
< Fotografas ■ 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

__ , ąaujon vieton, 
» po numeriai 

512 Marion St., 
kam p. Broadr 
way, Chauncey '• O_ _ _ _ _ _ _ _ Street stotis

t" Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj . 

studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 

i padaromi kuo-
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Didėja Darbininkų Vaikams 
Reikalavimai Pašalpos

,. ^\jaunųjų Komunistų Lygą ir 
i-ibttterių organizacija intensy
viai veda darbą tarpe mokyk
lų vaikų, kad bedarbių tėvų 
vaikams būtų suteikta veltui 
šilti pietūs, drabužiai ir kiti 
reikmenys. Plačiai darbas ve
damas mokykloj numeris 78. 
Tos mokyklos vedėjai parašė 
į Pionierių organizaciją, teisin-1 
damiesi, kad jie jau teikia 
maistą. Vienok iš jų paduotų 
skaitlinių pasirodo, kad per du 
pastaruosius mėnesius-kiekvie
nam vaikui išleista tik po 11 
centų. Tai argi galima paval
gyti pietus per du mėnesius 
už 11 centų? Pionierių orga
nizacija šaukia vaikų tėvus da
ryti didesnį spaudimą,, kad bū
tų bedarbių vaikai aprūpinti 
mokyklose maistu ir drabu- v • _ • ziais.

123,000 Automobilią
“Paritina” Gatvėse

New Yorko prekybos virši
ninkas skelbia, kad New Yor- * 
ke ir Brooklyne naktį gatvė
se laikoma 123,000 automobi
lių ir trokų. Jis praneša, kad 
duosiąs įsakymą policijai, kad 
gatves apvalytų nuo tų auto
mobilių. Sekamą savaitę nak- 

; jtimis prasidėsią s “valymas;” 
' .jų savininkai būsią finansiniai 

nubausti už laikymą gatvėje 
savo mašinų.

i Daktaras Pasmerkė 
Japoniją ir Ameriką

Aido-Lyros Choristam-tėm

White Plains, N. Y. Pasauli
nių Reikalų Institute kalbėjo 
Dr. S. Inman. Jis, palietęs 
Mandžurijos įvykius, pasmer
kė Japonijos žygius, prilygin
damas juos prie Jungtinių 
Valstijų imperialistų žygių Ni- 

jcaraguoje. Jis sako, kad kaip 
j vieni, taip ir kiti imperialistai 
• yra atsakomingi už tų 
I darbininkų žudymą.

kraštų

Lietuvhj Amerikos Piliečių Kliubas 
laiko sau. už ft'arbę pranešti Brookly- 
no lietuviij visuomenei, suaugusiems 
ir jauniems vyrams, moterims ir 

i merginoms, kad nuo lapkričio (No- 
. ■ , , i -.......

į 7-tą vai. vakare, per visą žiemos se- j 
zoną, bus rengiami šokių bei pasi- i 
linksminimų vakarėliai savo nuosa
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 šavo parengime pa- 

. 'tenkina atsilankiūsius, todėl visus 
daugiau gerų kalbėtojų, jų tar I nuolankiai praš'oriie remt šią suma- 
pe M. Stewart, kuris Maskvo- pasilinksminimų pramogą, 
je redagavo “Moscow News.” 
F. Treadwill Smith iš Colum
bia Universiteto, W. Z. Fos
ter ir eilė kitų. .

Tiktai ką sugrįžo iš Sovietų*■ • v merginoms, kad nuo lapkričio (No-
Sąjungos Waldo Krank, rasy- Į vember) 7 d., kas šeštadieni, lygiai l 
tojas ir kritikas. Sovietų Są- j 
jungos Draugų organizacija 
rengia prakalbas. Jos įvyks 
sekmadienį, 22 d. lapkričio, 2 
vai. po pietų, Webster Hali, 
119 E. 11th St., New Yorke.

Apart Waldo Frank, bus ir Į

Bedarbis Darbininkas Išdau
žė Krautuvių Langus

„ _ . . . . o
' mes esame tikri, kad kiekvienas at- 
Isilankęs bus užganėdintas.
' Pasilinksminimuose 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.

IM W MMtntIM
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amžiaus, bedarbis, kuris jau 
paskutinius centus pravalgė ir 
ilgas laikas badavo, prisirin
ko tuščių b o n k ų n u o 
pieno ir, nuėjęs New Yorke 
ant Broadway, pradėjo dau
žyti krautuvių langus. Jis tą 
darė su tikslu, kad patekti į 
kalėjimą, nes ten visgi bus ge
riau, kai bedarbių eilėse. Po 
kiek laiko jis tapo areštuotas 
už betvarkės kėlimą.

Aido-Lyros Choro choristai 
ir choristės šį nedeldienį, tai 
yra lapkričio 22 d., 10 vai. 
dieną, būkite visi Klastono stu- 
dioj, 499 Grand St., Brookly
ne, tai nusitrauksime paveiks
lus. Drg. H. Retikevičiutė, 
Aido Choro mokytoja, taipgi 
turėtų čia būti. Kurie ma
note įstoti į Aido-Lyros Chorą 
ir kartu dainuoti, taipo pat 

ii pcivcuvo- jjt aui\vj Į

)ą» nusitraukti vienoje grupė- 'siskandinti. Vienas darbinin- 
je; »q<penktądiepį galėsite at- kas tą pastebėjo ir su dideliu eikite.

: Bedarbė Mergina
Bandė Nusižudyti

Anna Malley iš Penn.,.mai-

Šaukiamas Lietuvių 
Bedarbių Susirinkimas

LINKSMA UŽEIGA
Įvairūs Užkandžiai ir 

Skanūs Gėrimai

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

Atdara anksti ir vėlai

JONAS JANAUSKAS

394 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

_ ____ zi___ Antradienį, lapkričio 24 d.,
nierio duktė, atvyko New Yor-i 8 vai. vakare, “Laisvės” sve-| 
kan kiek laiko atgal, kad susi-’taipėje yra.šaukiamas visų be
rasti darbo. Nepaisant, kiek'tuvių bedarbių susirinkimas, 
ji dėjo pastangų, negalėjo dar- Jį šaukia Bėdįrbių1 Taryba, 
bo rasti. Pereitą trečiadienį Bus aptariama mūsų bedar-Bus aptariama mūšų bedar-

gĄlitę ateiti ir sykiu paveiks- i ji šoko į East River, idant nu- bių reikalai. Visi bedarbiai,

eiti į choro pamokas.
Visi susirinkite paskirtu lai

ku į Klastono studiją, nes po vis kartesnė ir 
pietų jis bus užsiėmęs kitais 
darbais. Pasistengkite, kad 
nereikėtų laukti.

Organizatorius.

vargu išgelbėjo jos gyvastį.

darbininkai ir darbininkės, at- 
, Kalbės narys Bedarbių 

Tarybos anglų kalboje; taipgi
, kapitalistinė tvarka darosi ir lietuvių kalbėtojai.

sunkesnė dar 
Šimtai darbi

0 Kur Būsite Šį Vakarą?

bininkų klasei.
ninku po visą šalį atima sau 
gyvastį. Darbininkai privalo 
kovoti už bedarbių apdraudą 
ir už sunaikinimą šios išnaudo
jimo ir vargo tvarkos.

Badarbių Komiteto Nariai: 
S. Pėleckas, 
V. Vancevičius.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinipios ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

' ‘ NEW: YORKE '
, Valandos ;nuo 10 iki 1

, Nuo 4 iki 8 ,
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčir$kinimais

Metalo Darbininkai Remia 
Alkanų MaršavimąAmalgameitų kriaučių ko

vinga Lyga rengia Šiandien 
puikų vakarėlį. Jis bus šį 
vakarą “Laisvės” svetainėje. 
Bus gera programa, dainos, 
atatinkama muzika, lošimas 
čekerių už čampijonatą, šokiai 
ir t.t. Ne tiktai visi kriaučiai, 
bęt ir šiaip darbininkai, kaip
sėni, taip jauni, ateikite ir pa-jčio 22 d., kuri bus laikoma iš
renkite žį kovingųjų kriaučių j rinkimui delegatų į alkanųjų 
parengimą. . »maršavimą į Washingtoną.

SUSIRINKIMAI

Masiniame susirinkime Man
hattan Lyceum svetainėj, New 
Yorke, Metalo Darbininkų In
dustrinė Lyga išrinko skaitlin
gą delegaciją į sekmadienio 
bedarbių konferenciją, lapkri-

RIDGEWOOD, N. Y.
A.L.D.L.D; 55 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 22 lapkričio, pas d. 
Bernotą, 399 Suydam St., 11 vai. ry-. 
te. Visi nariai būtinai ateikite ir 
naujų narių atsiveskit. Kurie dar 
neužmokėjot už šiuos metus, pasi- 
stengkite užsimokėti. Šis susirinki
mas labai svarbus, nes turime daug 
reikalų apkalbėti; taipgi prisirengti 
prie būsimos vakarienes, kuri įvyks 
29 lapkričio, “Laisvės” svetainėje.

Org. J. Bernotas.
(275-276).

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- L? 
gas, patinimus, gyslų ir sa- N) 
narių įdegimus be operacl- Ny 
jos taipgi ir Įeitas ligas. Jį/ 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. pd pietų. Tre- 
i čiadieniais ir ’ Šeštadieniais nuo 
11 iki Į valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerą Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigarų

rrr» ... ..........................  — 1 all-L-j— į—

Telephone, Greenpoint 9-2820

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAJDOTUVIU DIRRKTORIUII

liUalxamuoJa ir laidoja numirusius 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
tarikitynoms ir pasivažinSjimamu.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Tele>hone, Btagg S-440B

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
. (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
---- ...... ---.......................

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTES
CIGARAI

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

Broadway,
Brooklyn, N. Y.

361

KATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

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. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N.

TEL., MIDWOOD 8-6261

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių, ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų 
šiais vaistais neužtrankia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia vlrint, 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 vaistini. 
Ales specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvčs Tel., Greenpoint fl-2017<-2860-8514

likirpkit ij skelbimu ir prisėskit kartu au nžaakymu.




