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KRISLAI
Saldžiai Pabučiavo.
Viena Prieš Keturias.
Paskutiniai Metai.
Pridėkite Savo Petį.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian * 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasauli!

Bostono socialfašistų “Kelei
vyje” skaitome:

“Paskutinis kalbėtojas buvo 
L. Pruseika, kuris taipgi pasa
kė tinkamą to vakaro parengi- 

t mui prakalbą... Reikia pasa
kyti, kad Pruseikos prakalba 

,buvo rimta ir švari.”
Tam pačiam socialfašistinio 

šlamšto numeryje bjauriojama 
Worcesterio Lietuvos Sūnų? 
Draugiją. Tos draugijos dar
buotojus išvadina “Bimbos pod- 
riačikais,” “Bimbos barabanš- 
čikais” ir tt. Gi klausykite da
bar:

“Apie sklokininkus negaliu 
nieko pasakyti, nes šie užsilai
kė ramiai ir jokių triukšmų ne
kėlė.”

Jokiii komentarų nereikia. 
* Tai Michelsono saldus bučkis 

savo naujiems draugams.

DARBIŲ REIKALAVIMAI IS KONGRESO4.

k-

Michel,sonas, pabučiavęs Pru- 
seiką, kitoj vietoj straipsnį 
apie Sovietų Sąjungą baigia:

“žinoma, gamyba prie vals
tybinio kapitalizmo eina planin
giau, bet darbininkams tokioj 
tvarkoj gyvenimas sunkesnis, 
nes aštriau su jais apsieina
ma ir streikuot nevalia.”

KARO PAVOJUS AZIJOJ NUOLA
TOS DIDĖJA; JAPONIJA PLĖŠIA

UŽGROBTI MANDŽURIJĄ
Imperialistinės Imtynės Smarkiai Plečias ir Grūmoja Pa

sauliui Nauju Kariniu Gaisru; Sovietų Sąjunga Pro
testuoja Prieš Japonijos Provokacines Užmačias Mandž.

Užmušė 3 Darbininkus 
ir 9 Sunkiai Sužeidė

Parazitų Komitetas
Bedarbiams “Šelpti”

Gi Butkus savo “Klampynėj” i 
straipsnį apie Sovietu? Sąjungą 
baigia: “Bet jeigu karas bus— 
Sovietu? Sąjunga mokės apsi
ginti.” Nė žodelio apie tai, 
kad • pasaulio proletariatas, kad 
lietuviai darbininkai mobilizuo- 
tųsi gynimui proletariato tėvy
nės. Strioko, matote, Butkui 
nėra. Darbininkai stovėkite 
rankas sudėję, o “Sovietų Są
junga pati apsigins.” Tai mig
dymas darbininkų. Tai gudrus 
patarnavimas imperialistinei 
buržuazijai, kuri ruošia kruvi
ną karą prieš Sovietų Sąjungą.

tsihar, o kita dalis tebesi- 
veržia toliau į šiaurius prie 
Sovietų Sąjungos rube- 
žiaus. Japonija užėmė So
vietų-Chinų geležinkelį ir 
laiko.

- - _ .. . v. Tokyo.— Japonijos val-
torijos, o Japonija, pnesm- į jžia veidmainingai tvirtina, 
ga bile kokiam tyimejimui. „ nekliudysianti Sovie- 
O Tautų Lygos impeiialis-Sąjungos interesų Man-

PARYŽIUS.— Tautų Ly- 
i gos tarybos pasiūlymą su
daryti ištyrimo komisiją at
metė Chinija ir Japonija. 
Chinija reikalauja, kad Ja
ponija pirma ištrauktų sa
vo armiją iš Chinijos teri-

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Lapkričio 20 d, oksploda
vė Standard Oil kompani
jos pilna žibalo tanka ant 
laivo ir ant vietos užmušė 
tris darbininkus, o devynis 
sužeidė. Manoma, kad iš 
sužeistų keli mirs. Eksplo-, 
zija.buvo tojda baisi, jog 
kai kurių darbininkų kūnai 
buvo per kelias dešimts pė
dų išmesti į orą.

NEW YORK.— Del di
desnio pasityčiojimo iš al
kanų bedarbių major. Wal- 
keris paskyrė miesto' bedar
biams “šelpti” komitetą iš 
stambiausių New Yorko 
parazitų. Į tą komitetą, 
tarp kitų, įeina Morganas 
ir 'Smithas. Jiems bus pa
vesta $15,000,000, iš kurių 
jie neva šelps bedarbius. 
Bet tiems sotiems parazi-

O kaltė tams alkani visai nerūpi. Į 
bosų, kurie be jokios apsau- Komitetą neįeina nė vienas 
gos bandė išleisti iš tankos darbininkas, nė vienas be- 
žibalą. darbis.

BEDARBIAI, M0B1UZU0KITES KOVAI M 
PRIEŠ ALKĮ; PAREMKIT ALKANŲJŲ 
REIKALAVIMUS iš HOOVERIO VALDŽ.

. Visose pašalinėse organizaci
jose situacija dabar tokia: Iš 
vienos pusės komunistai ir jų 
simpatikai, iš kitos—klerikalai, 
fašistai, socialfašistai ir prieš- 
komunistinės opozicijos žmo
nės. Tai yra, viena partija 
prieš keturias.

Nereikia rtedakainuoti priešui 
spėkas. Kai kuriose organiza
cijose jie gali laikinai mus iš
mušti iš vadovybės. To gali
ma laukti, bet nereikia bijotis. 
Už mus kalba klasių kova.

Sovietų Sąjungos Komunistu? 
Partija iškėlė obalsį, kad Pen
kių? Metų Planas turi būt įvy
kintas per keturis metus. Tai- i 

, gi ateinanti metai bus paskuti-1 
niais Penkmečio Plano metais. 
Ar tas komunistų obalsis bus 
įvykintas? Beveik abejonės ne
liko, kad bus. Jau dabar visoj 
eilėj gyvenimo sričių Penkme
čio Planas baigtas, žibalo pra
monė savo planą jau su kaupu 
įvykino.

met kongresas pradės savo 
sesijas:

1. Bedarbių apdrauda, ly
gi pilnoms algoms. Lėšas 
padengia valdžia pagelba 
specialių taksų, jei reikalas 
yra. . ' ‘

2. Tuojautinė delei žie
mos bedarbiams pašalpa: . 
$150 kiekvienam bedarbiui 
ir po $50 pridėčko už kiek
vieną užlaikomą asmenį 
(kūdikį, moterį, tėvą, ar 
motiną ir tt.).

3. Septynios darbo valan
dos be nukapojmo algų; fe- 
deralė programa delei sr

Tukstantis penki šimtai 
bedarbių delegatų maršuos 
į Washingtoną, kad pri
versti valdžią šelpti bedar
bius. Užteko alkį kęsti, 
užteko laukti malonės iš bo
sų ir valdžios pusės. Tik 
kova išgelbės bedarbus ir jų 
šeimynas iš bado.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, padėkite pri
ruošti šitą alkanųjų marša- 
vimą į Washingtona. Visos 
mūsų organizacijos ir drau
gijos turi dalyvauti vietinė
se masinėse bedarbių de-

' T
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I AMERIKOS LIETUVIUS DARBI >01
tų intrigos neleidžia imtis 
jokių žygių prieš Japoniją.

Washington.— Amerikos 
valdžia pareiškė, kad ji ne
prisidės prie Tautų Lygos 
siūlomo tyrinėjimo situaci
jos Mandžurijoje. Taip pat 
pareikšta, kad Amerika vi
sai nemano jokių prievartos 
žygiu daryti prieš Janoni
ja. Tas reiškia, kad Japo
nija paliekama užgriebti' 
Mandžuriją, idant sudruti- pi privesti prie rimtos nadė- 
nus imperializmo frontą ties. T~ 
prieš Sovietų Sąjungą.

Mukden.— Japonijos ka-i idant išvengus karinio kon- ninkės sužinojo apie fašisti- masėms Amerikoj aiškint, 
nį perversmą Lietuvoj 1926 
metais ir apie pašėlusį' fa
šistinį terorą, tuoj į tai at
sakė gausiu aukų rinkimu, 
kad palengvint mūsų kovai. 
Mes tikimės, .kad ir dabar 

o i ąmerikieęiai neat
sisakys paremt mūsų kovą.

Per paskutinius metus pa
aštrėjo Lietuvoj darbininkų 
kova. Streikų skaičius pa
didėjo. Vis plačiūu įsi
traukia į-kovą darbo žmo
nės. Bet nesnaudžia ir mū
sų priešai. Jie mobilizuoja 
savo jėgas, kad lengviau 
jiems būtų sudaužyt prade
dantį augt, darbininkų judė
jimą. Jiems rūni sudaužyt 
komunistų nartiią ir padėt 
galą augančiai darbininkų 
kovai. Socialfašistai atvi-

džurijoje ir nenukirsianti 
Sovietų-Chinų geležinkelio.

Maskva.— Sovietų val
džios užsenio reikalų komi
saras draugas Litvinovas 
dar kartą užprotestavo 
prieš Japonijos žygius Man- 
džurijoj ties ‘Sovietų-Chinų 
geležinkeliu. Sovietų val
džia perspėjo Japoniją, kad 

įjos tie grobikiški žygiai ga-

NINKUS IR DARBININKES
Atsišaukimas Lietuv. Komunistų Partijos Centro Komiteto

Iš savo pusės Sovie-,IYVVV<I. .uv-
tai darė ir darys viską, tuviai darbininkai ir darbi-

riuomenės viena dalis tvir- f likto su Japonija ar su bile 
tai apsidrūtino mieste Tsi- kuria kita šalim.

KATALIKU BAŽNYČIOS KARDINOLAS

Draugai ir draugės! i l’Norš ir Amerikoj auga be- 
j Amerikos lietuviai darbi-1 darbe, nors ir Amerikoj di- 

ninkai niekados - neužmirš- deja vargas ir skurdas, vis- 
davo savo draugų, ipaliktų gi mes manom, kad drau- 
Lietuvoj ir visuomet teikė gai amerikiečiai sugebės 
jiems tą ar kitą pagelbą jų nors šiek tiek paremt mūsų 
kovoj. Kada Auierikos lie- kovą Lietuvoj. Reikia pla-kovą Lietuvoj. Reikia pla

čiau darbininkų lietuvių

BJAURIAI APGAUDINĖJA BEDARBIUS S
NEW YORK.—New Yor- 

ko srities katalikų bažny
čios kardinolas Hayes prisi
dėjo prie visų parazitų de- 

1 lei apgaudinėjirtio alkanų- 
| bedarbių. Jo gimimo die
nos sukaktuvių paminėji
mui lapkričio 20 d. buvo su
ruošta puota puikiausiam

—<—
razitus ir didžiausią armi
ją davatkų. Vadinasi, apie 
800 parapijonų turi užlai- 
kyt mažiausia vieną parazi
tą kunigą, jo gaspadines ir 
.suguloves.

ijios del prirengimų alkanų 
eisenos.

Štai tie reikalavimai, ku
riuos bedarbių delęgacija 
priduos kongresui ir Hoo- 
veriui gruodžio .7 d., kuo-

derale programa delei su- . , 
teikimo bedarbiams darbo

• •« ■» T « -a • •su pilna alga; panaikinimas 
teroro prieš juodveidžius ir 
ateivius darbininkus, i ‘c ' ’ 
. ( Parama biednięsi 
farmeriams ir buvusiems 
kareiviams.

-------------------------------- --------------------------n. -r... . ---------- --------------------------------------------- UI . - «

VALDŽ. PROKURORAS REIKALAUJA I
MIRTIES BAUSMES DELEI BURNETT

Dideli darbai stovi prieš mū
sų akis. Masinės konferencijos 
jau kaip ir praėjo. Jų rezulta-i . ., -Tr ., « . , .
tai bus vėliau apibudinti. Tiek Į Pasaulyje Waldorf-Astoria 
čia tenka pasakyti, kad jos ne- hotelyj. Susirinko kąpita- 

. su vylė Komunistų Partijos Lie- listai ir kunigai ir rijo ir 
tuvių Frakcijos. Visoj eilėj ra- lakė. Sveikino juos pats 
jonų jos buvo sėkmingesnės, kardinolas HayeS. ' 
nevu buvo tikėtasi. » _ .

ĮVAIRIOS žinutes

jonų jos buvo i 
negu buvo tikėtasi.

• Konferencijos padarė daug 
gerų tarimų. - Juos reikia pra
vesti gyvenimam Todėl suglau- 
skime savo eiles. Visi meski- 
mės darban. Kiekvienas bolše
vikas, kiekvienas ščyras kovo
tojas pridėkite savo petį prie 
to didelio ddrbo.

Rio de Janeiro.— Brazili
joj įsteigiamas militariškas 
teismas, kuris persekios vi
sus politinius prasižengė
lius. Prezidentas Vargas 
pareiškė, kad nuo dabar 
valdžios priešams jokio pa
sigailėjimo nebus. 4

Havana.— Kubos valdžrk 
sudrūtina armiją ir karinį 
laivyną, kad' apsisaugojus 
nuo jai grūmojančio sukili
mo.

Ir ką gi jis pasakė? Jis 
nusidžiaugė. ' Girdi, man 
smagu girdėti, kad “prospe
rity” jau sugrįžta, laikai ei
na geryn, darbo visiems at
siranda. Šitaip gali ramin
ti bedarbius ‘tiktai atšalęs 
plutokratijos agentas. Kuo
met alkanų minios didėja, 
kuomet bedarbė nesulaiko
mai auga, tai šitas'katalikų 
bažnyčios tūzas, pats prisi
kišęs r prisipylęs pilvą iki 
pat gomurio—šitas parazi
to šrpotas ramina badau
jančius bedarbius, jų mote
ris ir jų kūdikius, kad jie 
džiaugtųsi “gerais laikais”.

Po kardinolo . Hayęjs ko
manda yra 1,273,291 katali
kų paarapijonų, « turi 
1,494 agentus-kūnigus pa-

Jersey City, N. J. ■+- Po 
num. ■ 4.96 Pennsylvania Ave. 
užsidegė stuba. Stanley 
Smith, 13 metų■'vaikas; iš- rai susiblokavo su-fašistais, 
gelbėjo' savo 'motiną ir du kad .bendru (frontu eit prieš 
kaimynų vaiku. 'Paskui su-" 
grįžo į' degantį namą išgel
bėti savo šuniuką ir pats 
liepsnoje žuvo. ; ; ‘

Oslo, Norvegija.— Anglų 
laivas “Rowe” tapo užgrūs
tas ant salos- tolimuose 
šiauriuose.- Ant jo randasi 
40 žmonių ir visiems jiems, 
grūmoja mirtis.-

Atlantic City, N. J.—Lap
kričio 19 d. gatvekaris už
mušę Herbert Potter, 4 me
tų vaiką.

komunistus. Fašistų valdžia 
iš vienos pusės <daužo) kai
riąsias, profsąjungas, iš ki
tos pusės paveda socialfa- 
šistams: organizuot- savo 
profsąjungas,’.kad įviliojus 
i jas darbininkus geriau 
būtų traukt juos nuo' kovos.

Reikalingas vis didesnis 
įtempimas mūsų jėgų darbe 
ir kovoj. Reikalingą ir pla
tesne mūsų snauda. Ir plė
timui mūsų darbo ir plates
nės mūsą <spaudos pastaty
mui reikalingos lėšos. Tų 
lėšų nas Lietuvos darbinin
kus del darbo masių didelio 
skurdo (daug^darbininkų už
dirba ii dieną tik-po 10—30

Washington.— Liepos 1 d.
Amerikoje a p š v ii e s t ų (ir 
įrengtų orlaiviams kelių bu- centų.ir tai ne kasdien dar- 
vo 17,500 mylių. bo i turi) sunku ! surinkt.

koks dabar darbininkų ir 
darbo valstiečių gyvenimas 
Lietuvoj, kaip engia ir 
smaugia j’uos fašistų val
džia, kokios sunkios kovos 
sąlygos, kaip socialfašistai būtų rastas kaltu pirmo 
ir liaudininkai kliudo dar- laipsnio žmogžudystėje ir 
bininkams ir darbo valstie- sudegintas elektros kedėje. 
čiams kovot del savo reika- Net 21 liudininkas paku
lų, ir tuos aiškinimus sųrišt dijo, kad Burnett ir kiti 
su aukų rinkimu mūsų dar- mainieriai tiktai gynėsi nuo 
bui ir mūsų kovai. Mesma- kruvinosios policijos. Įrody- 
nom, kad visuose Amerikos ta, kad Burnett šovė tiktai 
miestuose bus pravesta spe- po to, kuomet jis jau buvo nett tik gynėsi, bet reika* 
cialė Lietuvos darbininkų ir (pašautas. Laikraštininkas i laujama jam mirties, 
darbo valstiečių kovos ir 
mūsų darbo rėmimo kam
paiti ja> tampriai surišta su 
mūsų spaudos rėmimu. To
ji kampanija, jei ii praeis su 
pasisekimu,, ne tik .materia
liai; parems mūsų kovą,, be,t 
kartu tampriau . suriš mūsų 
kovą su Amerikos darbinin
kų kova. Lietuvos darbinin
kai plačiau pajus, kad jie ne 
vieni, kad ju kova rūpinasi 
ir draugai iš užsienio,»—to
dėl ir Lietuvos darbo žmo
nėms lengviau bus su dides
niu pasiryžimu ir didesne 
drąsą toliau tęst savo kovą.

Lietuvos Komunistu Par
tijos Centro Komitetas.

MT. STERLING, Ky. — 
Valdžios prokuroras griež
tai reikalauja, kad William 
Burnett, kuris čia teisia
mas delei Harlano įvykių,

Hammond, kuris bal. 17 d. 
buvo Ewartse, kuomet buvo* ’ *• 
padarytas užpuolimas ant 
mainierių, liudijo, kad jis 
savo akimis matė, kaip po
licija- padarė kruviną už
puolimą. Jis parodė, kad 
mainieriai ramiai šnekučiar 
vosi ant pievos, kuomet 
staiga atlėkė gauja policis- 
tų, ginkluotų revolveriais ir 
šautuvais, ir pradėjo tero
rą. Nežiūrint to. kad Bur-

Laikraštininkas i laujama jam mirties.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Socialdemokratų Advokatai 

Pabėgo
KAUNAS.— Socialdemo

kratų Partijos Kauno dis- 
frikto komitetas pabarė ad
vokatus. Požėlą ir Stankevi
čių už gynimą Voldemaro ir 
jo šalininkų. Girdi, “mūsų 
principai” neleidžia ginti 
priešus. Delei to Požėla ir 
Stankevičius rezignavo iš 
partijos. '

koręs nėžinomas asmuo Še- 
metiškių miškely, 2 kilomet. 
nuo Tauragės Skaudvilės 
link. Iš apžiūrėjimo nusta
tyta, kad jis yra darbinin
kas, 45—50 metų amžiahsl ii

High Bridge, N. J.—First 
National Banke pasigirdo 
skambalas vėlai naktį. At
bėgo policistas su Hunt ir 
užžiebę lemną ėjo žiūrėti. 
Tuo tarpu Hunto geriau
sias draugas Dorland, pa
matęs šviesą banke, šovė iš 
šautuyo ir ant vietos nudė
jo Huntą. ■

Moteriškė Mirė Nuo Namie 
Darytos Degtinės

KUODŽIŲ kaimas.—Spa
lių 22 d. mirė Magdalena 
Janavičienė nuo degtinės. 
Mat, moteriškė nuėjo pas 
savo kaiminką, kuri virė 
degtinę ir abidvi, matomai, 
dar šiltos gerai išsitraukė.

Mirtinai Apdegė Vaikas
Spalių 21 d. Kražių valse. 

Ganvpravos dvare, pil. An
tanui Jonėkui ir jo žmonai 
išvykus darban, troboje bu? 
vo paliktas jų mažametis 
sūnus Aleksandras, 1 metų 
amžiaus, kuris bešliauŽio- 
damas asla užsikrėtė iš kro
snies degančiomis anglimis 
ir labai apdegė. Nuo apde
ginto tą pat dieną mirė.

Bucharest. — Rumunijos 
fašistinė valdžia griežtai 
uždraudė politinio pobūdžio 
masinius susirinkimus.

Pasikorė Darbininkas 
'Spalių 31 d. rastas pasi

(Daugiau pasauliniu 
5-tam puslapyj)

žinių
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Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck' Street, Brooklyn, New York "Si1S“" ’“S®*Sy t i Kraucevičvaus 'komandos. • 
Vadinasi, Pruseika ji^giųia 
pašekėj ų law'rentieciQ šitą 
sį. Jis sveikina juos už tai'; 
sveikina jis tuos,'kurie atsisakė 
padėti Naciohalei Ūdijai sumo- 
biližUbti lietuvius kovai prieš al- 
gų ''kapojimus? < Sveikina'• j iš

judėjimo pusėje. Vadinasif jūs 
ir 'kurie eina' sųėjumis *nėbėsaW' 
komunistinio! judėjimo pusėje. 
O 'kokia kita pusė yra? Kita 
pusė yta btfržuazijos pusė. Ko* 
del Pruseika' per savo organą 
nėatsako 'į šitą Komunistų In- 

$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 i ternaciohalo pareiškimą? h 
.6.00 Canada and-Brazil, six months.?3.oo Taigi,'kuomet jūs sakote, kad A.L.D.L.D. - kilotą ’(opdrtunistų 

^’ūs nesutinkate su musų poli- ” ‘ ' ' ' ’ " ’
tika-linija, jūs nesutinkate su 
Komunistų Partijos ir Kon|u- 
nistų Internacionalo politika. 
Tuo budu jūsų politika yra 
buržuazijos politika— politika 
demagogijos, ir apgaudinėjimo 
darbininkų.

Komunistų Politįka
Tai kokia gi yra mūsų “krei

va” politika ir jūsų “tiesi” po
litika? Imkime konkrečiai,, pat 
vyzdžiais. Paimkime' ALDLD. 

Uentro Bitirė politika i yya; 
kad visa1 AĖDLD. ’ (ir kartu 
visos mūsų darbininkiškos or
ganizacijos) būtų sumobiližuo-

SUBSCRIPTION RATES:
United, States, per year.............. $6.00 United' States, six months........... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, ?N. Yt, six months4.00
Soreign countries, per year... .f~ 
Canada and Brazil, per year...
............ .................................. .. ■ ______ _______ ______________________________ _______ ______________ _____ i »,„■ .y* ------■ t i , „4 ______ _____ . ..

Entered as second class matter March 11, 1924, at''the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Oportunistų Veidas, Politika ir Darbai 
Klasių Kovose

Bet jeigu mūsų politika (ke
liai, linija) skiriasi, tai kodėl 
to nebuvo pasakyta senai, ko- 
del buvo skerėčiotasi ir šaukta, 
kad tik Bimbos-ir Andrulio ne-1 
mėgstate, kad Angarietis blo
gas ir todėl jūs skiriatės nuo 
mūsų ir kovojate su tnumis?

gavo 
igė^

i •;* y fili i *(u Bedarbė neatsilieka ir Ro-' 
kituoseTelegrafų, telefonų ir ki-|testeryje, kaip ir 

tokius* elektrinius aparatus j mastuose*, o gal .dar labiau
1931 metais Sovietų Są- 

j ung’o j b'ų^o pagaminta 
šimtai ,z‘ naūjų įvairiausių 
mdširiiį 800,00,0,000 . rublių 
vertes, ■ kokhi' iki šiolei ne
gamino.

Obalsis: “Pasivyti ir pra
lenkti technikiniai pažan
gias kapitalistines šalis,” — 
yra sėkmingai vykdomas 
gyvenimam

Sunkiosios industrijos sri
tyje: ’Bliumingųš, gelėžiėš 
ir plieno liejyklų pečius, va
lomas metalo mašinas ir ki
tokias! gamina fabrikai 
Tžbrsko ir' Kramatorsko.

Prie anglies kasyklų, kok
sų ir kitų įmonių: Įvairiau
sias mašihdš gamina ‘fabri
kai “Pirmosioš Gegužės,”

pagamino Krasnoje Zna- 
• r* z* — “ -mia.

motorus radio stotims išdir
bo Kuzneco fabrikas.

Stalino fabrikas pagami-

kankina, ypač kriaučius taip 
vargina, kad tie žmonės nebevadovybėje); >kūri nei piršto'iie-i 

pajudino, kad dalyvauti toj mil
žiniškoj kovoje, kad sumobili
zuoti tūkstančius audėjų kovos 
laimėjimui.

Kokia čia Pruseikos role? Ai? 
ne buržuazijos agento?

Drg. Kraucevičius sėdi kalė
jime už gynimą Lawrence ąu- 
dėjų. reikalų, o Pruseika,. kuris 
sveikina savo pasekėjus, kurtė 
atsisakė padėtĮi. d. Kįrąucevičiui 

Tose jo kilniose reyoliucinėse 
pastangose,—ta^ Pruseika Įsycįi 
naujai rsusuktoje gųštoje “safe 
and sane” ir boįnbardųpją ko
munistų kovingą politiką. Qt 
koks skirtumas tarpe kovotojo 
Kraucevičiaus ir oportunisto 
Pruseikos.

Tai dar tik pradžia. Ateina 
didesnių kovų.

Dar vienas pavyzdys mūsų ir! Krekingžavod, 
jų unijinės politikos. Paimki- j j£ūįiS ir kiti 
me Amalgameitų uniją, Mes į J . * . . sniimo mašinos 'keturiuskelbiame kova Hillmano reak- Durpių pramonei naujau-TV0J™° maslnos> KeJ.u1^ 

mašinai. I sips mados mašinas išdirbo rusly ------ -

100 kilovatų pajėgų žino, ką daryti. Ir algas jiems
10 procentų numušė, skayda- 
mi, kad per tai būsią daugiau 

[darbo; bet kaip nėr, taip nėr.
-AAAA i n , -v. Dabar Rosenbergo kompani-

no 50,000 kilovatų rusies ja v|sai uždarė savo šapą, ku- 
garines elektros turbinas; irioj dirbo 3,500 darbininkų 
iobsnei ir 12,000’ kilovatų 'priklausančių prie Amalgamei- 

i; ' i- v tų Unijos. Sako, kad subank- 
rutinus. ,

Man atsimena, kaip vienas

taipgi ir 
turbinas. >:t r

Metalo apdirbimo maši-
? J 4 A bk: Ji

9

Kas manė, kad mūsų dešinie
ji oportunistai pasitaisė, pasi- 
mokirtb ir grįžta prie bolševikų, 
tam. dar kartą tenka nusivilti. 
Tas dar kartą gauna persitik
rinti/:.kad Pruseika ir Butkus 
sąmųhingai pasirinko prieško- 
munjstinį kelią ir juomi mar-, t r __ __ __________
šuojaJ Tas-tiesa, kad jie ne-[Kam buvo apgaudinėti darbi- (tą kovoms,‘įtraukta-į Amerikos 
besistengia maskuotis apgavin-: ninkus tubm meki, kad jūs su- -^1 
gorųiš frazėmis ir dumti akis [tinkate sų Komunistų Partija, bę: 
lietuviams darbininkams, bet su jos programa, su jos.princi- 8y 
kaip nepaslėpsi ylos maiše, taip pais ir’taktika, su jos vedamo- Į Sąjungos ir tt. Jūs sakote, kad 

jūs su šita Centro Biuro (Ko-1- unijings politikos. . 
mumstų Partijos) politika ne-.me Ama]garaeitu uniją. 
sutinkate. Tą jūs įrodėte savo' "
darbais, ne vien žodžiais. Ma
sinės konferencijos buvo šau
kiamos tam tikslui, bet jūs jas 
š.meižėte ir boikotavote. Prieš 
jas • jūs kovojote. Dėjote di
džiausias pastangas, kad sulai
kyti nuo dalyvavimo tose kon
ferencijose kuo daugiausia AL
DLD. kuopų ir šiaip organiza
cijų.

Mes sakome, kad ALDLD. ir 
visas mūsų judėjimas turi eiti' 
Komunistų Partijos ir Komuni-1 
stų Internacionalo vadovybėje, i 
Tai musų politikė. Jūs sakote,! 
kad jūs su ta politika nesutin
kate, kad ji yra “kreiva” ir tt.

Gal sakysite, kad jūs neprie-J
ya;1T| NH “žodžio ■'įuž į:

” J v — y r . y 2 ęjį į V '
del jūs nepasiduodate partijos xai]kiqnx|n .
- • - . ... - bauucu.vv i „ pajėgų , murogeneratorius t iu VCi,uul

• zuotis 1;bedarbių tarybas, ^tai.rz, . : , vnvnmim) ;L-Jbusus ir gaisrininku ma-1kad būtų1 prašalintas L. Pru- 
kodel Jankauskas pasuko Pru- ’ %a /.-.J isinas Lengvąsias masinas Jseika ir kdmpaPija iš Ameri-seikos i organui!'Hfrąi ;apmoka-,62,000 kilovatų, perleidžia- 7 ®'kos Lietuvių-Darbininkų Lito-

.......................... ._ ' ' ' muosius. aparatus po . 5,600 8aI™a ;abrl.Ka'e. JN0;< O'!ratūros' Draugijos, kaipo idar- 
! kilovatų pajėgų, iij* daugelį Į m^.°^^s ^y/raclus *via’Ibininkų apgaudinėtojai ir dar- 

mūsų politika,1 Įqto,lįių elektros gaminimo 9kbabr. ■ bininkiSkos vienybės ardytojai.
' noQSinn '.'M. - • . Siėmėt padaryta 35 skirJ4lMrinwb&- ‘komisijai (tam -.dobui
I Fabrikas i'Dinamo'’ išdir- aud™°, V. JT’ |
; bo motoru^ prie elektrinių 
[gelžkelįų'inžinų ir prie ang
lies karųkų kasyklose. Mo-’ 
i torus laivam ir. . galingom j

neapdengsi oportunisto figos mis kovomis ?
’ -i y, n .v. .. Senas Oportunistinis Kailis Pruseika-Butkus išleido savo1 t

organą. Tai tikra “Oportunis-| Pruseika pasididžiuojančiai 
tų Klampynė”, kurios tikslas, sako: "‘Jūs matote, kad mes ne
yra griauti mūsų revoliucinį ju-' permainom savo kailio. Kokie 
dėjimą. Patys prieškomunistinės buvome, tokie ir esame.'1 Tik- 
opožic. vadai net nebando savo’ra tiesa: kaip buvote‘’oportu- 
orgąpui statyti kitokį tikslą, i nistais ir priešais kbmunistų, 
Trijose ilgose špaltose 
joji^Gadynė”—Kam ir 
jie ’iiei žodžio nesako,

pasirodote per savo 
” Nepermainėte sa- 
0 daugelis jūsų su

vedžiotų darbininkų manė, kad 
jūs grįžtate prie partijos, prie 
revoliucinio judėjimo. Jie ma
nė, kad jūs tą parodysite sa
vo laikraštyje. Bet jie dabar 
mato, kad jūs einate senuoju 
keliu, kad jūs tebenešiojate se
ną oportunistinį kailį.

Mes sakėme darbininkams, 
patys ? pas i sakp, kad dar, nėra kad jūs nepataisomi, kad jūs

proletariato kovas prieš bedar- 
;, prieš algų’ kapojimus, už 

gynimą ateivių teisių, Sovietų

“ ‘Nau-; taip _ 
Kodėl' Į “Klampynę, 

kad jie vo kailio, 
gins bedarbių reikalus, kovos 
prieš-, algą kapojimus, mobili- 
zuoš/darbininkus už gynimą So
vietą Sąjungos, rems Komupis- 
tų Partiją ir jos kampanijas. 
Nevžodžio apie tai! Tik, esą, mū
sų organas ‘galės būt tinkamu 
komunistiniu laikraščiu ir be 
ofic&lio štemplio.” Vadinasi,' 

komunistinis laikraštis, ale* 'tik sąmoningai pasirinkote prieš- 
“galfes būti”. Antra, patys pri-' komunistinį kelią ir juo mar- 
sip^žįsta>-kad jie visai nesitiki • šuosite iki galo, ten, kur nu
ganė- “oficiali štemplį”, tai yra,; maršavo visi renegatai—Troc- 
užg?rjmą iš ^omunistų Parti-j kis, Lovestųnas, Gitlowas, Bran- 
josJir Komurtįstų Internaciona-! dldriš [ ir, [kiti darbininkų ;par-

, C. . r dienętvąrkį. p.ejt.,jū$. prięšV" guir 
'svyruojančių ^ug^lų^unistinė Polititai ir' ! i M

kune'mane, jog Centro Biuras Rui.?lia7i,np Politika perdaug aštriai užatakavo opor-i uurzuazinę i'OiitiKa

lo. ' 'davikai. Tatai dabar patys sa-
Mūsų Keliai Skiriasi . jvo lūnomįs.patvirtinate: ,

< jlUtai.. . * '. . . . -t ’ J « i i. i I x 4 r I

vybei įmūsų judėjime? Bet kd- 

disciplinai, partijos patvarky
mams ir nurodymams? Paim
kime tas pačias masines! konfe
rencijas. -Partija jas pilniau
siai u^gyrė. Partija įiatioke

tunįstus, todėl, girdi, jie sukilo. 
Esątreikėjo ■ .švelniau kalbėti, 
ir būtų buvę viskas gerai. Pru
seika, esą, nepriešiūgas parti
jai, jos revoliucinei bolševisti- 
<nei dihijai ir politikai.

Grįžkime prie politikos, prie 
linijos, šiandien pasaulyje yra 
dvi politiko'š-7- buržuazijos— 
kontr-revoliucijos ir 'komuniš- 
tij^proletarinės'revoliucijos po-

nos. Syerdloyo fabrikas is- kalbėtojas ^pasakė, kad vienos 
dirbo 180 milimetrų gele- Unijos neišgelbės darbininkų iš 
žies* obliuš; 500 milimetrų [kapitalistinės vergijos, be po- 
tekilus !ir iki 800 i:olių apva-'l‘it,n®s dubininkų partijoj Tai 

* ■ šiandien ir njatome unijų (gel
tonųjų,—Red.) pasekmes, Kol

■na geros, jr jų Viršininkai tik 
kolektuojasi sau duokles iš 
darbininkų ir asesmentus, ku
riuos lyderiai uždeda.

Bet visgi darbininkai netu
rėtų nupulti dvasioje; turėtų 
dar drąsiau organizuotis į tik
ras darbininkiškas organizaci
jas ir smarkiau kovoti su savo 
priešais, kaip su kapitalistais 
iš vienos pusės ,taip su Socia
listais feikeriais iš antros pu
sės ir auklėti Komunistų Par- 
itiją, kuri yra tikras' darbinin
ku vadas.

0—0—0
J Spalių 20 d. A.L.D.L.D. vie- 

vL.“jtinė kuopa laikė susirinkimą, 
masi-[Narių atsilankė nemažai. Su

sirinkimas nutarė paaukoti 
$10 Komunistų Partijos rinki
mų vajui. Taip; pat nutarė 

penkios skirtingos mašinos, duoti dovanas'tiems, kurie dab 
Automobilių srityje “AMO” giausia užrašys “Laisvės” ir 
gamina' dviejų ir prisės to- “Vilnies”.- Dovanos trys: $5. 
nu!'mašinas.1' Jaroslav fab- , . , . , .
rikas dirba penkių tonų vienbalsiai nubarta pasiųs- 
trokus if galingus auto-jti centrui rezoliuciją, raginant,

lumo grąžtuš, ’ ir kitokias
milžiniškas metalo apdirbi-į darbo yra, tai ir tos unijos bu
mo mašinas.

žemes ūkio mašinos. Iš-
_ _o___ 7 dirbta 8 rūšių plūgai,-trijų

Raudonasis rusių akėčios prie trakto
rių, septynių skirtingų rū-

sięs manos masinas įsu
I fabrikas ^Bolševik.”

Gilinimui upių ir kasamą
sias mašinas, tokias, kokių

cinei, pardavikiškai
Gi Pruseika ir Butkus eina su Į
Jankausku-Hillmanu. Brookly- 
no lietuvių lokale. ratelninkai f 
yra karščiausi Pruseikos šąli- i ‘i .... . . ... _
n'inkai prieš Darbo Unijų Vie- i dar. neturi pirmaeilines 
nybės Lygą ir .prieš komunis- Į kapitalistinės salys, 
tus. štai kodėl, astuoniuose mino f
“Klampynės” puslapiuose nie-, '
ko prieš fašistus ir socialfašis- nus turinčius po 25 tonus 
tus, o istisos spaltos pries mus, , . kpliamnndiK

i prieš Centro Biurą, prieš visą 1 n. C U , 0 ’ k^llamuosl}įs 
i mūsų komunistinį judėjimą, j hreinus po 220 torių paje- 
I štai kodėl visoj jų gazietoj nei Į gų* išdirbo Kramatorski ir 
žodžio už Komunistų Partiją ir' Krekingzavod fabrikai. < 
už Komunistų Internacionalą, i A . .
Nei žodžio už tai?.kad 'darbiniu-; ElektrotechnikiniiiS rcik- 
kai Stotųiį Ęomtinįstų• Partiją.'menis gamina Eletrosila fa- 
XT ' v .įba^bn'Unijų'brikaš; išdirbo turbogene-
Vienybėš ‘ Lygąyr N%r Įžodžio,pa torius po 50,000 kilovatų

3 . bedarbius organi-' pajėgų , hidrogeneratorius

> paga- 
“Votkinski” fabrikas. 

Elektros gelžkelių inži-

l kuliamos mašinos, 
penkių rūšių pjauti javams 
mašinos ir šešių rūšių ma
šinos šienui pjauti. Viso 
šiemet padaryta 79 skirtin
gos žemės ūkio mašinos.

Kelių taisymui išrasta 8 
skirtingos mašinos; alie
jaus ir sviesto ir kit. padir 
bimui '26 skirtingos 
nos.

Keltuvų" srityje išrasta

nų masinas. _______ __
rikaš' dirba penkių tonų

i irią. Hillmand ..baiikti apgarsini- [ 
mą.

iria mus
, mūsų keliai.

, • ■ ■> . k • • t. ii 1 A .. • v.. .
Mūsų Politika ir Jūsų Poli-[

tiką Darbo Unijose
Paimkime darbo unijas. Tai! 

dar svarbesnis klausimas, negu ! 
ALDLD. Jūs sakote, kad jūs, 
nesutinkate' su Komunistų Par-1

Komunistu.

CARNEGIE, PA.■'i*-- į P . - '

Lengvąsias masinas Įseika ir kdmpatrija iš Amen-
- - -- -- n jkos Lietuvių’Darbininkų Lito*

'ratūros' Draugijos, kaipo idar-

J l < . J į ; i . w

I Saplių 15 d. buvo surengta 
Lietuvių Darbininkų Susivieni- t 2 “1 ^1. m lx ft Ml ZA »
Įsu programa, kurią išpildė vie- 

rYnmivAd itinis jaunimas. Publikos buvo 
į ___ __ _  _ I ‘ «v« z] V i ‘ 1 ’n ne infi

bei kasimo [laivam inžinus, nuo 1,500 nebuvo8'patenkinti ’progra- 
pajėgų 'ma ir valgiais. Paskui buvo 

šokiai; kurie norėjo ,tai links
minosi iki vėlam vakarui.

Darbininkas.

pimo mašinos; kelių 'rūšių 
spausdinamųjų ir rašomųjų X™ 
mašinėlių. !

l Keletas fabriku 
is, ;

. • . .i > arklių
Nedidelius motorus,, kaip (kiekvienas motoras.

Tai toli gražu ne visos 
naujos mašinos, kurias šie
met pradėjo pasigaminti 
Sovietų Sąjunga, šimtai ki- j 
tų rūšių įvairiausių mašinų 
pagaminta ir jų tinkamu
mas pralenkia užsienio ma
šinų kokybę.

Jitika. Tą matome Amerikoje, tijos politika unijų klausimu, Darbininkų Apsigynimo: (Inter j^iašinom 
Bet jau pirmam savo organo! Vokietijoje, Lenkijoje, Chini- nes ji yra “kreiva.” 1 T ''' '

joj,-Lietuvoje, Sovietų Sąjungo
je, visur visam sviete. ' 
čioš politikos nėra 
1 . _ , ... ,____—-o_________
siniai sąmoningas darbininkas, nes industrines unijas. Senųjų vaizdino Penkių Metų Planą i§(]jrka fabrikas Lense 

--------------------------------------------------------------------/ a---- n.GS -RAvkhi Mat, d. S, 1 
Amalga-'Gaflin tik ka sugrįžo iš Sovie-

.r tt.) jtų/Sąjungos, -kuris .ten išbuvo mus, sujungtus su kaparu 
organizuoti Darbo Unijų Vie- suvirš 6 mėnesius, ir buvo kurį; ir aliejaus (žibalo) perlai-1 
nybės Lygos grupes, demaskuo- Į laiką Vokietijoj. Jis labai ge-i(Jus išdirbo Elektroprovod Į 
ti šių unijų reakcinius lyderius, *rai išaiškino ir parodė, kokis 
versti juos nuo vadovybės,! yra didėlis skirtumas tarp So-Į_______ _________________
šaukti jų narius bendron ko- vietų Sąjungos ',Jungtinių Vai- Į

prieš^buŽs^^Tr valdžią; ^vesti • ni° pasaulį^ D^ Š. Garlin yra [Kaip Pasmarkintai Yra Išnaudojami, Varžomi ir 
! — —b- .1 Tai tokiai Publikos”galėjo būti apie Prigaudinėjami Darbininkai Hartforde, Conn.

Ją šiąn- [šimtas. Įžanga buvo 15 cen-1 •; ų •
Pratt and' Whitney Co.'kailkol tave kada kompanija “pa- 

kūriuose skyriuose : 
daugiau kaip! ant puses savo

numeryje Pruseika pats prisi- 
pažįs.ta, jog klausimas eina ne 
apię^žodžius ir pavadinimus, nei 
apie- įsižeidimą delei ^vienos 
ar įifos frazės. Jis sako “‘DA
LYBAS NE AŠTRIUOSE ŽO
DŽIUOSE, BET KREIVOJ PO
LITIKOJ. KREIVA POLITI
KA .Eina. VISU RUOŽTU — 
DARBO UNIJOSE, * MENO 
SRITYJE, A.L.D.L.D. IR TAIP 
TOLIAU”.

;national Labor Defense) vieti- 
Komunistų Partijos politika nė kuopa surengė masinį mi-

!iki 2,700

Tre-Į darbo unijų klausimu yrit štai tingų su paveikslais. Paveiks- tai judziam, audimo Stak-I
1 • I 1 "I • "V T ’ • 1 1 1 * 1 1 1 1 A. X-J Ir. .1 I «. I I. •< z-J 1Z« x>-. I W-» Z"', 1 f 1 T T f* 1ZVZA . ■« AZA S~\ WZA -• 1Z*ir negali į kokia: Neorganizuotus darbi-j lūs rodė ir sykiu kalbėjo drg. lem, siuvamom mašinom ir 

būti. Tą mato kiekvienas kla- ninkus organizuoti į revoliuci-Sender Garlin. Paveikslai at-1 kitokiem. lengviem darbam

Jūs sakote, kad jūs nesutin- unijų viduje' (Amerikos Darbo Sovietų Sąj‘ungos, Mat, d. S, 
kate .su mūsų, su komunistų 1 Federacijos unijose, ______ 
politika, nesutinkate visur, ne | meitų rubsiuvių unijose ir 
tik A.L.D.L.D., bet ir unijose 
ir visur kitur. Tą patys prisi
pažįstate.

__ _  . Mūsų, tai yra, Centro Biu-
Geęai, kad oportunistas išėjo [ro politika (linija) yra Komu- 

atvirąi. Iki šiol jis slapstėsi.; nistų Partijos linija. Tame ne- 
SaV6 pasekėjams jis prisieka-;gali būti jokios abejonės. Par- 
VO, jog jis nepriešingas Komu-;tija tatai atvejų atvejais yra! 
nistįų Partijai ir jos linijai. [ pasakius ir pareiškus. Partija !gų kapojimą ir tt. 
Bet mes sakėme, kad jis veid-[ išmetė jus laukan todėl, kad jūs .yra- mūsų politika. .,..4 ... . t
mainiau ja. Mes sakėm% kad 1 išėjote prieš tą'Biuro-Partijos dien komunistai vykina gyvenb JUA bet prisiėjo bedarbius leis-j

Tame irgy negali’ būti man su didžiausia energija.'Bet Ji be jžangos, pds darbininkai
Tas tiesa, klausimas *ne žod- ■' abejonės. TO’’jūs patys Nedrįsi- j jūs 'sakote',1 kad šita , politika nedirbdami negali mokėti jzan 

žiuofe ir frazėse, bet politikoj) te ttžgįūėyti. H AT ’ (jums yra/ “kr elysĄ h?’ Jodei jūs . f-į'L r • :darbiPinkų.!‘‘Prieš krizį algdš
f /Mes. tų. Centro Biuro . politika-linija ia atmetate.'. . r ,j T..;' 1 šte masink Surpavųikslais fe motatmos tokios:- Aniat- 

.... .... ...^......^yyTų jūs irfei^ędųte'jaiįdm^^yP^į 1̂^ ■ mokė-
.. _ ■ j.*.' ''I..Ji.'. • 'rffi^ukn su- W 600.'iki170c. į' valandų!

■rii' iiiVkL rnitin įŪčkUne ■ “p&rinktįniai^; gauda-
WatarikU tt^^si- rWa HfeAW Lx nJ on.

' * fOW10S *“až«i
aWriiamsr. 'turi,40 ?«kal Urbdavo

narcbioti’kųriųj fee HiLnegrai-

Lawrenėe.Ma?ionaleje Aiiclė^ 
jų Darbūilrifcų [Ūfiijoje . laikė Lt 
.streikb y darbavosi t ’[draugaš

‘Tpi1^ li0!ikd ^^p^iS OTm
, ’ f - T, ...JQ /. ąFb^r-Ll^D; KTarbtaūtiiiio Darbiniri- . -- . . . buvo, kad sumobilizuoti lietu-,. - a ų y .

niam ’ straipsnyje oportunistai Į buvo suklaidinti per. Pruseikos vius audęjus kovai prieš algų | M\ y J ■' j
šaukia į “tūkstančius darbinin- \ir -kitą demagogiją, bet- nori kapojimą; kad įtraukti juos į^ ' 
kų ir progresyviųA biznierių.” stovėt klasinės kovos ir komu- naująją’runiją. Jis’'darbavosi <------------ -----
Vadinasi, jie šaukiasi į[ dvi -kla- nistinio judėjimo puseje,—kad. pasiryžusiai ir energingai. Už Par.

uksiu taroauu uui'zuazr- visi ire au.rumzHU>air'Tnwjwus>*'ia' tai ant, jo-ir Kitų streiko-vadų f '11
•;p klaidinti ir: patdavinėfi aMŽ visados nutrauktą ryšius pasiuto ,bosąi: ir.. valdžia'. VaK .^3a SąksOHljęHpafeikalavO;

I ------džią[!už tai/d. Kraųčęvl^ių[sūas .M
reštkvo ir nori" išd’epbftudti r į' Jdf’' ’■ seimelis " if1 fp'askėlbta

.• nauji rinkimai. VidaUs’rei;
O kaip j ūš ' atsinešate Linkui • kalu miništėriš nafeikalavo 

Lawrence audėjų-stryko ir lin-)pat.a^Į Tą
„uo patį?’ vjtkSi-antik vienam' 

džiaugsmo žodžiai: "ALDLD. Leipzige tapo‘Surinkta 8,000 
kubpd^Ldivrėnče "atsisakė 'p^a'raŠtJ.^

maumu j a.
yla jš maišo turės išlysti. į liniją..

Mt V i • « t • .

<»■> 
skememe

ir darbuotė,.’ Mes tą] , L. A. .. „
nuo pat. pradžios mū- tyra Komunistu Internacionalo

prieš bosus

Centro Biuro politika-linija ją atmetate.'-,

Bet‘ Vtik SWndfeA’1 nalaš griežtai ątmfetė jus Jr
tą aĮ|k’ap^rifiipąžjHbQšų “tiesią” politiką.

, ! F f ' ' » • y f *. - . -

ausimas diftąi.apie >■ liniją, i teri)4čionalas: ’ ■ '■

tuniętaiš. 
Prufeka 
ta. r . ’

Wilkes-Bar
. i f. — • draugai (Vtatarfč* lį tt^)‘ .

Į'. ką pasakė ųomunistų In- dėjo SU Maloney rpą^ini&> .TO 
. x ‘ ‘i:* 5 L jrevoliijcinę’Nacitmal^ W|diC

apiej gaires ir apie darbui• §jįdi j t<Pr/aseika ir jo pasekėjai; Unijąir padėję / reaN*jA 
jKurl^iūsų kelinį skjriaMU- ptai, buitišku būdu' kapituliuoju (M-1 niekšams maįąįeriūs 
kur?>8portunistų keliai]veaą į sidūoda) prieš ofensy^ą iš;bosaths> 
bUržiųizijos glėbį iri į kontr-re- į žuazijos pusės; jie atsiskiria nuo | 
voliųt<#jos lioger|,i o‘ mūsų • ke- \-Komunisty Partijos ir nuo Ko-\ 
lias/,veda linkui fneperitialdau- piunisių Internacionalo. Pildo- 
jamtfš kovos su* buržuazija, lin- masis Komitetas'' šaukia visus 
kui /proletarinės revoliucijos, klasiniai sąmoningus liėtuviuš unijos-įsakymus. 
Štai kodėl pačia^nl savo įžangl- '.darbininkus, ypač tuos,'kdrie 1----

kų Tr progresyvių biznierių.” Į stovėt klasinės kovos ir komu- naująją’vuniją/ Jis ’'darbavosi 

sės #u tikslu tarnauti buržuazi- visi, tie darbinink(dr’lm/)jaMS’^ thi ant-jo-ir kitu streiko-vadu
” .................................. ........... • ■ > ’•-••• - .-„...J.!.:

darimjinkus. ; ! \su Pruseika.. ." ./;
fimė beveik Thetus laiko, kol i Ar bereikia aiškesnio jūsų 

priejlįomuriistinės opozicijos va- i pasmerkimo per Komunistų In
dui 'prisipažino, kad jų politi-' ternaciorialą? K. I. sako, kad 
ka skiriasi nuo Komunistų Par-[jūs pagalba demagogijos suve- 
tijoįį ^politikos. Dabaf *galima džiojote tulus darbininkus, K.

Da- I.‘šaukia darbininkus afsitr^uk- 
leng- ti nuo jūsų, jeigu jie nori pa-

Į silikti'kovose * ir koniųhis'tinio

džią. už tai; d. KraųceVi^ių sua

>

su-

•ios kuo

t

Alumino ir plieno dirbi-

fabrikas. D. M. š.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Su Vežimu Įvirto į Upelį 

ir Prigėrė
Spalių 28 d. Juozas Kize- 

j vičius,*gyv. Garliavos valse. 
Sprindiškių kaimo, grįžda
mas iš Kauno su padvada 
namo, Jesios upelyje, apvir
tęs prigėrė. Kizevičius tuo 
laiku buvo ’ neblaivus

rimčjau su jais kalbėti, 
bar : bus darbininkams 
viadįįjuos pažinti.'7 ''

Darbininkui Ant Galvos 
Užkrito Kirvis

KAUNAS.— Prie uMais* 
kamš'nukapojo algas 10 nuo-'to” statybos darbų darbi- 
šimčių. Small * Tool ir Gage!nįn^as Qr> Timofejus krito 
Division skyrius dabar vietoj i žemg o paskui jį kirvfe; 
valandų uz' koki darba paski- TZ. .' , /. , .yC
riA pinigais;' reiškia, jeiku tu K11V1S darbininkui, pataiko 
nepadirbsi į ‘ laiką, kiek tu galvon ir skaudžiai suzalO- 
turi į Valandą mokesčio ir jei i jo. 1 ‘ 

' : ■ ](h . ' . f • ’

sumažino Įšauks.” Į
» Likusiems darbe darbiniu- (

bųvo mokamos tokios :• Amat* 
nįpkams, mašinistams' mokė
jo nuė 60čž iki 70c. ’į’ valandą;

Vo net iki: 80c. į valandą; bet 
' ............ ” 1 Neamati-

nuo 40c. iki
50c. į'valandą. DUrbai- visur tu jau esi

'4 * . ■ ' • 1 -V

nepadirbsi į ‘ laiką,

į tas 'atsikartos keletą sykių, tai 
“slow;1” ir numuša

SufeMbkiibb?ifaWo antras įtaisyti, pagal bobų' sistemą, tokiam užmokėti nuo valandos.■raas. antras > ■ VUlrvin'nk ria-vEW n«d«rvia

8r

Bėrlyn

id, iSttėets, Hei 
kaip //:3() vai 
vieno darbiniu

- Komunistų Par-

Ant kiėkvienb darbo1 paskirta [Su hekuriais tas jau padaryta. 
Ir ■ valandos. Valandas nu
stato “< 
kompanijos šuiiėliai. ’

...............

d. i vašario sekančiais metais. 
Tai bjaurus pasityčiojimas 'iš 
darbininkų. Ar rhdosiJtokių

budelių nagus, kad nužudytų. 
! r ' \ j __'-

Lawrence audėjų' streiko ir lin-1 ' 
kui Rationales Audėjų .Unijos?' 
štai Pruseikos . š i y k š f a ū s

‘ f y .• >

____  __ , --I KiekvienAs darbininkas čia bedarbių darbininkų, kurie mo 
estimatoriai,”; tam tikri [per kompaniją yra apdraustas [ kėjo, neteko [ šužihoti, bet to- 

Pavyz- (inšiurintas) del pomirtinės, Ikių pinigų esą iki 500 dol.;
din, keli metai atgaR už to- ant 1,000 dbl. bet iš'paties dar-1 Unijos čik jokios pūrą, d ar
ki d darbo padirbimą duodavojbininko algos tam išskaito po^bininkai klasiniai nesusipratę, 
35, valandas, o dabar duodat 60c. leas' mėnesis. Dalis dar-16 l^ii kurie dar i'šgązdinti be
tik 16-17 valandų. Vadinas,Ibininkų dabar yra automatiš--darbe tūno abgis suglaudę; 
laikas sumažintas ■ daugiau Ikai pasiliuosavę iš darbo, bet;jeigu it kalba apie savo reika- 
kaipant puses, ir tas privertė | oficialiai dar juos kompanija bis, tai * lik patylomis. Pras- 
darbininkus skubėti dvigubai, [palaiko. arit “pay roll”, kol čiausias‘ įprotis tarp darbinio- 
$alis kaltės puola patiem dar- ‘kadd darbai “pagerės,” bet ai-Įkų, [tai geinbliariavimas ir kor- 
bininkam,-nes jie “lokaminosr” gų nemokėjo nei cento; tokiu tų lošimas; tas parodo, kad 
daugiau bonų pasidaryti, kas būdu ir. • “inšiurinui” tie be- dar vėjai gaudoma.
Save’ progą kompanijai 1 kas- [darbiai po tuos 60 'c. nemoko- Visus semis darbininkus 
kart kramtyti. “Ačiū” tokiai'jo. Dabar kompanija išsiimti- išvarė pradžioje križio, kurie 
sistemai, priskubino sumažin- ‘nėjo višiėmš laiškus ir reika-]čia buvo išdirbę po keletą dė
tį skaitlių darbininkų, ir tokiu Jauja, kad' kuris dar nori pasi- sėtkų metų. Atsisveikinant, 
įūdUi darbininkai patys'turėjo [laikyti ant'“pay roll”, turi už- kiekvienas iš jų verkė, palik- 
ąpleisti ' dirbtuvę," nereikėjo [simokėtr Minšiurinui” užvilktą įdhmas čia viso amžiaus procę 
Kompanijai jų rnėt pavaryti, moljestį ir. dar už tris mėnesius -i ir sveikatą[ ’
Pabaigei darbą, ir eik namo, iš kalno, ir tik laikysią iki 1! ; K Proletaras.

: i H • • > r '■ ’ - .Š' H' vš .'T, ; o - . 4. <? ;• r , ■

daugiau bonų pasidaryti, kas būdu ir
Učivt! piugą nviupamjai nus-it 
kart kramtyti.' ’‘A’čiu”; tokiai' 'jjo.

Prsls-

#
< K
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Puslapis Trečias

BETHLEHEM, PA.Susirinkimai, kurie buvo šauk- •’ ■ 
ti per tą laikotarpį tikslu su
tvarkyti draugystę, buvo iš- 

Įardomi, keliant baisiausius ler- i 
mus ir vartojant šlykščius žo
džius, kurių spaudoj negalima 
minėti. O tas buvo daroma 
del to, kad nebūtų galima su
klaidintiems nariams išaiškinti 
fašistinio smurto, nes visuose 
užkampiuose buvo skleidžia

ma juodžiausi melai;- __
tai draugystės pinigai baigia- ; 
mi išsiųsti į Maskvą, ir ant! 
galo, buvo pradėję skleisti to
kią nesąmonę, būk bolševikai 
norį visą draugystę išvežti į 
Maskvą. Brooklyno melų fa
brikas “Vienybė” irgi dirbo 
viršlaikį, skleisdama kad ir 
žioplus, bet labai purvinus - ..... , , 

klikos, o melus ant pažangiųjų žmonių, fksistihiai, kad nereikia gėriau.
Galų gale, priėjo prie tokios 'Kalbėjo per du atveju; pir- 

, kad viešai per, _ .
vėliava “Vienybę” apvagino tdr.augysr nėse salyšė, kaip kapitalistai 

/tės komitetą. O kadangi prie krauna krizio naštą ant darbi- 
__ ‘ ' draugystės -turto yra atsakm ninku kupros ir kaip darbinin-

I Konferencija pasiuntė pen- mybėj F. Lukaitis, F. Mjlvidas kai, ypač komunistai pi iėšakyj, 
kias protesto telegramas įvai- ir J. Zaleckas, nes be jų .nie- organizuojasi ii kovoja piicš 

ir kas pinigų negali paimti, tai , kapitalistus tyromis.
! • . ILXY* 1 — J, 1 ! O/A V‘Lv»O 1 1 UzA -i P\1TX7/A

’jiems ir tas “Vienybes b jau-j 
__ L. ” .O šie 
žmonės yra teisingi ir didžiau
sią pasitikėjimą turi visame 
miestelyje. Bet apie “Vieny
bėj” tilpusius melus ir visas 
nesąmones pakalbėsim vėliau.

Dabar dar noriu pabrėžti, 
Į kad minėti juodmarškiniai vi-

Mass., Masinė Liet. Darb. Konferencija
Entuziastiškai Stojo už K. P. Vadovybę 

ir Karštai Rėmė Baduoliy Maršavimą
Bcston, Mass.—Masinė lietu ją balsavo tik du, tai yra J. 

vių darbininkiškų organizacijų šalaviejus ,worcesterietis ir 
konferencija, lapkričio 15 d., šimkonis, lawrencietis. 92 

\ Dudley Opera House, entuzias- delegatai griežtai 
rtiškai pasisakė už Komunistų pruseikinę skloka ir .persergsti 
Partijos vadovybę lietuvių dar- lietuvius 
bininkų judėjime ir nusitarė ,ko bendro neturėti su skloka. 
energingai darbuotis už orga- O jei dar randasi darbininkų, 
nizavimą bedarbių visais gali-, kurie seka tą prieškomunisti- 
mais būdais, prisidėti prie ai-' tinę skloka, tai mes tuos darbi- 
kanųjų maršavimo į šalies sos-ąiinkus šaukiam tuojaus atsi- 
tinę VVashingtoną 7 d. gruodžio.: rubežiuoti nuo sklokos, kaipo 
iš pačios konferencijos ansi-'nuo socialfašistinėš 1 
ėmė trys bedarbiai dalyvauti prisidėti prie komunistinio ju- 
maršavime į .Washingtona, šie dėjimo ir maršuoti pirmyn po niekšystės, 
draugai: Jurgis Petrauskas iš.

• Bridgewater Mass.; K. Beniu
lis iš Montello, Mass.ir P. Sa
dauskas iš Worcester, Mass. I

Priimta rezoliuc. šiais klau-;
simais: prieš imperialistinį ka
rą. už Sovietų Sąjungos gyni- • 
mą rezoliucija pasiųsta šalies | 
kongresui į Washingtona; re-1 
zoliucija Lietuvos darbininkų 
rėmimo prieš fašistinę valdžią 
ir už ateivių gynimą.

Tos trys rezoliucijos priim
tos vienbalsiai. Paskui sekė 
lietuvių darbininkų vienybės 
išlaikymo rezoliucija, kurioj 
griežtai pasmerkiama Butkaus

,worcesterietis 
lawrencietis.

pasmerkia

darbininkus-kes nie-

Komunistų Partijos 
prie išsiliuosavimo darbininkų 
klasės.

irioms valdžios įstaigoms
2 pasveikinimo telegramas

į vieną Tom Mooney, antrą irus šmeižtas taikomas.
I draugams Edithai Berkman,
Donegian ir William T. Mur
dock .

Konferencija buvo pilnai en- 
užbaigta visiems 
dainuojant Inter- 
Po* konferencijos

liškalba graži, tiktai bėda, kad riif! 
žmogus, matyt, mažai skaito', 
už lai pasiremdamas kilų in
formacijomis, išsigando, kad 
Bimba “nenumufytų” “Lais
vę” ant Times Square į New 
lYorką, ir galvą guldo už at- 
Įskalūnus. Bet d. F. Abekas 
!jį suramino, kad “Laisvė” kaip 
■ buvo ant 46 Ten Eyck St., taip 
'.ir yra!

Draugai, jeigu dar pas jus 
žiba, kiek komunistines švie
sos, tai sunerkit rankas .su re
voliuciniais darbininkais ir iš
vien su komunistais eikit į ko- 

Kas stato save sklokįšku

šiame klasiniai apsnūdusia- 
me miestelyje jokio darb. po
jūtinio veikimo nesimato; nors 
■ yra A.L.D.L.D. 93 k p. ir Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni- 
Ao kuopa; bet mūsų miesto 
lietuviai darbininkai tiek nu- 

I progresavo, kad per visą vasa- 
būk neatėjo nei į vieną susirin- 

:kimą.
i Eąstonįečių A.L.D.L.D. 13 
kp. 1-mą dieną lapkričio su
rengė, prakalbas. Kalbėjo iš 
Brooklyno, N. Y., draugas F. 
Abekas. Jis yra atsakantis Ąą.
oratorius. Darbininkų klasės imučelninku, lai-eina į kliošto- 
šiandiėną liečiančius kovų sū- J.---- ---------- ■.—--------- ■■----- ■--------

is kuriūs išdėstė taip aiškiai,, mar ]======-77-777-7-—7—•

• miausia apie krizį kapitalisti-
* “ ’ 1 * ‘ J • 1 * 1 * J 1*1 • I

NAUDOKITĖS PROGA!

tuziastiška;
delegatams
nacionalą.
turėta puikus Raudonas kon- ’sur gyrėsi, kad su jais eina di-

, certas. |dele didžiuma narių, ir tik
Kaip apie konferenciją smul 'laukia pusmetinio susirinkimo;

O jeigu pas mus kurie 
tai atsidursi! priešų 

abaze arba užmiršties mažėju
je.

negrįši t,

Darsūniškio Vijūnas

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda j pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį urnai 

su linimentu
PAIN-EXPELLERS. L A. NARIAMS

z

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

lus. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
naridsr‘ kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų 
pragaištingai- politikai. Darbininkų . Opozicijos 
Komitetas pataria visiems nominuoti sekamus iš
tikimus ir kovingus S.L.A. narius į Pildomąją 
Tarybą:

Prezidentas—J. GATAVECKAŠ,
. . S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie, Pa.

Viče-prez.—M. MOCKEVIČIUS,
S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks, Pa.

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

Iždo Globėjai:
J. BACVINKA,

S.L.A. 164 kp. narys, Frackville, Pa.

K. ARISONAS,
S.L.A. 33 kp. narys, Plains, Pa.

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

i Reikalinga dar,100 energin
gų agentų r e p r ę z.e ntacijąi 
Blue Rose Laboratorijos, par
davinėti Rojaus recepto tab-

I lėtus.
Kam vargintis, dirbant tik

1 dalį laiko, kuomet bedarbės 
laiku galite pasidaryti kiek pi-1 
nigų. Šimtai mūsų veiklių ! 
agentų pasidaro nuo $25 iki j 
$50 Į savaitę.

Neleiskite veltui laiko, iš- 
! pildykite kuponą ir tuojau 

Antru'atveju kai- , siųskite mums:
Komunistų 'bLUE ROSE LABORATORIES 

69 Bond Street 
Elizabeth, N. J.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos Komunistų Partijai; su
aukota virš $9. Eastoniečiam 
reikia atiduoti kreditas, kad 

ijie taip pasiryžusiai kovoja už 
'darbininkų klasės reikalus; 
net miela žiūrėti, kad draugės 
veikia iš vien su vyrais ir ne- 

l pasiduoda. . 
bėtojas palietė i 
Partijos atskalūnus, prieško- 
munistinę opoziciją.

ramiai;VI A-r M V*v«.v CV^/IV 4 V V-r 4 4 U. V A V— * 4 * J *-v ^***vx* 4 * K 4 VV V4 K_z * 4 A ~ V * * * * v% -- ----------~ y T) 1 1’1 r ‘1 ’ 1 “

-Pruseikos skloka, kaipo fašis- kus protokolas, taip korespon- tai sakė, kad iššluos visus bol-j. 1110 11<a uzsnaiKe
tam tarnaujanti ; šaika.
šią rezoliuciją balskvo 92 dele- Įrašyta vėliaus.
legatai iš 94 delegatų ; prieš : J. Grybas.

Už dencija apie koncertą bus pa- ševikus laukan.
’ v ‘ . niam susirinkime pasirodė vi

sai kitaip; pasirodė, kad nariai 
susirinkime, kurių dalyvavo 

, , __ p v, . japie 150, milžiniška didžiumaPo Ketūnų fflėhesm Atkaklios Kovos su rasistais fal,ai P^ipiktinę skleidžiamais 
. jjų melais, o ypatingai “Vieny- 

Bayonnšj, N. J, D. L. K. Vytauto Draugystėje g

1OS VISUS DO1-
Bet pusmeti- Į Paduotus klausimus kalbėto-1 v a'aas

jas atsakinėjo. ! Antrašas
Beje, pirma leista pakalbėti j 

pruseikiniam šimanskiui; .jo '■ UTHLw wtra M ire ire turini w irti wi

Mląą M ra M M M Wi Wl MMMMMM MMMMMMmmmmmmm MM

--------  to, susirinkimas didele balsų
1 nemainytų iki kito susirinkimo, didžiuma išrinko visus darbi- 

Bet ninkus progresyvius žmones.
O tą aršų darbininkų priešą t 

V. Velavičių ir fašistų pastu
mdėlį V. Brunzą, kurie buvo 
nuo seniau įsiskverbę į komįte- 

Įnė išnaudot progą. Tuojaus susirinkimas su pasipikti- 
ipo surinkimo jie paleido visu 'n’mu išmėtė iš komiteto. Taip- 
smarkumu pantaplinį pašta. Jie buvo priversti tuojaus1 
Būriais landžiojo po stubas, sugrąžinti užgriebtas draugys-j 
neva rinkdami parašus už Vy- Įmygąs ir antspaudą;-, ir1, 
tautą, bet jų vyriausias tiks- pareiškė, kad draugystė turi, 
las buvo tai paskleist kuo dau- laikytis tos pačios linijos, ku-- 

Ogiausia juodžiausių melų ant lri°s laikėsi iki šiol, 
pažangiųjų žmonių, o ypatin- - Ųž tai verti pagyrimo visi 
gai ant draugijos 1 z 
kuris susidėjo didžiumoj iš pa-!Fystę ir kad nesnaudė; kad 

Į žangių darbininkų. !su
to 

Sekančiame susirinkime, 5 
d. rugpjūčio, kaip tik spėjus ju 

įsekr. P. Janiūnui perskaityti
Bet kodėl gi šis susirinki-' praeito ekstra susirinkimo pro-; _ ___

mas tą viską turėjo nuspręsti ? ! tokolą, tuojaus jų komandie- pondenciją, 
* * " ’ " ” ’ v‘ 1 J i- rius padavė komandą, pareikš-'sįems gerįs

> l<acl “protokolas turi ]<acĮ nenuleistumėt rankų, bet 
LS ’ (maL jų būta visuomet būkite pasirengę ap- 

Taip, ši į taip nutarta slaptam susirin--ginti draugystę nuo priešų.

IŠ Pusmetinio Draugystės 
Susirinkimo

Šis D.L.K.V. Draugystės 
pusmetinis susirinkimas, kuris 
įvyl 7 laPkr. 4 d., buvo skait
linę tusias ir reikšmingiausias 
iš visų, kaip ši draugija gy
vuoja. Del to aš sakau, reikš
mingiausias, kad šis susirinki
mas turėjo nuspręsti, kuriuo 
kėliu draugija turi eiti, tai yra, 
ar susipratusių darbininkų nu
tiestu keliu, kuris veda darbo 
žmoniją prie pasiliuosavimo 
iš po kapitalistinės priespau
dos,—ar fašistiniu kruvinu ke
liu, kuris veda prie galutino 
darbo žmonijos pavergimo į 
dar didesnį vargą ir kentėjimo 
pelkes, ir taipgi nuspręsti abel- 
ną draugijos likimą.

Komisija taip ir darė.
iminėti fašistiniai gaivalai, 
nors gerai žinodami, kad čar- 

iteris nebus mainomas iki se- 
I kančio susirinkimo, bet jie ma
inė išnaudot progą.

smarkumu pantaplinį

i Už tai verti pagyrimo visi 
komiteto, 'nariai, kurie stojo ginti drau-

laiku apsižiūrėjo ir šupra- 
smurtininkų tikslą ir atmu- 
šiuo sykiu nuo draugystės 
nešvarias rankas, užduoda- 

' jiems skaudų smūgį. 
Baigdamas dabar šią kores- 

noriu patarti vi- 
valios nariams,Argi ši draugija iki šiol netu- Į 

rėjo pasiskyrus sau kelio, ar-'damas, kad 
gi ji iki šiol klaidžiojo po ne-i būti atmesta 
žinomas pūsčias? 
draugija turėjo tiesų ir aiškų kime). Tuojaus būrys suklai- 
kelią nuo pat susiorganizavi-, dintų ir išanksto paskirtų, 
mo;
d., 1911 m., ši draugija ėjojpuole ant Komiteto ir ispiese j^us> jr jeigu matysiu reikalo, 
sykiu su proletariatu; rėmė 'draugystės knygas ir antspau- ;stengsiuos per “Laisvę” atsa- 
dvasiniai ir materialiniai visas Idą, o jų 'moterys šaukė: “ura, Ikyti. 
darbininkų kovas, skleidė dar-[bolševikų jau. nėra!” Ir tik 
bininkišką apšvietą, o visokius jačiu komiteto sumanumui bu- 
daijbininkų priešų atsišauki-;vo išvengta kraujo praliejimo, 
mus siųsdavo po stalu. Ir nes užpuolikai ,ir jų koman- 
nors ši draugija tapo ^uorga- dieriai buvo prisirengę prie 
nizuota darbininkų ir ant dar-Į kruvinų muštynių. Bet vei- 
bininkiškų pamatų, bet kadan- lklausia jie vis'tiek būtų pra- 
gi ne politinė, b tik pašalpos Įdėję muštynes, bet del trukš- 
ir apšvietos draugija, tai į ją mo įsimaišė policija, tad susi- 
galėjo prilįst ir pasilaikyt dar- Įrinkimas 
bininkų priešų.
tiniai gaivalai, matydami, kad|kai sušaukė savoj pasekėjus į žmonių buvo vidutiniai. Pra- 
draugija remia darbininkų nelegalį susirinkimą', panaudo- kalbos pavyko gerai iš visų at

žvilgių. Publika užsilaikė la- ■ 
bai ramiai, jog galima buvo 
girdėji kiekvienas atsidūsimas* 

Po prakalbų skirstėsi, rodo
si, po draugiškai vakarienei. Į 
Reikia pasakyti, jog drg. Bim- j 
ba savo kalba užžavėjo Pitts- į 
tono publiką geriau, negu 
da nors pirmiau.

Nor apie mus .bedarbė, 
. ... ^turėjo būti už, o jei kas ban-aukų surinkta $11.05.

Mat, tą dieną buvo sušauk- dė sakyt prieš, tam buvo gra- dengus plakatų

Progai pasitaikius, peržiū
rėsiu visus “Vienybėj” tilpu-

; tai yra nuo balandžio 25 ! taipgi prisigėiusių Tnūnšaino, gj^g melus ir purvinus šmeiž- 
ši draugija ėjo įpuolė ant komiteto ir išplėšė jįus

_ _ f J./.-l________ i likos išsklaidytas.
Ir šitie fašis-!Ant rytojaus minėti smurtinin-

draugija remia < 
klasę, o ne kruvinąjį fašizmą,!darni neteisėtai draugystės 
negalėjo pakęsti. Jie griežė (vardą. -įritame susirinkime 
dantimis iš piktumo, organiza- darė įvairius tarimus. Išrin- 
vosi slaptai viduj draugijos ir ko komitetą, nutarė išbraukti 
laukė progos, kad užpulti iš visus veiklesnius narius, kurie 
nežinių (smurto keliu) draugi-me su jais, atmesti “Laisvę,” 
ją ir arba pasiglemžt ją savo kaipo organą, o paimti už or- 
pragaištingiems tikslams arba'ganą fašistinę “Vienybę.” 
išardyt. Ir liepos 22-rą dieną, Priešingai tame jų susirinkime 
1931 m., fašistai manė, kad nevalia buvo kalbėti. Viskas 
jau sulaukę tą progą.

Proletaras.

‘ PITTSTON, PA
įvy-Spalio (Oct) 28 d. čia 

ko prakalbos, surengtos bend
rai A.L.D.L.D. 12-tos kuopos ir 
L.D.S.A. 88-tos. , Kalbėjo d. 
A, Bimba apie bedarbę ir ki
tus šių dienų svarbius dalykus.

ka-

bet 
Pa- 

Mat, tą dieną buvo sušauk- dė sakyt prieš, tam buvo gra-’ dengus plakatų ir svetainės 
tas ekstra susirinkimas, kuria- sinama išmest laukan, apšauk- lėšas, lieka į Agitacijos Fon- 
me liko vienbalsiai priimta pa-• kiant jį bolševiku. (Mat, pas dą $6.47, ką ir pasiunčiu į 
taisyta konstitucija, ir paskui juos bolše’vikas tai labai baisus Agitacijos Fondą. .
iš susirinkimo buvo įnešta, kad-žodis). ' - - - --
mainyt draugijos vardas, vie
toj D.L.K. Vytauto draugystė, 
kad būtų “Lietuvių Darbinin
kų Pašalpos Draugija” ir visa
pusiškai apkalbėjus, minėtas 
įnešimas liko priimtas 33 bal. 
prieš 1. Bet komisija buvo 
informuota, kad sužinotų vi-

! Aaukavo šie draugai: Po $1 
„ Ir sekančiame legaliame P. Petriokas, J. Grušelionis ir 
draugystės susirinkime buvo'J. Vitkūnas; po 50c. P. Tamo- 
bandoma tas viskas pravaryti 
smurto keliu. Bet jie sutiko 
galingą pažangiųjų narių pa
sipriešinimą. Tad matydami, 
kad negalės pravaryti savo su
manymų, išardė .susirinkimą.

sas informacijas kas link ąp- Ir taip tęsės baisiausia betvar- 
mainymo čarterio, bet čarterio’kė beveik per kelis mėnesius.l

išiūnas, A. Kalazevičius, M. 
Stankienė, M. Tamulionienė, 
P. Radišauskienė, E. Zinkevi
čienė, O. Zinkevičienė, 
Norkus, Z. Šlavikas, 
lys ir A. Valinčius.— 
smulkesnėm $11.05.

A. Valinčius.

St.
J. šo-

Viso su

ww VW

KONCERTAS IR BALIUS
, RENGIA CHORAS PIRMYN, GREAT NECK, N. Y.

Subatoj, 28 Lapkričio=Nov., 1931
COMMUNITY CHURCH HOUSE SVETAINĖJE-''

GREAT NECK, N. Y.3 THIRD ST. ir Kampas Stunner Ave.

F. PAKALNIŠKIS 
Skambus baritonas, dainuos solus 

ir duetus.

Prieš Kensington Public School Mokyklą

PRASIDĖS 7-tą VALANDĄ VAKARE

Apart viršuj suminėtų bus dar ir kitų 
kavalkų ant programos. Tai bus puikiau
sias koncertas Great-Necke. Taipgi čia ir 
svetainė yra gana patogi koncertam. Tai 
puikiausia svetainė Great Necke.

PO KONCERTUI ŠOKIAI
Griežiant gerai orkestrai.

ĮŽANGA 50c ir 75c

Kviečiame skaitlingai dalyvauti,
A. VELIČKA 

Lyriškas tenoras, dainuos solus 
ir duetus

Choras Pirmyn po va dovyste F. Pakalniškio

Programos išpildyme, ąpart vietinio choro dalyvaus Aido-Lyros Choras iš Brooklyno ir Ban
gos Choras iš Elizabeth, N. J. Taip pat dalyvaus Aido Choro merginų sekstetas ir Bangos Choro

Ufa. .Rengėjai.
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PIRMOSIOS DIENOS LENINGRADE
Iš DARBIN. GYVENIMO S. SĄJUNGOJE

Z>. Krasancskas

(Tąsa)
R. MIZARA -... .

Savo puikios tapybos rinkiniais Hermi-
Purvyno tūlose gatvėse užtenkamai, tažas, sakoma, užima trečią pasaulyj vie- 

Gatvės, mat, reikalauja remonto, šalygat- Pirmas Londono muziejus, o anti as 
viai sukrypę. Daugelis jų netaisyta po re- ~■ _ , . . - - x - .. .
voliucijai. Darbininkai užimti kitais, daug ^ai^s muziejus New Yorke tuo atžvilgiu 
reikalingesniais darbais: penkmetinė jįems i Yra tik nykštukas pries Hermitažą.

. Pirmas—Londono'muziejus, o antras 
Luvre, Francūzijoj. Tokis Metropolitan

rūpi visų pirmiausiai įvykinti. Tuomet 
gatves imsis taisyti. Taip, tuomet, nes tu
rės savas mašinas, savo pagamintus įran
kius. Gi kol kas galima ir su apyprastė- 
mis gatvėmis apsieiti. Naje, ten kur di
desnis trafikas—taisoma.

Paklystame bevaikščiodami. Bet kur tu j 
Leningrade toli nuklysi! Va mes ir vėl at
siduriame prie Nevos! Ak, tu Neva, Neva! 
Ir ko tu nematei! Kiek daug tu pasakyti 
galėtum, jei kalbėtum!

Vėl žengiame per Leitenanto Šmito til
tą. Čia va ir jo gatvė. Kiek daug tas pri
mena. Leitenantas Šmitas! Mūs, darbinin
kų kalendoriuose jo vardas įrašytas į svar
biųjų nutikiu sąrašą. Veikiausiai nepas
varstę caristiniai budeliai žudydami Šmi
tą, kad už neilgo jo vardu gatves pava-! 
dins...Gal ir miestus...

Bendrabutyj dalis turistų revoliuciją ke
lia. Kažin kas pasakė, kad už dviejų die
nų mes turėsim Leningradą apleisti.

—Permažai laiko,—kalba sankeliaivai— 
Maskvą mes matysime, kiek norėsime, nes. 
ten daugelis norės apsistoti. Leningradą1 
gal ne tuoj tegalėsim matyti. j

Išrenkamas komitetas, w kuris eis į In-: 
turist raštinę klausimą išrišti. Čia viskas 
rišama kolektyviai. Grupės balsas turi; 
reikšmes visose įstaigose.

Hermitažo akį traukiąs budinkas yra 
sujungtas su Šiauriniu carų Palocium. Pas
tatytas sulyg planu, patiektu Mūnicho ar
chitekto Klenzės, tarpe 1840 ir 1882 metų. 
Budinko priešakį laiko parėmę kolosališ- 
kos įvairios figūros, padirbtos artisto Te- 
rebenevo, iš granito. Priešakys didžiai im- 

I ponuoj'ąs ir akį traukiąs. j • . ;
Hermitažo pradžia siekia net carienės 

Katrės ILrosios laikus. Pirmi dailiadaik- 
čių rinkiniai pradėta kaupti dar 1765 
metais. Tai nebuvo masėm taikytas rinki
nys. Anaiptol! Kolekcija klasiškų kūrinių 
buvo surinkta tenkinimuisi keletos “augš- 
tų asmenų.” Turčių. Iš karto paveikslai 
buvo sutalpinti tam tikram pavilijone, bet! 
vėliau perkelti į atskirą budinką. Dar ve-; 

jliau tieji dailiadaikčiai perkelta į esamąjį 
Į budinką. Tai buvo prie caro Nikalojaus 
, I-jo. Bet pačiam Hermitažo budinke per- 
ankšta pasidarė, todėl šiuo tarpu daug 
daiktų perkelta į buvusį carų Šiaurinį Pa- 

j Jocių, kuris, kaipo to pasekmė,' pavadintas 
: Meno Palocium.

Kiek turtelio čia 
ninku

(Pabaiga)
Ar Stovi Eilės Prie Krau

tuvių?
Taip. Bet tos eilės prie 

krautuvių-magazinų yra ne to
dėl, kad darbininkai negautų 
reikalingų gyvenimui reikmenų, 
bet kad jas gautų kelis syk pi
giau, negu nedarbininkai bei 
aukštai apmokami žmonės, ku
rie reikalauja bei jieško įvairy
bių' gyvenime ir gali mokėti 
brangiai. .. ■. > ii i

i Čia yra. yisų idaiktų dvi; kai
nos: darbininkams po knygutė
mis ir liuosos—komercinės, ku
rios penkis ir daugiau kartų 
aukštesnės. Komercinės kainos 
yra del to, kad kurie nori įvai
rių papuošalų ir skanumynų 
turėti, kuomet dar šalis jų vi
siems gyventojams nespėja pa
gaminti, turi mokėti brangias

kainas ir grąžinti valstybei pi
nigų, kuriuos jie paėmė iš vals; 
tybės apkainuodami .savo dar
bą brangiai—įvairūs specialis
tai, svetimšaliai ir savieji. Le
ningrade galima viską gauti 
nusipirkti, kaip ir New Yorke, 
iš valgių, gėrimų ir kitų daiktų 
komercinėmis kainomis.

Po kortelėmis darbininkams 
yra paskirtos normos, kiek ko
kių reikmenų jis gali gauti 'že
momis- kabiomis priskirtam 
magazine, o jei jis nori dau
giau ko' įsigyti virš" nuskirtos 
jam normos, gali pasipirkti ko
mercinėmis kainomis bile ma
gazine; Noymos produktų nu
statytos tokios, kad užtektų 
sveikam maitinimuisi ir apsirė- 
dymui.' . • ■ , < 1 1 ’

Nedatekliūs, kuris jaučiamas 
pastaruoju laiku tūlų dalykėlių, 
yra ne indei, kad šalis nepaga-

TRYLIKTĄ DIENĄ GRUODŽIO!
Iškilmingiausia diena Brooklyn© ir apielinkes 

lietuviams darbininkams

ukrauta! Kiek daili- 
darbelio čia įdėta! Kiek darbinin- 
darbo valstiečių prakaito ir kraujo 
tam, kad padarius engėjams ir tur- 
gyvenimą šviesesniu!
tie, ką darbo liaudies prakaitu ir 

i pirko ir auksu ir 
Mes keli dar sėdime svečių kambaryje.'' deimantais ir kitais brangiausiais metalais 

Jaukus, apskritas tai kambarys. Štai kam
pe stovi gipsinis Lmino biustas, 
las apjuostas raudona vėliava 
nų kabo didžiulis revoliucijos vado alieju
mi nuteptas atvaizdas—toj garsiojoj jo
pozoj, kur Leninas dramatiškai rodo ran
ka... kelią i darbininkų laisvę. Šule to—jo 
ištikimiausio mokslo saugotojo ir aiškinto- 
jo*—Stalino atvaizdas. ^‘Kitoj pusėj Voro- 
Šilovo. Dar toliau Kalinino ir Rykovo.

Vieni svečiai sėdi pasieniais ii’ klausosi 
radio, iš kurio liejasi Bethoveno simfonijų 
garsai. Kiti prie speciališkai įtaisytų sta
lų šakmatus stumdo. Mes stovime prie 
lango ir stebime tą pačią raudonąją Neva, 
ant kurios nedičkiai laiveliai plaukioja. 
O paneve, gatve žmonės vis eina ir eina.■ 
Tramvajai pilnutėliai svietelio taipgi. Iš; _  _ ______ _____ _ _____ __
teatrų žmonės namon važiuoja. _ Jauni vai- Hollandijos ir kitų kraštų ir miestų čieli 
"?^ai kvatojasi. Kitur grupelė darbinin- rinkiniai čia sutalpinti. Subankrutuodavo

Bet 
krauju sau smagurius 1 -1 • . • • 1 • 1 • 1
puošė palocius, veikiausiai, nepamąstė, kad 

Pedesta- ateis diena, kurinį darbininkai ir darbo val- 
Ant šie- s^e^ai pasiims tą viską!

Kiek čia senovės statulų, brangių vazų, 
nuašniu atvaizdu!

Skitų kultūros liekanos, byzantų, ma
hometonų, etc., etc.!

Bet pro tą viską labai greit mės turėjo
me praeiti. Nogi padengsi viena diena tai, 
kas per šimtmečius buvo gaminta ir išmt- 
mečius ėmė surinkti. Apsistojome turtin
goj tapybos galerijoj, kuri pati savaime « 
yra muziejus.

Pradėjus Katrei Il-rajai, į šitas galeri
jas beveik kiekvienas iš carų ir jų bičiulių

• dapirkinėjo ką nors naujo. Būdavo> užpep- 
J karnos ištisos kolekcijos ir čia pargabena
mi mos. Iš Vokietijos, Austrijos, Venecijos, 

i ir miestų čieli

mintų jų pakankamai, o todėl, 
kad daugybę geresnių gaminių 
Sovietų* valdžia priversta iš
mainyti užsieniuose ant maši
nerijos įtaisymui naujai stato
mų fabrikų. Ir vdt, kada ši 
skylė bus užkimšta, o ji grei
tu laiku bus, tai apie trūkumą 
neliks ir kalbos. Jau ir dabar
tiniu laiku smarkiai gyvenimas 
gerėja. Krautuvių ir magazinų I 
skaitlius labai žymiai auga, 
kas galutinai panaikins eiles 
stovinčiųjų. Sekančių metų Pe- 
tilektos bus gyviausiu uždavi
niu griebtis už smulkiosios in
dustrijos, nes sunkiosios indus
trijos planas yra baigiarąas. 
O smulkiosios industrijos pla
nai! įeina drabužių, maisto ir 
gyvenamų namų klausimas — 
tai planas pagerinimo šalies 
gyventojaips sąlygų.
: Tokių būdu, jau galima sa
kyt,. Sovietų Sąjungos darbi
ninkai pergyveno sunkųjį laiko
tarpį, socializmo budavojime, ir 
su kiekviena diena jų sąlygos 
gerės ir gerės, kuomet kapita
listinių šalių darbininkų sąly
gos eina ir eis vis blogyn ir 
blogyn, jei darbininkai nepa
seks Sovietų Sąjungos darbi
ninkų.

t

Darbininkų entuziazmas bu
davojime socializmo yra be ga
lo didelis. Visa darbininkų kla
sė, tarsi vienas didelis kūjis, 
muša į vieną tašką, į obalsį “Da- • 
sivyt ir pralenkt kapitalistines < 
šalis industrijoj ir technikoj'".'

Del Sovietų proletariato nie- ’ 
ko nėra negalima! Joki Alpu 
kalnai prieš jį negali atsistoti.SK,ATTYKIT IR PLATIN-. 
ir sulaikyti budavojime sočia-1 M
lizmo! Begalinė energija ir pa-' KIT “LAISVE 
siryžimas ypatingai jaunųjų; 
darbininkų apgalėti mokslą iri 
techniką neleidžia abejoti jokių Į 
tikslų atsiekime. Dienomis dir-1 . .. . .
ba, vakarais mokinasi! Pak-; Lkskuisiją 1 ^ovictu Sąjun- 
lausk merginą ar vaikiną, kuom £3 DydUl
užsiimi vakarais, “mokinuosi , 
inžinierium, techniku” bei ki-. 
toj kokioj srityj, atsakys tau. i 
Nauji ir nauji statom išmoksi o į 
institutai. Nauji fabrikai vie-, Oficialia organas Lygos dėlei 
nas no kito užbaigiama būda-j Gynimo Negru Teisių 
voti ir jų ratai nesustoja su-1 lOJJOO NAUJŲ SKAITYTOJŲ; 

įkęsi bolševikišku tėrhpu. Mies-• gj dovajia pus duodarpa tam 
taf sparčiai keičia savo išVaiž-Į darbininkui, ’kuris” gabs' dau- 
dą. Leningradas, kurį mes at-' gia.usia prenumeratų. ’
vykę radome pageltusį, apdegu- ■ (Matykite’ Liberate^, kad sU- 

saulės spindulių—savo, žinojus Sekančias tlovhnas)
SKAITYKITE

: UŽSIPRENUMERUOKITE ’
Kainos: $1.00 už metus, 60c.

6 mėnesius, 30c. už 3 mė- 
• nesiūs ir 3c. už vieną kopiją.

Yorke, kur kitą kartą ne tik 
cigaretas, bet ir arklys padvė
sęs ^praguli ant &atvės: | porą 
dienų! •Ą

Šiuo tarpu baigdamas sa/o 
pirmą atsiliepimą iš Sovietų 
Sąjungos į J. Valstijų lietuvius 
darbininkus, turiu pasakyti, 
kad neklausykite jokios prieš- 
sovietinės propagandos. Sovie
tų Sąjungą žengia milžiniškais 
šuoliais bųdavęjime socializmo*' 
ir taps tvirtove viso pasaulio 
proletariato revoliucinių kovų 
pasiliuosavimui iš kapitalisti
nės vergijos! Gaila,* kad ten 
jūs vietoje užbaigti . savitarpi-> 
nes pjautines, dar plečiate jas, (

Jau nekalbant apie Butkų ir, 
Strazdą, kurių revoliucinis I 
kraujas senai buvo užšalęs į I 
smulkiaburžuazinį ledą, bet ste
bėtis reikia, kad PruSeika, !ku- 
ris savo laiku mūšų judėjimui/ 
davė 1 daug gero, užsimanė patsį 
sau politines kartuves budavo- 
ti! Veikiausia, jo unaras apvei
kė jo paties logiką, kaip Troc
kio. Sumanė budavoti pats 
savo judėjimą, budavojęs dfl- 
sėtkus metų komunistinį judėji
mą. Fizikinė saužudystė dau
giau atleistina, negu politinė. 
Fizikiniai nusižudydamas retas 
gauna pasekėjų, o politiniai 
kiekvienas gauna sau pasekėjų 
ir atneša blėdį darbininkų kla
sei.

B. Krasauskas, 
Leningradas, 11 17 Labora- 
tornaja UI., Kv. 33.

IŠIAIMĖKITE

kišką sutartinę traukia.
III

kur kunigaikštis, grafas ar kitokis koks 
į veltėdis, kuris arba kurio tėvai per ilgus 

Jau dešimta valanda ryto. Spalių 6-toji. į laikus rinkdavo brangius viduramžių ar-’ 
Skubime pusryčiauti, o užkandę—važiuosi- i tistų kūrinius, prireikdavo jam arba jai

1 pinigų, ot, ir atsikreipdavo pas Rusijos ca
rus. Pastariesiems pinigų pakakdavo. Jie

me i muziejų—garsųjį muziejų Hermitažą 
Kiekvienas, šiek-tiek apsiskaitęs, yra gir
dėjęs apie jį. Ir kaip nebus girdėjęs. Juk i ir pirko, nepaisydami, kad darbininkai ir 
tai, kas tarpe Hermitažo sienų yra sukrau-! 
ta, turi neįkainuojamos vertės.

darbo valstiečiai pusbadžiai gyveno.
(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

! Senkevičiaus orkestrą, iš Easton, Pa. 
įtikime turėt svečių iš Eastono, New- 
larko, Cliffsidės ir kitų kolonijų. Ti- 
! kietas 75c. Kviečiame visus atsi
lankyti, būsite pilnai patenkinti.

Rengėjai.
(275-277)

PLYMOUTH, PA.
Kadangi trečiadieni Aido Choras 

iŠ Wilkes Barre rengia koncertą ir 
balių, o tą dieną pripuola A.L.D.L.D. 
97 kuopos susirinkimas ,tai kuopos 
susirinkimas šaukiamas antradieni, 24 
lapkričio, Stravinsko svetainėj, 42 
Ferry St., 7 vai. vakare. Susirinki 
mas labai svarbus. Todėl visi nariai 
dalyvaukite. Po A.L.D.L.D. kuopos, 
suainnkimui bus T.D.A. kuopos su
sirinkimas. .

Sekr. M. O. R.
(277-278)

OHIO VALSTIJOS bELFXIATAMS
Visi Ohio valstijos lietuvių darbi

ninkiškų organizacijų delegatai isi- 
tėmykit, kad bendra konferencija, ku
ri jvyks 29 lapkričio, prasidės anks
čiau negu buvo paskelbta, nes laikas 
pakeistas. Buvo garsinta, kad kon
ferencija prasidės 11 vai. ryte, bet 
dabar svetainė zgauta anksčiau, nuo 
9 ryte. Todėl konferencija prasidės 
9 vai. ryte. Konferencija jvyks Liet. 
Darb. svetainėje, 920 E. 79th St., 
Cleveland, Ohio. Todėl visi dele
gatai pasistengkite pribūti 9 vai. 
ryte.

Komisija.
(277-279)

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

rinkimas bus sekmadieni, 6 gruodžio 
(December), po No. 628 Franklin 
Ave., 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 
ir nariams, kad visi dirbo be atlygi
nimo nuo 1927 metų.

į ' Pirm. F. J. Madison.
(276-277)

MINERSVILLE, PA.
; , Skani Vakariene
1 Komunistų Partijos vietinis viene
tas ir L.D.S.A. 36 kuopa rengia pui
kią vakarienę trečiadieni, 25 lapkri
čio, Darbininkų svetainėje, 3rd St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Pelnas 
skiriamas parėmimiu bedarbh} eise
nos į Washingtoną. Todėl vietos ir 
apielinkes darbininkai atsilankykit j 
šį parengimą ir paremkit. Įžanga 

. 50c. ypatai, jauniems 20c.
j Rengėjai.

(276-277)

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)

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 gėrimų. 
Taipgi bus muzikalė programa, kal
bės geriausi lietuviai ir amerikonai 
kalbėtojai, šokiams grieš Pociaus ir

MONTELLO, MASS. • 
Svarbios Prakalbos

; Ketvirtadienj, 26 lapkričio, Liet, 
j 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 buvusios konferencijos 
lapkričio 15. Jie išduos raoortą kąs 
buvo nutarta Naujosios Angliįos kon
ferencijoj. Komitetas.

DETROIT, MICH.
Puikus Kepurių Balius

Aido Choras rengia įdomų kepu
rių balių padėkavonės dienoj, 26 
lapkričio,, Draugijų svetainėje, 3302 
Junction Avė. Pradžia 7 vai. vaka
re. Bus gera programa. Taipgi bus 
duodama dovanos už gražiausias ,ir 
juokingiausias kepures. Šokiams 
grieš Proletmeno Sąjungos orkestrą. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pa
silinksminti.

Aido Choras.
(276-277)

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

/ 3rd & Catharine
923 South 3rd
1215 Sotfth 2nd >
Franklin & Vine 1

ELENA RETIKEVIČIOTe, Pianiste
Jos vadovaujamas Aido-Lyros Choras dainuos mūsų 

dienraščio iškilmingame koncerte. Ji taippat rūpinasi 
sudaryti šaunią orkestrą griežti laike koncerto ir po 
koncertui šokiams.

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

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

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

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

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

vietų. Raudonojoje Arminoje. Vėliaus daihavo įvairino-' 
se teatruose Sovietų Sąjungoje. Mes jį girdėšime “Lai
vės” koncerte. ■ *

JACK SHAFFRAN, Puikus Bdsas
. • , , , • i ; į 1 ■ •

’ Mis'dainuos solūs i^iūsų dienraščio koncerte., Ameriko
niškoje scenoje jis jau plačiai pagarsėjęs kaipo solistas. 
Liętuyiąi darbininkai turės progos įsigėrėti Brooklyn 

«Labor 'Lyceum Svetainėje.
Šiame koncerte bus įdomus kvintetas, tai kavalkas iš 5 

dainahinkų, kuriame dalyvaus šios ypatos: POLINA 
DAGMAROVA, S. KOTLAR, JASFIR LESS, JACK 
SHAFFRAN ir B. ALPER.

O KĄ MANOTE APIE SO. BOSTONO LAISVĖS 
CHORO KVARTETĄ?

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

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

tįšką aktą, kur dalyvaus ir raudonosios šakikės.
TAIPGI DAINUOS IR AIDO-LYROS CHORAS

Prašome išanksto įsigyti tikielus, nes sėdynes nume- 
riuotos.j ,-Įžanga 75c, $1.00 ir $1.50.i ’ ,, ' <

sį nuo '____ __
Igeltoną išvaizdą baigia pakeisti' 
į baltą, 

t- ’s Desetkai naujų fabrikų iš-: 
'augo ir tūkstančiai milžiniškų: 
gyvenamų namų. Gatvės nuo-; Specia]es kainos tiems, kurie 
latos taisomos ir miestas švari- užsisakys pluoštą virš 200 ko- 
namas. Turiu prisipažinti, kad pijų, 
rublį užsimokėjau bausmės už 
numetimą aprūkyto cigarete 
ant gatvės, sulyg papročio New1

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New Y-ork City

Y#

- • • Moderniškiausi Įtaisymai
38—40 STAGG STREET, • BROOKLYN, N. Y.

- , Tel., Stagg 2-6938—M. Balchunas, Savininkas
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Puslapis Penktas
J

BEDARB. TEISMAS PASMERKE ALKIN- 
TOJUS ir KAPITALISTINE VALDŽIĄ 

f -------------------

^BROOKLYN. — Trečia-[Du nęgrų kūdikiai mirė ba- 
dienį, Vienna Hall, Brook- 
lyne įvyko įdomus bedarbių 
teismas prieš kapitalistus ir 
buržujinius labdarius. Pil- 

Ajiutėlė svetainė prisirinko
bedarbių ir dirbančiųjų, i Kriaučių Unijos, 
baltųjų ir negrų darbinin- jbs vadai verstinai 
kį, amerikonų ir ateivių, specialius mokesčius iš na- 
Suėjo desėtkai ir lietuvių rių į savo bedarbių fondą, 
darbininkų, nežiūrint, jog 

“Laisvės” 
Dr.

du, kaip kad pripažino val
diškas miesto daktaras.

Tokių liudijimų buvo visa 
ilga eilė. Liudijo ir viena 
bedarbė narė Amalgameitų 

Tos uni- 
renka

darbininkių 
tą vakarą buvo 
svetainėj interesingos 
Kaškiaučiaus ir drj 
Bimbos prakalbos.

Mitingo pirmininkė savo 
įvedamoj prakalbelėj paro
dė, kaip darbdaviai atskai
to dalį darbininkų- algos į 
vadinamą bedarbių šelpimo

lo šiai moteriškei su mažais 
kūdikiais nedavė jokios pa
šalpos. Taip jie “šelpia” ir 
daugumą kitų savo bedar
bių, patys ■ pasiglemždami 
pinigus, narių mokamus į 
bedarbės fondą. Mokyto
jos siunčia pasiuntinius pas 
bedarbius tėvus, kad jų vai
kai ateina mokyklon alka-1

re, kad net Į j
ros Draugijos 30-tos kuopos 'i 
suširirikimds ifesila'nko.' Driiu- ' 
gai, būtinai visi lankykime 
i ■/ ■-'■■•—-
krypkimę iš revoliucinio darbi- 
nihkų1 judėjimo.” 'V m;.''

O kaip “Ęaisves” ir “Vil-j ua 
nies” vAjum T1 '■ Atsimename, i . ----- -
kad ' pereitame sav^&ferirtū- Statyba jo apsiėjo. 6 milio- 
ros Draugijos kurijos suvirin
kime nusitarėme 1 kiekvienas 
kdopietis • gauti ftbrs po vlėrią 
naują* skaitytoją’ !S#,Laisvei.;” 
Tai, draugai, kiekvienas pasi
darbuokime iš saVo noro, už
prenumeruodami darbininkiš
ką laikraštį tiems, kurie dar 
tokio laikraščio neskaito. Nie
kuomet neatsidėkinle vien tik 
ant tų draugų, kurie yra pa- J mašinėlių ir 500 kojnplektų 
kinkyti į darbą Komunistų - v> — • 1 1,1 -
Partijoj, nes dirbti reikia vi
siems. ■ > i

kuopos susirinkimus ‘ir'ifeiš- 4 Nauji Mašinų Fabrikai
ii n. < ♦.y i », u • • i ‘i • i* '♦ v *■ .» t

Ketvirtam kvartale stos
: darban Leningrade fabri-

Makso Gelco vardo.

Tvėriuj leidžiama darban 
plieno liejykla, kuri kasmet 
duos 7,000 tonų plieno.

0—0—0

Motery, Jaunuoliu ir Vai LIETUVIS GRABORIUS

nai rūb. Dar 1931 m. šis fa
brikas pagamins dviejų rū
šių linotipinių mašinų kny
goms, 1932 m. fabrikas iš
leis 150 linotipinių, 25 rota
cijos mašinas ir tt.

Ligo.vo rašomų .mašinėlių 
fabrikas dar 1931 išleis. 250

Kuzneck.— Baigiama bū
davot! 75 milžiniški namai- 
gyvennamiai ir keletas te
atrų bei sovietų įstaigų. Se
kamais metais bus išbūda
vo ta 132 nauji namai, kurie 
atsieis 40 milionų rublių.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą' kainą, 
nuliūdimo va
landoje iauki- 
lis pas:

CLEVELAND, Ohio. — 
Lapkričio 27 d., 2 vai. po 
pietų, iš visų miesto kampų 
bedarbių moterys ir vaikai 
maršuos linkui miesto sve
tainės ir priduos miesto ma- i 
j orui Burtonui savo reika
lavimus. Alkani vaikai, 
jaunuoliai ir moterys sta
tys sekamus reikalavimus:

1. Penki doleriai pašal
pos kiekvienam bedarbiui 
jaunuoliui ir voltui pastoge 
benamiams.

2. Veltui maistas ir dra
panos bedarbių kūdikiams.

3. Atidarymas viešųjų na
mų, kaip mokyklų ir tt., del 
jaunų . sportsmenų veltui j 
naudotis.

4. Atidarymas karinome-’ 
nes stovyklų ir kitų viešų! 
įstaigų, kaipo pastogės del' 
jaunų bedarbių.

5. Bedarbiams apdrauda | 
mis bosų ir valdžios.

Miesto Centre Automobiliai ‘ 
Klimpsta Purvyne

Spaliu 30 d. Šiauliuose' 
pačiame miesto centre, Vil
niaus ir Dvaro gatvių kam
pe, nuklimro į purvyną 
“Gubernijos” bravoro sunk
vežimis ir visa valanda, lai-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston* 0304-WMaskva.— SSRS oro lini
jų ilgumu užima? pasaulyj 
pirmą vietą. Praeitais me
tais SSRS turėjo 26,000 ki
lometrų oro liniją, o šiais 
metais tas skaičius pasiekęs 
41,000 kilometrų. Kitais me
tais- 'dar bus įrengta ' 30,- 
000 kilometrų naujų linijų. 
Susisiekimas < tomis, visomis 
linijomis eina per ištisus 
metus.

tų mašinėlių dalių. 1932 m. 
bus pagaminta 10;000 maši
nėlių. . ' (1 ■ ' 1

Maskvoj j . bus < paleistas 
darban dviračių fabrikas,

Sell Phone, Poplar 7545
Ar mes visai, kaip sakomės,

susipratę
Draugijos nariai, lankomės į __ -
darbininkų mitingus, parengi- kuris apsiėjo 10 milionų rū
mus bei susirinkimus, kuriuos bliu. 1__ _ _______

i- Iruošia Komunistų Partija ? leis 90,000 dviračių, 1933 m.
v' i m /-« z-l _ _ _ _ _ _ _• ...

Darb. ’Literatūros
GRABORIUS-UNDERTAKER

I Sbn 1»»amuo ja ir laidoja n turn h nai ui ant 
cltokių knpinię. Norinttaji gerainlo pa- 
ir.rnnvlMO ir mf. kalną Duli&diaio
valandoje čaokirzt paa mane. Pai mane 
Kalite ftautj lotus ant viaokių kapinių kso 
geriausiose vletoaa ir ai žemą kainą.

1932 m. fabrikas iš-
____ i Komunistų
Nieko panašaus Iš mūs drau-' 300 000 dviračių, 

jgų visai mažai lankosi i tokius , 
mitingus bei parengimus; dau-; 
giausia ten atsilanko pašali-.' 
niai lietuviai darbininkai, o iš j 
mūsų draugų retai kurį ten ' 
pastebėsi. TAi negerai. *

Draugai ir draugės, daugiau '• 
dalyvaukime revoliučiilių- dar- 1 
bininkų mitinguose ir parengi-' 

. muosė ; veskimės Į juos ir tuos 
!mais į miesto valdžios įstūi-'kurie dar nepažįsta darbinin

kas L ---------------- -------
darbių reikalus.

i Bedarbių teismas išnešė
1 nuosprendį prieš kapitalis-
; tinius valdininkus, kaipo 
. žmogžudžius, kurie • badu 
'marina bedarbių vaikus, iric

fondą, bet pašalpos iš jo be- n* nuPjyš§ ir iš suvargi-,
darbiai negauna. ' Pavyzd
žiui, vienai darbininkei da-'

mo negali reikiamai mokiu- ’ 
tis. Tačiaus, kai tėvai krei-1

ve du “pėdės” konvertelius; piosi į miestines bei privati- 
viename įdėta $12, o kitame aps selpim° įstaigas, jo- 
$2; reiškia iš tos menkos klos pagalbos negauna savo

Vokietijai Vėl Grūmoja Baisi Eksplozija Anglieslčš01
kūdikiams.

Visi liudininkai pasižadė
jo prisidėti prie Bedarbių 
Tarybos, eiti su reikalavi-

• • • i v* -i v • • i -'.'fi i

algos atimama du doleriai 
neva “bedarbių naudai”; | 
Taip daroma ir daugelyje' 

t kitų dirbtuvių.
Buvo išrinkta teisėjai, po' 

du nuo kiekvienos atstovau
jamos organizacijos; pirmi-' 
ninku paskirta drg. D. Fla-' 
iatii. Iš darbininkų tėvų ir 

’ motinų, negrų ir baltųjų1 
bedarbių liudijimų pasirodė, i 
kad daugelis vaiku nevalgę' . , .. .. .
turi eiti i mokykla.' Kai ku-:P?rska’,cc bedarblH .reį-ab’i 
rios šeimynos stengiasi mai 
tintis tuom, ką randa at 
matų dėžėse; nuo šalčio gi 
naši, rinkdamiei išmestas! par .J 
iš krautuvių mėdlnes dėžes JYain?nJ? 
ir* naudodamds jas

ir abelnai kovoti už be- l;l-' judėjimo; ypač taip reikia 
daryti šiuo momentu, kuomet 
visame pasaulyje aštrėja kova 
darbininkų klasės su išnaudo
tojais. '

A.L.D.L.D. 30’Kp.
Korespondentas.

BALTIMORE, MIK
Spalio 5 dieną 'A.L.D.L.D

i vimus, kuriuos susirinkimas '
vienbalsiai užgyrė, ~ .‘rr-m-r—•

i t> . 25-tos kuopos susirinkimas bu-Buvo iš anksto ssiuntme-. ,o jdomus sa] idomu3 tuo. 
ta laiškai su pakvietimais;mi m i - ......t

miesto ir labdary-' pinkas ir dar kuopos organiz.a- •-1 1 1 . L • I
kad to susirinkimo pirmi- 

į_ 

l,,v..,; Ibiu viršininkams, kad atei-'torius sumynė konstitucijos 
IY LI I UI. ; • • i • _ • __ i _ ‘ 1 _ _ JI _ 1 2 f — ■ v\ii •>-> L 4 o Ir 111* nace Irirl-n' 4 (1 n i % Iru

vvr TJ • DONCASTER, Anglija.— BERLY i .. ^()0V.e1.1.0 ! Lapkričio 20 d. netoli šio
planas nolsgeibejo Vokieti- į

jos kapitalizmo. Tik laiki- pa-{Sį eksi 
nai padėjo atitolinti jo žiu- 
SJino tos.

Lapkričio 20 d. Vokieti- ima, kjd daug daugiau mai-į 
jos valdžia įteikė memoran- i niorių yra žuvę. Dvidešimts ' 

'durną “Tarptautiniam B ari-J išimta sunkiai
, kųi,” kuriame ji šaukiasi! Daugybės likimo 
pagelbos. Vėl ateina skolų ma. 
mokėjimas, o Vokietija ne- 
pajčgiąriti. O namie suiru- 
■Į m T, nloAinci

miestelio kasykloj
baisi eksplozija. Kasykla i ko koletai darbininkų teko 
tebedega. Jau dvidešimts ■ paprakaituoti, kol pavyko 

mta. Bet mano-'jį iš purvyno ištraukti.

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa. ' ‘

YONKERS, N. Y- ,

” ' i tu ir pasiteisintu, kodėl jie punktą, kur pasakyta “laiškų 
- | taip apleidžia' ‘ bedarbius. ®4ka,i.Vl!’as/’ kuri,ų.bl,vo nct'.kc'.

Hct nei vienas is tų P°pU cįjO3:<kiausimu3/o ypaė į‘Lais- 
. i nedrįso čia parodyti akių. včs”1 vajų. " ’ Vietoj reikąt'riiiti 

Pirm šio susirinkimo bu- sekretorės perskaityti 'laiškus, 
vo kitas mitingas gatvėje pirmininkas, nesilaikydamas 
prieš viešąją mokvkla num.' konstitucijos taisyklių, leido 
196. Tai buvo protesto mi- ityti at. no h. didžiuma balsų; 

itmgas, kad vyriausybe, pas-; jik0 atmesta laišką skaitymas, j 
i kutinę valandą atsisakė, j Buvo atsilankę ir prieškomu- 
■ duoti mokyklos / svetainę jnistinės sklokos šalininkai, ina- 
; bedarbiams, taip kad nuo tyt; su tikslu pakenkt susirin- ■ 
čia prisiėjo ateinančius su-|ki.mri, ir jie to atsiekė. Pir-’ 
cirinlrimnn bpdnrhins Rin«- ;mininkas į tai nekieipe atydos 

• ir leido diskusuot tolimesnius 
dalykus, kurie tiesioginiai/ne
liečia organizaciją. Pavyzd
žiui, sueikvota daug laiko 
klausime žurnalo iš Sovietų 
Sąjungos, kaip būtų galima vi- 

'siems nariams pamatyti nau-
Praeitame A.L.D.L.D. 30-tos !Ja* statomų fabrikų paveiks- 

kuopos susirinkime 8 d. lap-'Jai ir't.t. Del to sklokimnkai 
kričip buvo nutarta toliaus lai- - R darė visokius įnešimus, klau- 
kyti kuopos susirinkimus kas simus, kad tik sueikvotrdaiką.

Priėjus prie naujų sumany-

lų suirimas delį Voketijos 
kapitalizmo.

sirinkiman bedarbius sius

Rengia A.L.D.L.D. 172 Kuopa 
Subatoje,

28 Lapkričio (Nov.), 1931
Hungarian Horne Salėje 

49 Jefferson St., 
\ Yonkers, N. Y.

• Pradžia 7:30 Vai. Vakare
Gerbiami Yonkers ir apie- Į ti bei vesti į kitą svetainę 

linkės lietuviai ir draugai! Vi-' Į{. R.
sus ir visas nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti šiame linksmame 
baliuje. Kaip visuomet, taip 
ir šį kartą linksmai praleisime 
laiką.
Gera muzika grieš lietuviškus

ir amerikoniškus šokius
Viršminėta draugija sklei

džia darbininkišką apšvietą 
tarp lietuvių. Ji rengia pra-> 

įkalbas, prelekcijas ir 1 
naudingas knygas, 
darni šiame parengime prisidė
site prie apšvietos darbo.’ t '

Kviečia Rengėjai.

CHESTER, PA

pirmą sekmadienį '-kiekviend

W MW VW Wli WWW VU tfV

sužeistu, i t- 1 
nežino-'

Iki 1.000 mainieriu dirbo

Keli šimtai tapo užtverti

Tai 55-ta eksplozija šie- I 
met Anglijos kasyklose. De- i 
sėtkaį.jinainieynp jose žuvų; 
vardan, godžių savininkų in- 

!terosų. i

Laisniuotas Grabelius
Penns?huni» Ir Ne* Jersey Vulntijow 

Užtikrina, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą; Nuliūdi
mo valandoje,, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu

# I - < • —• • V b i * l

,4 43$ 1 SOUTH ;i2N 1) STREET
PHIĖADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon MS6

Keystone — Kain 1417

JOHNSON Citfe N. Y.-' 1M 
Endicott-Johnsofe kompani-l 2____
jos čeverykų dirbtuvės bo-j HAVANA_
sai vėl pradėjo kapoti ai- Kubos valdžia padarė 
gas darbininkams. Darbi- £
ninkai gi West End Victory muniS[ų Partijos lapkričio
gas darbininkams. Darbi-

HAVANA.— Kruvinoji
i vi

suotinus puolimus, ant Ko-

LIETUVIŠEA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursų mokestis labai

dirbtuvės, nepakęsdami ir 
taip mažų algų,- lapkričio 19 
d., 10 vai. ryte, išėjo į strei- 
ką.. Pirmiausia moterys. iš;norf) valdžia puikiai :
stitching room sustreika-. komunistai teroro 

vo ir išvedė į streiką visa
T 11 V C Vdl bulei,dirbtuvę. ' Bosai pamate,; p 
kad bus blogai, kad kils vi
suotina darbininkų kova, 
tai numuštą uždarbį darbi-, 
ninkams sugrąžino ir išpil- i 
dė visus reikalavimus. !

Šis streikas turėtų būti.
• pamoka .visiems darbinin-' 

kams, tai yra, kad visi dar- BERLYN.— Kelios savai- j
bininkai laikytųsi vienybėje tos atgal Hmdenburgas ir! 
ir stotų į kovą prieš algų Brueninga 
kapojimus.

Darbininkas

20 d. ir suareštavo 60 drau
gų. Primetama komunis- 
___ i vartojimas teroro, 

žino, 
i ne- 

Jie organizuoja 
proletarines mases revoliu
cijai.

/ leidžia Mėnesio, 1:’0 vaLdieną’ Užtai, mų, buvo įnešta apsvarstyt kas 
Dalyvi-1 visi draugai,’įsitėmykite ir vi-iIink muzikantų, kas turi paimt 

įsada žiūrėkite <‘EaisVėj'’ pra- >bei kontrohuot muzikantus, ar 
nešimų skyriuje apię šibs kuo- kuopa, ar rengimo komisija, 
pos susirinkimus. Mat, pereito pikniko rengimo

Į Nekurio' senr mūsų revoliu-: vienas komisijos narys paėmė 
LT cionieriai taip išdidūs pasida-, vienus muzikantus, artimus 

____ _____ ' mums draugus, bet komisijos 
narei iš moterų nepatiko, ir 
paėmė, kitus, o aniem turėjo 
atsakyti, iš ko pasidąrė nesma
gumų,’ Bet apie, tai pirminin
kas neleido svarstyti ir uždarė 
susirinkimą. 

! Draugai, * pagalvokite, kur. 
nueisime taip elgdamiesi. ? 

: • o-^O^U
1 Spalių 9 dien^ .įvyko susirin
kimas Lietū’vių. Darbiiiihkį Su
si vi e n i j i m o! 4 8 -tos k ūbį|5os! į k u - 

. rį' atsilankė life’ visi; nariai,1 bet 
dalykus svarstė gyvai.1Pa d a- 

■domi gyveSSbalMaXiS,1Ua?'(t?3k?^I H i Jokio plano nepaliete, me-’ 
'pirmas žingsnis prie darbo. Ivo Įvadus tokią skaitlingą ko nenuveikęs. rTie. kapita-; 
^Nutarta kreiksį'į cėiitrą, ’kadfdarblninkų demonstraciją,. lizmo planingą' gamyba ne-i 
i gavus kalbėtoją reikale Lietu- kokia įvyko pereitą šešta-, galimas daiktas.
jvių Darbininkų Susivienijimo, dlįni dėlei gynimo Sovietų: . i
: Tą susirinkimą prisirasė vienas Tnlrci-imXUi: -----------------Arys. ir visi nariai prižadėjo W,« I frrf. „ T„„-;pin„ I
įgauti po vieną naują narį iki tukMngjai susirinko darbi- L-iMoa.— Jau .ema ga-
• kito susirinkimo. Taigi, drau-,nįhKg, kad jpakįąlti^lotesto ]iOn.muitu pakėlimo įstaty- 
igai ir dtkugės, pasidarbuokipi,1 baisą jH'ics grun.ojĘinj naii- ■ 
had gautume po vieną arba ją-fearę. ■ Priiiiita 'molinei- nr 
pet po kelis narius iki sekari- ” * •
xham susirinkimui. K. Mikei-

Feral, Šokiai ir Vakariene
Rengia Stcughtorjo Suvienytos Lietuviu Draugijos 

Pradžia Fėrų su Muzika, Seredos Vakare, 7:30 vai..
LIET. TAUT. NAMO SVETAINĖJ

24 Morton St., Stoughton, Mass.

Lapkričio (November) 25 Dieną, 1931
IR TįSiS iki SUBAT., LAPKR. (NOV.) 28, 12 NAKT.
Thanksgiving dieną bus fėrai atidaryti po pietų 2-rą 

valandą ir tęsis iki vėlumo
Pelnyčius vakaro bus fėrai atdari 7:30 vai. vakare

Subatoj, Lapkr. (Nov.) 28, Bus šokiai ir Vakarienė 
šokiams grieš JAY SHERRY’S Orkestrą iš Brockton’o

Vakarienė bus pagaminta ko nuo goriausiai iš vištų, 
ančių, žąsų ir t.f.

Per fėrus bus daug puikių daiktų ant išlaimėjimo, ko
kių dar nėra buvę pirmiau.

.Įžanga j fėrus veltui kiekvieną vakarą, išskyrus subatą 
Įžanga subatoj j šokius, fėrus ir vakąrienę 35c. yapa- 

tai. Vakarienės tikietas 50c. yapatai, vaikams 25c.
Gerbiamieji lietuviai! Stoughton’o ir iš apielinkių 

miesteliu prašome, atsilankyti—tuom paremsite-mGsU" 
{Namą. Atsilankiusieji nesigailėsite! ’ . ;

Užprašo Visus, S.S.L. Dr. Rengimo Komitetas.

udarė ekono-; 
minio planavimo komisiją, Į 
kuri • susidėjo ■ iš stambių j 
nlutokratų ir . savininkų.; 
Buvo daug Bubny ta, kad, i
o t, bus padarymas. planas ir ■ 
nagai jį atsteigtas Vokieti-

r ■ i i °“:Bet dabar pranešama, kad
' > tt i : šitas planavimo komitetas j

NEW YORK. — Union jau subostino (subyrėjo),!
_ | • _ - * — _ - a. •

IiGiidon.

pradžios muitai pa- 
Ądfir pasiųsta Ho&yeriiii su'keliama ant 50 nuoš., o vė- 
obalsiu: ‘‘Salin ramias nuo!,.

kuopos b^dar tiek pat i>akel-
įJ1 k* ^ikolaitis.K. Mikoląitis. pei’ialistiniai plėšikai.’

liaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įhnant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnitis gvarantuojame.

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

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas J4th Street NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į 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.

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

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

:=zzz^i3i!iniinnniiimnifliiMiinrainindaiiiiiwFnoiiinirniioni^
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
|2S E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viskį kas link AUTOMO 

h BIL1U MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

Įlh;ąii!l'fH|l|l| nill

Hardymaa, anta'a»inn*, austat/rnee, anpraal elektriką ir magnetitam, ir taMarimą, 
ir plisną automoldjio; mokiniui dienomis Ir vakarai! lietuviu ir anfrlų kalbom. 
Mokytojaia yra Ą.ytnūa ekepertai—L. TICHNIAVIČIU3, D. J. VAITKUNĄS ir kiti. 
Leidimą (Lidonae) Ir’ Diplomą r ♦ n ran tuoj ame už mažą užmokeatj. Keu padedam 

, kiekvieriara. prie pirkimo knro. UzaixMyniae J mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryta 
iki V-tą! valandai vakaro. Nedalioje nno 10 ryto Iki 2 vai. po pietų.

r . COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
12K B. Uth STREET . . Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, AJgonquin 4-4049
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Puslapis šeštas1* ’
p=a

VIETINĖS ŽINIOS LIETUVIS FOTOGRAFAS

Šiandie Vakare

Ja

SPORTAS

Kapita- 
rašė

New York. —■ Buržujus- 
Gabriel Wells užmokėjo | 
$3,900 už originales laidos 
kopiją Goldsmitho knygos 
“The Vicar of Wakefield.”

A.L.D.L.D. pirma kuopa re n 
gia labai svarbias diskusijas. 
Jos bus šį vakarą, pirmadienį, 
“Laisvės” svetainėj; pradžia [žavimas 
8 vai. Tema: “Karas ir Mūsų iNacionalis

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

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

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand SU, 

BROOKLYN, N. Y.

rrr
Kaip Buvo Sutiktas 
Fašistas Grandį

Pirmadien., Lapkr. 23, 1931

[Italijos Mussolinio agentas ir 
jkraugeringos jo. valdžios užru- 
ibežinių reikalų ministeris 
Į Graudi, kada pereitą savaitę 
[atvyko į New Yorką iš Italijos, 
nusigando darbininkų demons- 
tracijos ir pabėgo į Washing- 

. ?.us i toną. Bet penktadienį sugrį- 
7 d. gruodžio, ,^0 Vg| į New Yorką. ..

Dar traukiniu jam važiuo- 
Alkanų.ių mai-(janį per New Jersey valstiją, 

“ - ^įna?sU.‘ Įjis jau labai susirūpino, kas 
[čia bus New Yorke.

, . . Įlistinė spauda plačiai
ka- sus darbininkus, nurodydamas japįe j0 atvykimą ir pripažino, 

būtiną reikalą sukelti finansų. ,kacĮ vien viešos policijos buvo 
‘ . < ' . 'pastatyta 2,000 ant kojų, kad

bendrai [Valgyti, iš tolimų valstijų jie ijį apsaugoti. New Yorko po- 
. mvijcv Lcvip saugojo Grandį, 

i-p.-v-vv.o ......v> neateitų pėsti. |kajp sav0 laiku caristinė po- 
i-Į Paipgi Washingtone reikės ap- ]įcija ir kazokai saugodavo

i carą. Jam rengianti pasitiki- 
Įmą valdininkai pareiškė: “Da- 

- . Irysime vjską del apsaugos nuo
[išgalę. Darbininkų organiza- jsubvės iki Empire State na- 

,mo.” Jam bevažiuojant Broad- 
*way darbininkai šaukė: 
“žmogžudys!” ir skleidė Prieš- 
fašistinio Susivienijimo lape
lius, kuriuose buvo nušviesta 
kruvinieji fašistų ’ darbai ir 
kviečiama darbininkus į sve- 

buvo rengiamos

Svarbios Diskusijos'“ Surkelti Mar‘. J savimui Finansų
Bedarbių delegacijos iš 

Jungtinių Valstijų miestų 
Wash ingtone

i kad Įteikti kongresui bedarbių ! 
'reikalavimus.

reikalauja
Alkanųjų Maršavi

Įmo Komitetas atsikreipia į vi-

ir pakraščius naktį iš penkta
dienio į šeštadienį. Keletas 
pasažierinių laivų stovėjo prie
plaukoje ir bijojo išplaukti. 
“Hamilton” laivas susikūlė su 
“Swift Arrow.”

Gauta žinių-, kad Wyomin- 
go pakraščiuose siaučia audra, 
o šiaurvakarinėse valstijose 
sniegai, ir yra del to žuvusių 
žmonių.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Imperialistai planuoja 
ra prieš Sovietų Sąjungą. , _
ponija jau nukirto Rytinį Chi-, Delegatams reikės kelyje pa-1 
nišką Gelžkelį, kurį 1 ____________ _ ______ ____ _
valdo Sovietų Sąjunga ir Chi- ’turės važiuoti, nes iš kitur Per []įcįja ta?p 
nija. Japonai atvirai pasisa-[metus laiko neateitų r=~x: ' 
kė, kad jie pasiliks Mandžuri _ 
joje. Tautų Lyga ir Jungti-'rūpinti juos kambariais ir mais : 
nių Valstijų imperialistai ty- Įtu. Visi dar dirbanti darbi- ‘ 
liai užgiria tuos japonų žy- Ininkai, paaukokite pagal savo 
gius .

Oportunistai visokiais bū-jcijos privalėtų surengti tam 
dais kenkia Komunistų Par-jtikslui promogų. 
tijai, kuri yra vienatinė dar- į-----------------------------------------------------------

bininkų klasės politinė Partija, į a i • • • L • Nnhanch* 
vedanti kovą už visos darbiniu-1 ynaiVllilllKal nUDallSil 
kijos reikalus. Oportunistai Į jf AplIoVHIlOti 
puola Komunistų Partiją ir Į ______
savo atakomis silpnina darbi- Į 
ninku kovas, irtokm budu pa-;0,.Iaivininkai c. Pangborn j 
deda impenahstams puohme ,;| Hel.n(lon per Sovietų Sa ibos. 
ant revoliiicinio daibimnkųi. nuskrvdo į Japonija. Darbininkų organizacijos šį 
judėjimo ir ant Sovietų Sajų n-j L * - f. . - - r ' - -
gos. Visi ir visos ateikite ma- į 
sėmis.

Rengimo Komisija.

Pereitą vasarą amerikiečiai jtaines, kur
.i ?. Pangborn irįprieš fašistus protesto prakal-

'Ten jie, beskrisdami virš kari-įkartą nerengė jokio viešo ant 
Inių tvirtovių, nutraukė jų pa- gatvių išstojimo, vienok kele-

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Naujausias pasaulinių risti- l 
kų turnąmentas eina sėkmin
gai. . Iki šiol iš lietuvių čia 
dąlyvavb Antanas Brazauskas, 
Karolis Požėla, o šią seredą Į 
risis Billy Bartush, amerikoniš
kas lietuvis su Fritzu Herma
nu, vokiečiu.

Turnamentas eina St. Nich
olas Ring. 69 W. 66th St., New 
York. Visuomet čia ritasi še
šios poros ristikų. Taipgi ir 
šią seredą bus šešių porų susi
kibimai.

IŠRANDAV0JIMA1

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir clironišVafi vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

15G

—

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avė.

» Tarpe l^jlr 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

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

Tclef. ALGANQUIN *4*3294

JONAS STOKES !
■ Fotografas f

Šiuomi prdneŠu savo kostume-u 
riams, kad perkėliau savo studiją' 

i ’ naujon vieton,’ 
_■ po numerių 
’ 512 Marion SL, 

kamp. Broad* 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

ii 
iki

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.

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-.769?

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

PASIRANDAVOJA 5 šviesūs kamba
riai, yra šilto vandens įtaisai, gra

ži virtuvė. Randa $30. Kreipkitės 
po No. 347 Rodney St., arti Williams
burg Bridge Plaza, priešais viešąją 
mokykla, ant 3-čio floro, Brooklyne 
N. Y.

j veikslus.
jsiami ir užsimokėjo pabaudos
i daugiau
Merių.

Dabar New Yorke Japoni
jos konsulas abu tuos orlaivi- 
jninkus _________________ ,

savi-'medaliais ir dar užsikvietė šią Įžodžiais: 
savaitę ateiti pietauti.

Kodėl tokia permaina? 
todėl, kad dabar 

; Valstijų 
Japonijos provokacinius karo 
žingsnius prieš Sovietų Sąjun- 

Įgą, todėl pasauliniai draskū- 
inai nori prašalinti pirmesnius

tas priešfašistiniai nusistačiu
sių darbininkų buvo areštuoti. 
(Vietomis fašistai darė puoli
mus ant darbininkų.

New Yorko majoras Walke- 
ris pirmiausia prabilo į fašis- 

apdovanojo auksiniais Įtinį ministerį Grandį sekamais 
!.............. : Jūsų didenybe, jei-

~ Igu jūs nebūsite saugus New 
Oft-i Į York o mieste, tai aš išsikraus- 

Jungtinių |tysiu iš jo.” Ir toliaus išreiškė 
imperialistai užgiria .savo baimę, kad jis manė, jog 

'Graudi pabijos atvykti į New 
jYorką. Tai atviras pripažini- 
!mas, kad Graudi bijojosi New 
iYorko darbininkų, žinoma, vi- 
j si muilo burbulai apie bom- 
jbas ir kitus galus buvo reika
lingi išnaudotojams, kad pa
statyti tūkstančius policijos, 
ginkluotus nuo galvos iki ko
jų, kuri apsaugotų nuo masi
nių darbininkų demonstracijų. 
Komunistai nesirengė bent 
kuomi fiziniai pakenkti tam 
gaivalui, bet io atvykimą iš
naudojo darbininkiškai ir 
nriešfašistinei propagandai.

Delei to buvo tei-

kaip po tūkstantį do-
Tele>hone, Itagg 2-440*Telephone, Greenpoint *-2820

PAJIEŠKOJIMAI

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

<♦>

DR H. MENDLOWITZLINKSMA' UŽEIGA <♦>

2220 Avenue J Brooklyn, N.<i>

TEL., MIDWOOD 8-6261

Atdara anksti ir vėlai ,•

JONAS JANAUSKAS

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ §

be Mes

KUNDROTO APTIEKA

229

riamus bei 
[bedarbiams 
•te anie tai

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y

Bedarbiu Taryba: 
S- Peleckas.
V. Kancevičius.

Įvairūs Užkandžiai ir 
Skanūs Gėrimai

394 Grand Si.
Brooklyn, N. Y.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

Del Rūkų Susimušė Laivai
Labai tiršti dideli rūkai ap

siautė New Yorko prieplauką

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ B

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

i- . NEW YORKE"■
. Valandos nuo 10 . iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gysįas įčirškinimais

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street 
Dabar mano antrašas:

402 Metropolitan Avenue 
(Arti.Marcy Avenaa). 
BROOKLYN, N. T

Bedford Avenwe
Kamp. N. 4-tos gatvės

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave., Brooklyn 

Tel. Greennoint 9-7831
vrmusicl Studtia ikihf'-i’ Aieihtf P.'f si 1t h r i nt i

das pereitais metais pasidarė
Virš 44 milionų dolerių pelno.
O General Motor Co. į tris mė
nesius laiko pelnė virš 13 mili-.komiteto nariams: S. Peleckui imo kamaraitę, xl XX 1 1 I « zm! 4-ti z\ L n 11 1 « v v • vz • • ■» 2. JI Z t 1-

Pinigai jau dalis neturi jokios pastogės ir' ,*• v • ! ’ j Pati kapitalistine snauda nnpa
' j žino, kad Grandį labai šaltai 

j pasitiko New Yorko gyvento
jai.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, pdoą, šlapi,nimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

' ■-215 E." 12th St. - '
Tarp 2nd ir 3rd Avės , • > XT_. T V ‘

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5 kambarių fornišius.

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

(273-278)

PA J IEŠKAU draugės apsivedimui, 
merginos arba gyvanašlės, laisvų 

pažiūrų. Aš esu 42 metų amžiaus. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. Ne
reikalingai nerašykit, nes neturėsit 
naudos. F. J. Madison, 608 W. Fe
deral St., Youngstown, Ohio.

(276-278)

74,491 Protestų Prieš 
Namų Taksus
74,941 nejudamojo turto 
ninku pasiuntė protestus mies
to valdžiai prieš neišpasakytai 
augštus taksus. Protestuose 
sakoma, kad miesto valdinin
kai daug daugiau apkainavę 
tas nuosavybes, negu jos yra 
vertos. Suprantama, tą daro 
valdininkai, kad tik daugiau
pasilupti pinigų, nes kuo bran- įtarpsavinius nesusipratimus.

- giąų įkainuoja nuosavybę, 
daugiau jie paima taksų.

Rytoj Vakare Lietuviu 
Bedarbių Susirinkimas

tuo I ------------------
[ Lietuviai Darbininkai, 
Aukokite Bedarbiams

Į Bedarbių Taryba kreipiasi i 
Įdirbančius darbininkus, kad 

Bedarbė vis auga ir plečia- , pagelbėtu bedarbiams. Vien 
si; daugelis ir lietuvių darbi- tik Didžiaiame New Yorke yra 
ninku neturi darbojr nėra vii- ■ nnib’onas bedarbiu: didelė ju 
ties jį surasti.
išsibėgę.’ šalta žiema užei- j badauja, sunvkę. nuplyšę 
n.?’Tką darysite> kaiP ^yvcn"ĮYpač gi kenčia vaikai tu ba- 

duoliu šeimynų, dienh, iš die
nos džiūdami ir eidami linkui 
kapo.

Todėl Bedarbiu Taryba šau
kiasi jūsų pagelbos.j Aukokite 
įbedarbiu šelnimui finansiniai; 
'atiduokite jiems atliekamus 
[drabužius vyrų, moterų ir vai-

site?
Komunistų Partija ir Bedar

bių Tarybos veda energingą 
kovą, kad iškovojus kiekvie
nam bedarbiui $150 ir kiek
vienam jo šeimynos nariui $50 
pergyvent per žiemą. Pini
gai turi būti paimti iš valdžios 
iždo ir kapitalistų pelnų. Juki^y. aukokite čeverykus: ko- 
valdžia išleidžia jau ne milio- i]e]<tuokite tas reikmenis iš dar 
nais, bet bilionais dolerių ka- bininkiškai nusistačiusių biz- 
rą. reikalams. Kapitalistai susi- nieriu. Kurie neturėtumėte 
krovė didžiausius pelnus. For-Į patys laiko atnešti savo ski- | 

iš kitu surinktus 
daiktus, praneški- 
Bedarbiu Tarybos j

onų dolerių. Taigi, tuom kartu, 
kada išnaudotojai kraunasi 
naujus desėtkus milionų dole
rių naujų pelnų, tai arti 12 
milionų bedarbių darbininkų 
neturi ką valgyti.

Ateikite visi antradienį va
kare Į “Laisvės” svetainę. 
Bus Bedarbių Tarybos kalbė
tojai, jie išaiškins ,kas reikia 
daryti ir kaip kovoti už bedar- 

. bių reikalus. Bus ir lietuvių 
kalbėtojai. Atminkite: susi
rinkimas įvyks 24 d. lapkr. 8 
vai. vakare. i

Kiek New Yorke Automo- 
biliai Užmušė Žmonių

Vien tiktai spalių mėnesį 
New Yorke automobiliai už
mušė 106 žmones ir sužeidė 
5,027. Nelaimių skaičius pa
augo, palyginus su pereitų me
tų spalių mėnesiu. Pereitais 
metais tą pat mėnesį, automo
biliai užmušė 107 asmenis ir 
sužeidė 4,648.

Šiemet į dešimt mėnesių au
tomobiliai užmušė 264 vaiku
čių ir sužeidė 11,497. Skel
biama, kad 28 užmušta ir 892 
Sužeista, kacĮa einantieji nepri
silaikė gatvių perėjimo tvar
kos. Reikia.turėti daugiau at
sargumo: pereinant gatves.

Kaip Terorizavo 
Pereitus Rinkimus

Vienas balsuotoias darbinin
kas nraneša “Daily Workery- 
je,” kaip jis nuėjo balsuoti ir 
kaip demokratų pastatyti sar
gai su ten pat stovinčiu poli- < 
cistų darė visokias kliūtis, kad 
tik jis nepaduotų savo balsą 
už Komunistu Partija. Ir ka- j 

■ da vienas iš jų įėjęs į balsavį-;
, pamatė, kad | 

arba V. Kancevičiui. adresuo- tas darbininkas balsuoja už Į 
darni jiems “Laisvės” raštinėm Komunistų Partiją, tai veika-. 
46 Ten Eyck St.. Brooklyn. 1 
Kurie natys pristatyšite i ‘Lais 
vės’ ofisą naudingus bedar
biams daiktus, užrašykite, kad 
tai bedarbiams. Rinkdami gi 
reikmenas. klauskite žmonių. ,kui grūmojo' ,kad jis 
ar jie nori bei sutinka, kad ių 
vardai būtų paskelbti “Lais
vėje;” tuomet jie ir bus skel
biami.

JIEŠKAU , PARTNERIO
Turiu hučern^ ir grosernę, labai 

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

(275-280)

lavo permainyti balsą. Darbi
ninkas reikalavo, idant jis'ap
leistų balsavimo kambarėlį, bet 
'demokratas nepaisė to, o ka-Į 
da ėjo namo, tai tam darbiniu- Į

“ į “atsiims” į 

Įu*ž tai, kam padavė balsą už 
[Komunistų Partiją.

East Broadway miesto daly- 
Ije net sumušė kelis darbinin- 
[kus, kurie atidavė savo bal
sus už Komunistų, Partijos 
ikandidatus. Aiškus dalykas, 
kad kitain ir negali būti prie 
kapitalistinės d e m o k ratijos. 
^Darbininkai laike rinkimų te- 
'rorizuojami ir visain jų bal- 
[sai yra suvagiami ir nusuka
mi.

Draugai Menininkai!
ši vakarą, 7 vai. vakare. 

“Laisvės” svetainėie šaukiama <sai 
pirmutinis susirinkimas visų i 
menininku, kurie nori priklau- ' ,
syti prie Aido-Lvros Choro me-! Persikėle j Naują Vietą 
no. grupės. Ne tik draugai Į 
choristai kviečiami, bet visi 
darbininkai, kurie 
dirbti dailės srityje.
pės tikslas yra susimokinti 
laiks nuo laiko gerus darbinin
kiškus teatrėlius ir turėti pa
stovią grupę, kuri rūpinsis 
dramos reikalais. Šiame su
sirinkime visas organizavimo 
darbas bus atliktas, todėl, drau
gai, nelaukite, pradėkime vest 
darbą tolyn nuo pat pradžios.

Komisija.

Graborius M. P. Bieliauskas 
turi norą (Banas) jau.naujoj vietoje po 
Šios gru- antrašu 660 Grand St., Brook

lyn, N. Y. Dabar yra nuosa
voje, gerai įtaisytoje. vietoje, 
kur patogiai galima atlikti šer
menines apeigas.

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15e

libalsamuoja Ir laidoja numirusiu* 
ant visokią kapinią; panamdo au
tomobilius ir karieta* veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTfiS
CIGARAI

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarą

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.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y

" ''..............................   .'.yi 3

t <l
> 

<•
> 

<|
> 

<|
> 

<i> f <l
>

1ATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jo kilį Chemikalų 
, j,. •.. ■ * ■ ■ • į ’ * ■ * 11 ’ f

Šiais vaistais neužtrankia papročio ir attiuosuoja viduriui ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Višiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina................... ... -60c., per paštą 65c.

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

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

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas ' 

Brooklyn, N. Y
Tel„. Gyeenpoint 9-2017-2360-8514

likirpkit ii skelbimą ir prisiąskit karta su ■Įsakymu.




