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KRISLAI
Vajus Kanadoj.
Vidaus Paskola.
Premjerai Zylioja.
Kanada ir Sovietų

Sąjunga.
8 Nuteisimas.

Farmerių Rezoliucija.
Rašo Alginis Vergas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

narių. Taipgi 
gavime naujų 
uždėjom savo 

vajaus žemlapio.

Esant tokiam dideliam eko
nominiam kriziui Kanadoj, va
jus palyginamai eina neblogai. 
ALDLD. 162 kp., Toronto, jau 
gavo 15 naujų 
dienraščiams 
prenumeratų 
vardą ant
Montrealietis d. P. Stukas iš
šaukė kanadiečius padirbėti va
jaus laike, kad laimėjus dova-1 
na, kelionę į Sovietų Sąjungą. 
Kol kas Montrealas mažai tesi
girdi. Draugai, kad savo žodį 
išlaikyti, reikia smarkiau pa
dirbėti, nes vajus greitai baig
sis. Neužmirškite to, kad Mon
trealas didžiausia Kanados lie
tuvių kolonija. Dirva plati, 
tik reikia uolių pastangų.

Kanados doleris nusmuko iki 
15 nuošimčių. ’ 
“money orderį“, į ;
Valstijas nemažai reikia primo
kėti viršaus. O tas sudaro 
daug keblumų mūši] vajinin- 
kams persiunčiant pinigus.

Kanados buržuazinė valdžia ei
na artyn bankruto. Jau šau
kiasi į .savo ištikimus piliečius 
ir užtraukia vidaus paskolą 
ant $150,000,000.
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™inisaauKSaS SUVIENYKITE SPĖKAS, REMK1TE
— K0V4 UŽ BEDARBIU APDRAUDĘ 

DĖKITĖS PRIE ALKANU MARŠAVIMO
New York.—Tik per vie-Į 

ną pereitą savaitę Ameri- i 
kos rezervinis auksas pa-! 
augo ant $39,000,000. Šian-; 
dien to aukso yra už $4,- 
409,000^000. Bet milionai 
bedarbių neturi 
maistui nusipirkti.

dolerio

AUTOMOBILIŲ IšDIR- 
BYSTū NUSMUKUS

ANGLIJOS PINIGAS 
PUOLA

Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos Centro 
Biuro Atsišaukimas . PATI

London. Naujoji MacDo
naldo valdžia neišgelbėjo 
Anglijos sterlingo. Vėl nu
puolė 7 centais. Dabar už 
s t e rlingo svarą teduoda i

SUAREŠTAVO 17 BEDARBIU WASHING 
TONE; HOOVER NEPRISILEIDO ALKA

NU MARŠAVIMO KOMITETO I ,
Bedarbių Komitetas Reikalavo Maisto ir Pastogės delei ,, 

Pribusiančių 1,500 Bedarbių iš Visos Amerikos;
Washingtone Puolimas ant Bedarbių ir Areštai , •- j 

Turi Paskatinti Amerikos Bedarbius .
Padidinton Kovon prieš Alkį

KIRVIU UŽMUŠĖ 
SAVO VYRĄĮ visus lietuvius darbininkus ir darbininkes.

I visas lietuvių darbininkų organizacijas, kuopas ir 
draugijas.

Ekonominis krizis tebesiplečia. Bedarbių armija te
beauga ir milioninių masių alkis nuolatos didėja 
už pašalpą bedarbiams ir 
apdraudą šiandien yra svarbiausias klausimas prieš

Carthage, Mo.— Aštuo- 
nių dešimtų metų Gowin- 

Kova 18‘ienė pasiėmė didelį kirvį 
^V^ieimynoms0!^ užJ bedarbiu nukill° Salv^ savo \yrui’ ° , . . 1 1 1 • • ■» z-i/>*/-* i1 Zxtt./’X i IZ 11 rx

nri™ 1 Gi per spalių mė-i Amerikos darbininkus. Tai yra svarbiausias dienos met kaimynas paklausė jos: i ležine lanka triuškinti ai-1 iš penkių noiėjo matyti pre-
Kia orimo- • , i____ i „ r\ 4 O 4 * I . • r-« t • -i • I f f ZA 1 *  ~ / J ! Irn vi ivri kvnrJ n n Im tvi rv 4- r/v rl zma n U -t "it n

Washington.— Rugsėjo 
mėnesį buvo padaryta Ame- 

Todel išperkant I rikoje 80,142 automobiliai! t C? • x • x-«* •
WASHINGTON.— Hoo-iingtoną gruodžio 7 d. Alka-

I • v ♦ 1 • t t '

nesį tepadaryta 60,424’.

Philadelphijos Bedarbių 
Demonstracija 
Gruodžio 3 d.

kuris miegojo lovoje. Kuo-|verio valdžia pasiryžus ge-mųjų maršavimo komitetas 
__ _ _ J_ 1 _ _ •_________ __ _ 1 1 — • ! 1 axXX-^% XI 4-* '*X 1 ~ 4 XX XX

■ klausimas prieš Amerikos darbininkus. Tai yra svarbiau- “O kaip, einas ponui Gowin- kanus bedarbius, kurie at-1 zidentą Hooverį ir priduo- 
įsias dienos klausimas prieš visus lietuvius darbininkus gui?” jinai atsakė: sisako mirti badu.
ir prieš visas mūsų darbininkiškas organizacijas. kiai, aš tik ką jį užmušiau ”

Kanados premjeras Bennettas 
išvyko į Angliją pasitarti su Philadelphia, Pa.—Bedar-
darbininkų pardaviko MacDo- bill Taryba icikalavo mies- 
naldo valdžia, kaip išbristi iš 
dabartinio krizio ir palaikyti 
Britanijos ir jos dominijų pū
vančią buržuazinę sistemą. 
Svarbiausia, kaip sulaikyti dar
bininkų ir bedarbių revoliuci
nį judėjimą, ir kaip geriau pri
sirengti naujam karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

to valdžios, kad suteiktų 
maistą ir pastogę naciona- 
lio alkanųjų maršavimo na
riams, kurie maršuos per 
Philadelphia. Bet valdžia 
atsisakė tatai daryti. To
dėl bedarbių taryba ruošia

Išvakarėse masinę bedarbių protesto 
naujo imperialistinio karo visi demonstraciją gruodžio 3 d. 
buržuazinių valstybių premje- laike pietų. Lietuviai be

darbiai dalyvaukite!rai zylioja. •
O—o—o f

»Pereitą savaitę Toronto Mas-• 
sey—Harris Co. aplaikė iš So
vietų Sąjungos $1,250,000. Tai 
yra mokestis už paimtas ant 
išmokesčio žemės ūkio maši
nas, Massey-Harris Co. iki šių 
metų darė gerą biznį su Sovie
tų Sąjunga. Bet kada Sbv. S- 
ga praeitą pavasarį davė už
sakymą už $10,000,000 įvairių 
mašinų, su ta sąlyga, kad treč
dalį užmokesčio duos anglimis, 
tai Bennettas nesutiko ir uždė
jo embargą ant visų Sovietų 
Sąjungos prekių, šiais metais 
Massey- Harris Co. veik nedir
ba ir tūkstančiai darbininkų iš- nuduoda pacifistais.

Darbas ; ti tuos reikalavimus. Bet 
yra pradėtas pačiame Wa-‘ komiteto neprileido prie 
shingtone. Washingtono po- Hooverio. Tuomet susida- 

, licija po tiesiogine Hoove-; r ė bedarbių pikietas, kad 
! rio komanda lapkričio 27 d. paremti komitetą. Iškeltos

ir prieš visas musų darbininkiškas organizacijas.
Visi stokime į kovą prieš alkį. Traukime visas mūsų j

organizacijas ton kovon. iPAnlriAmc įimtame
Praveskime gyveniman mūsų masinių konferencijų ta-'1 vliniciiio □iiiiiauid 

rimus. Visose draugijose, kuopose ir organizacijose rin-l 
i kite atstovusĮį bedarbių tarybas. Registruokite organi- !
zacijų nariu^ ir traukite juos į bedarbių kuopos. Gel
bėkite badaujančias šeimynas nuo mirties.

Prasideda alkanų bedarbių maršavimas į Washingto-
ną.‘ Gruodžio 7 d. susirinks kongresas ir 1,500 bedarbių] Gallup, New Mexico. — 
delegatų priduos reikalavimus. Reikalaus tuoj autinės §i0 j valstijoj Amerikos vai- 
pašalpos ir bedarbių apdraudos įstatymo. . ■ džia turi sugrudus į “Zuni

Visais būdais remkime alkanųjų maršavimą! Bosai h* Indian” rezervyną apie 500 
valdžia turi būt priversta maitinti alkanus ir suteik iti indijonu Tie seniausi ir 
pastogės benamiams. Valdžia ir bosai turi būt privers- nriv^ra.
ti aprūpinti maistu ir drapanomis bedarbių kūdikius.,.. "„nH didžiausiame 
Neturime leisti, kad šalyje didžiausių turtų parazitai u, gyventi _ a i a ziausiame 
marintų badu milįonus bedarbių. 1. P

Alkanųjų maršavimas į Washingtoną turi išjudinti . I kampą, . Kur 
mus visus į kovą už pašalpą ir apdraudą nuo bedarbės, siaučia baisios _ audros. 
Eikite į masinius mitingus ir masines bedarbių demons- Šiomis dienomis užėjo tokia 
tracijas/ PAREMKITE FINANSIŠKAI. ALKANŲJŲ baisi aūdm Sū sniegu, jog ---. . .. .... n ........ vuvo

jų kolonijai grūmoja 
mirtis. Sušalo jų gyvuliai

ir

t < * I *

Inriiinnn CriimniQ i bjauriai užpuolė bedarbius iškabos:
IIKHJUlIŲ UfUIlluJd i pikietus prie Baltojo Namo mes reil

Mirtis Audroje

Jie suvaryti į
■ tankiai

TrillLęmaę Pančiui . | MARŠAVIMĄ. Visuose organizacijų-susirinkimuose pa- devyni indi jonai jau i 
lliUKdlllab IdIj£lUJ 1 Įkelkite šitą klausimą ir paaukokite arba parinkite aukų visai jų kolonijai gi

Pacifistų Kongrese i
Paryžius.— Čionai laiko j 

kongresą taip vadinami pa-i 
šaulio “pacifistai.” Suvažia
vo keli šimtai delegatų ir 
kalbėjo prieš karą. Bet tai 
yra buržujai. Pereitam ka-

delei padengimo lėšų alkanųjų maršavimo.
Šalin parazitų klasė, kuri pasiryžus milionus bedarbių ir jie patys baigia šalti 

numarinti badu!
Tegul gyvuoja kova prieš alkį!
Tegul gyvuoja bedarbių vienybė ir solidarumas! ' 'n i !• iį/i-v •
Tegul gyvuoja Amerikos Komunistų Partija—darbi- ISCOarDlŲ nlUSiai SU 

ninku klasės vadas kovoje prieš alkį!
; Centro Biuras

badu mirti.

“Ponas Hooveri, 
eikalaujame maisto ir

! ir 17 jų suareštavo. pastogės maršuotojams bet 
O kame tų bedarbių buvo darbiams!

prasižengimas? Ogi tame, ri, tu turi pinigų delei vai- 
kad jie reikalavo, kad vald- > šinimo
žia parūpintų maistą ir pa-:Grandi!” Tuomet policistai 
stogę del 1,500 bedarbių de-1 puolė ant pikietuotojų, ta- 
legatų, kurie pribus į Wash- rytum pasiutę žvėrys.

” “Ponas Hoove

fašistinio budelio

darbininkus, šitie buržujai 
Lap

kričio 27 d. jie surengė m a- 
. valdžia mttingą: Sus’™ko aPie

nuteisė 8 draugus komunistus žmonių.

SOCIALDEMOKRATŲ LAIKRAŠTIS APIE S5 S.R

mesta iš darbo.

Fašistinė Kanados Kilo toks 
kumščių irpo 5 metus į kalėjimą ir pas-! triukšmas ir 

kelbė Komunistų Partiją nele-1 krėslų karas, jog kalbėto-
galę. Už ką? Del to, kad Ko- 

organizavo 
prieš išnau-darbininkus kovai 

dotoj us.
Teismas ėjo per

Buržuazinė spauda šaukė, kad 
visur matosi “Maskvos rankos“, 
kad Kanados Kompartija vei
kia sulig “Maskvos direktyvų” 
ir kad priklaušo Trečiam 
Internacionalui, kuris randasi 
Maskvoj! Tai visas kaltinimas. 
Tie naivūs kaltinimai ir šauks
mai prieš Maskvą sukelti ne
apykantą prieš- yisapasaulinę 
Komunistų Partiją, tikslu pri
rengti’ karui klasiniai nesu.si- 
'pratusią Kanados liaudį.

o—o—o
Manitobos farmerių susivie

nijimo konferencijoj, atsibuvu- 
sioj Brandon, Man., tapo išneš-

dvi savaites.

jai turėjo bėgti laukan. Sa
koma, kad triukšmą sukėlė 
Francijos patriotai, kurie 
nori, kad Franci ja būtų 
siginklavus nuo kojų 
galvos. .

Juodveidžiai Gyvena 
Laužuose ir Urvuose

tų Sąjungos atsiekimųs, au-

ap- 
iki

Bucharest, Rumunija —į tų Sąjungos atsiekimųs, au- 
Nustebino visus socialde-1 torius, tačiaus, liepia badą 
mokratų laikraštis “Wolks- 
ville”, 
straipsnyje štai ką pareiš
kė apie Sovietų Sąjungą:

“Beviltingumas ir suiru
tė, suparaližuoti fabrikai ir 
rūdijančios mašinos, naiki
nimas perviršio grūdų priėš 
alkanų masių akis, vienoj 
pusėj perdaug maisto, o ki
toj pusėj bedugnis vargas

kenčiantiems darbininkams
kuomet įvedamam kapitalistinių šalių eiti se- 

yru A fklr in n xxnu “demokratijos” keliu, o 
ne per revoliuciją prie pa- 
siliuosavimo. Priežodis sa
ko: “Miške gimęs, į mišką 
žiūri.”

į Policija Londone
London.—Lapkričio 27 d. 

į bent šešiose miesto dalyse 
' buvo bedarbių demonstra
cijos prieš sumažinimą pa
talpos ir prieš MacDonaldo 
valdžią. Policija bedarbius 
puolė mušti ir įvyko aštrių 
susikirtimų. Daug bedar
bių ir policistų atsidūrė li
goninėse. Bedarbių demon
stracijoms vadovavo Komu
nistų Partija.

New Yorko Raketieriy

; W A S HINGTON:— Jau 
net Hooverio paskirta ko
misija tyrinėjimui juodvei- 
džių gyvenimo, pripažįsta,’ 
jog tas jų gyvenimas yra 
baisus. Visuose miestuose 
jie atskirti į blogiausias 
sekcijas, jų susikimšimas 

ta: rezoliucija, prieš kapitalisti- negyįejjiškas/‘ 
nę sistemą, prieš privatinę nuo-1 —--------------------

savybę, už sunacionalizavimą i bedarbiai, kurie 
Kanados “prerijų”—farmų, už 
bendrą organizuotą darbą, už 
socializmą. Tai atgarsiai So
vietų Sąjungos kolektyvizacijos.

“Bet nors senasis;pašau-, 
lis atvaizdina vieną didelę: 
krūvą griuvėsių, randasi.'ša-i 
lis, kurios nepalietė šitasi 
krizis ir sunaikinimas,' oi 
ta šalis yra Sovietų Sąjunga 
Toj- šalyj nėra bedarbės ir 
viršperdirbio; nėra uždary- 

_ tų fabrikų jr nėra naikini- 
...... e maršuoja mo. Pr«duktU- Jik šioj vfe-

i Washington^, kad gruod- ,noJ ,fa .kur.10S rn(?Xaldo 
žio 7 d. priduoti kongresui 
savo reikalavimus. Kad su-j 
teikus visiems bedarbiams j 
nakvynę, mes kreipiamės 
prie .visų dienraščio “Lais
vės” skaitytojų pranešti 
savo adresus ir kiek bedar
bių galėtumėte priimti per- 

PHILADELPHIA, Pa.— nakvoti. Praneškite šiuo 
_____  _• ir 6 d. Phila- adresu: A. J. Smith, 5809

Fairhill St.

Svarbus Pranešimas 
Visiem Philadelphiečiam

Gruodžio 5 
delphijon atmaršuos visi

Del “L.” Skaitytoju ®'zn’s ^’a 5^0,000,000
 - New York.— Požeminis 

. , . . .. i( Gavome .du dabai i įdomiu! gengsterių raketiėrių. pa
ir skurdas—tai yia kapita- Sovietų Sąjun-;saldis New Yorke nejaučia
izin??s’ .; . ... gos. apie. 14-kos hietų .revo- jokio

1 • • . * . -j ♦ • > »

liucijos tsųkaktūvių; paminė-’ 
j imą Leningrade (ir Mask
voje. Drg. i Krasauskas ra- 
šot apie (Leriingradą, o d.lMi- 
zaiia apie Maskvą.; i “Lais
tė” dabar dtioda daug žir
nių apie Sovietų Sąjungos 
gyvenimą ir kūrybos »dar
bus^ Platinkite savo dien-į 
raštį tarpe darbininkų ir 
gaubite naujų skaitytojų. >

New York.— Požeminis
pa-

su poĮicija ir valdininkais, 
su prostitutėmis ir su dar
bo unijų biurokratais. Aps
kaitoma, kad į metus ra- 
ketieriai pasidaro už $600,- 
000,000. biznio! *

būdavo jamas, naujas pasau
lis, nepaisant didelių pasi- 

| aukojimų ir sunkumų. So
vietų Sąjunga vedama ne 
del pelno mažos grupės 
darbdavių, bet del dirban
čiosios liaudies.” ’■;

Bet, žinoma, straipsnį .re
daktorius užbaigia sociąl- 
fašistiškai. Išgyręs, j Sovie-

Charkovas.—Naujas mil
žinas, traktorių s . gaminimo 
fabrikas, dar tik pradeda 
dirbti.; Jis jau dabar duo
da po 13 traktorių ir 16 mo
torų kasdien.' Kada jis bus 
pilnai įrengtas, duos virš 
50,000 traktorių į metus 
laiko.

MILŽINIŠKA JAPONU ARMIJA TRAU 
KIA ANT MIESTO CH1NCH0W 

» * .

Vis daugiau Japonijos ka
riuomenės pribūna į Man- 
džuriją.* Nors Japonijos 
valdžia davė “žodį” Ameri
kai, kad jos armija nemar- 
šuos ant miesto Chinchow, 
bet pranešama, kad apie 
10,000 japonų kareivių ski
na sau kelią į Chinchow. 
Japonų orlaiviai bombar
duoja pakelyje miestelius ir 
sodžius ir šimtai chiniečių 
žūsta. Bile dieną laukia
ma Chinchow užėmimo. O 
Chinchow yra didžiausios 
svarbos miestas.

Japonai užėmė 
rijos šiaurinę dalį, o 
griebia jos pietinę

Nebėra jokia paslaptis, 
jog tatai daroma su Ameri
kos ir Tautų Lygos impe
rialistinių plėšikų pritari
mu. Vis” daugiau pasitvirti-:: 
na Sovietų Sąjungos tvirti-: 
nimas, kad imperialistų yra. 
sutarta užgriebti Mandžurk 
ją ir sudaryti naują frontą 
prieš darbininkų tėvynę 
Azijoje ir sukriušinti Chini- 
jos sovietus, po kuriais yraf- 

| apie 70,000,000 valstiečių.

Sovietų Sąjungoj
Maskva.— Lapkričio 111 P*Idė programą 

dieną visos kasyklos davė nuošimčių. < 
į diena 151,125 tonus ang- naujos rūšies traktorių mo-

Donbasas davė 135,- torus, kurie turi po 90 ir

, Charkovas.— Garvežių
[fabrikas spalių mėnesį iš-

ant įQ2
Čia gamina ir

lies.
000 tonų; Kaukazas—13,- 100 arklių pajėgų, vieton /
532; Maskvos apylinkėj— pirmesnių 50 arklių pajė-
7,466; Urale—7,753 tonus ir gos. Išleistas “Disel” nau- 
t.t. • jos rūšies motoras. Jis tu-

’ Lapkričio . 10 d. Sovietų ri 1,200 arklių pajėgų.
Sąjungos metalo fabrikai' 
pagamino 14,000 tonų čigu- 
no. Iš, to skaičiaus fabri- Maskva.—Lapkričio 10 'd.
kas “Stali” davė į dieną 10,- v^°je Sovietų Sąjungo-
300 tonų. <Įe Pakrauta 57,556 vagonai

Plieno tą dieną pagamin- ivab'ių prekių. . ,,,.... 
ta 10,000 tonų; “Stali” fab-

KRUVINI MŪŠIAI MIESTE TIENTSIN
„ Tiflisas.—Kaukazijoje ari

nkas pagamino 7,400 tonų. baį0S komisija išdirbo pla- 
= | ną, kad arbatos pasėlius 

pakelti iki 100,000 hektarų.

Tientsin.— Imperialistų 
armijos pradėjo skersti šio 
miesto chinus gyventojus. 
Kruviną darbą pradėjo ja
ponai ir italai,, o dabar visų 
kitų šalių kareiviai įvelti į 
tą skerdynę,— amerikonai 
irgi. Tai žudymas begink
lės liaudies.

Sakoma, kad susikirtime 
žuvo * 16 svetimšalių. Tai 
tas ir davė progą svetimša-

lių kariuomenei padaryti 
naujus kruvinus užpuoli
mus ant miesto beginklių 
gyventojų.

Miestas Tientsin yra su
kapotas į sritis. Kiekviena 
imperialistinė valstybė turi 
savo sritį ir turi savo ka
riuomenę. O vienoj srityje 
sugrusti visi chinai ir gyve
na didžiausiame varge.

Leningradas.— “Krasnyj 
Putilovec” 13 d. lapkričio 
nuleido pagal programą pa
skutinį traktorių, šis fab
rikas šiemet, iki 13 d. lap
kričio, suteikė 17,854 trak
torius. O nuo pradžios jų 
būdavojimo davė 34,000. Į 
dieną jau pagamina
traktorius ir 85 motorus.

84

(Daugiau pasauliniu , žinių 
5-tam puslapyj)

• • ...» ...
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vensime ekonomiškos depresi
jos laikus.” į į ■ . ’ . . ,

Nori pateisinti kapitalis- 
sunku.

xvisabI .kraštai^ įra. teūks^ Kjausjmu Forumas-Dislflisijos
d., jįio ahtgalvių “ŠlA Atei- I ir Ko Jos Yra Vertos J
tiest Dąrbįnis Planas”,‘skąi- ' . ' _______ ;

i’ i . J I . i Trby,? N. Y., lapkričio 23 d.,jni,s agnostikas-ateistas bedievis.
“Mumę į piriniausiai svarbu rabinas, kunigas, pastorius iri Jis nė nebandė liesti { ekonomi- 

atkreibH ‘reikiamos ‘ domės į ~ ~
Susivienijimo veikimo per
tvarkymą ir nustatymą aiškių į 
planų ateities darbams.
suomeninio ir kultūrinio vei-1
kimo žvilgsniu mūsų organi-j iki $2.

'gan

Tėvynėje”, ir Ko Jos Yra Vertos

Lietuvos Komunistų Par- Lis, buk ir jiems 
tijos Centro Komitetas at- į Ragina, kad darbininkai tu-

• • i • tt i iv. < ii • m v • sišaukia į lietuvius ’ emi- i retų “sveiką’^ protą, 1 nesi-
rnspirksme Valda? Alkanųjų Marsavimu *

. Maitinti Rarlarkiiie judėjimą Lietuvoje. ganizuotų ir neimtų klasp
h - lUCUlUIU DCUdI.DlUd Atsišaukime nurodomą, niai‘protauti, neskelbti; ko-

*; ' ------------------------- kad užsieniuose gyvenanti parazitams. Esą:
■ ’ • “Nežiūrint to; kaip sunkūs

laikai nebūtų,' mes savo gjwy-
( bę, palaikome ir del ’tų sąly
gų ^urimeĮ Įbpti dėkingi,Aųgš- 
čiausiajam.. į ( ;

• Ragina dėkuoti už> tuščią 
pilvą, badavimo sąlygas ir 
priduria:. i t i; • < •

“Taigi, bbdėkodamii už 'tą, 
1 ką turime,’ prašykime Dievą', 

kad ;jis apšviestų pfotus ii‘ pa
saulio valdovų ir'visų tų, nuo] 
kurių pareina žmonių gerovė.” i

per_j Kunigų “Draugas” tikri-1
• _ na, kad gerovė pafeina nuol . v .v ,~T .

;”” "■ ; \ ' ".r Ti7’ knnitalicitii Tip niilinnai!rie uzsizergę ant Č>LAko ne viena tūkstantį rubliu, kapitalistų. lie milionai ... . .
idarbininkų ir farmerių jiem 1 - .
I be reikšmes, kurie savo dar- a s m e n imams 
bu sutveria turtus ir pašė- ^ad dar daugiau galėtų pi- 
ria tuos parazitus ir pačius visokiomis išlaidomis į

- pasiimti, tai planuoja su-j 
daryt eilę naujų komitetų.

Maitinti Bedarbius
lietuviai darbininkai daug 
padėjo kovoje su fašistais: 
'ir Intomis parazitinėmis

Kapitalistų valdžia iškalu o pasirengė užuolanka už 
akių užbėgti alkaniems bedarbiams. Hodveris dar pra- ( 
džioje rudenio susitarė su Amerikos Darbo Federacijos . , 
vadais ■ ir kitais reakcionieriais, kad visi bendrai kovos kapitalistų yaldziohus- • Lie- 
prieš; socialės apdraudos įvedimo keliamą klausimą. ’ tuvbje.!: Atsišaukime ' 'skai-

Ą. D.' Federacijos vice-prezidentas Woll išleido atvirą tom:' ’ ' ' 1 ( 1' 1 ;
laišką, adresuotą J. V. kongresui, Pirklybos Butui ir ki- 1 ‘ -Kaipl gali emigrantai remti 
tokioms kapitalistų organizacijoms. Tame laiškę jis ra- ‘ Lietuvos darbininkų kova? To, 
gina Persekioti bedarbius alkanų maršavime .Pirklybos ikįus pa džiusf rodg A ' 
Butą WoĮl persergsti, kad. neduotų maisto bei pastoges, • ljetuvj. dal.bininkai.rikos lietuviai, .darbįųinkai, 

kurie tik 1927 metais surinko 
ne vieną tūkstantį dolerių 
mūsų kovos < rėmimui ir Mas
kvos emigrantai, kurie i 
nai ir šiemet pavasarį surin-

“Nežiūrint to; kaip sunkūs
, ; i w, > >. ii ■ i •; ■,

maršuotojams. Visi reakcionieriai sukilo ant kojų prieš! 
alkanus bedarbius, * kad neleisti jiem išreikšti protestą 
prieš kapitalistinę badavimo sistemą ir pareikalauti kon
greso, kad būtų išleistas socialės apdraudos įstatymas ir 
tuč tuojaus suteikta bedarbiams pašalpa.

Kapitalistinė spauda giriasi, kad per visą šalį įvairios' 
labdarystės įstaigos jau sukėlę $45,000,000. Bet jei tie 
pinigai būtų ir visi atiduoti bedarbiams, tai būtų tik la
sas bedarbių alkio juroje. Bedarbių visoje šalyje randa- i 
si apie 12 milionų, tai tik po keturis dolerius teištektų ! 
kiekvienam bedarbiui. Gi mes žinom, kad daugiau, ne- į 
gu pusė tų pinigų bus išleista poniulių algoms ir jų pa-1 
žįstamų šelpimui. |

Dabar įvairios kapitalistines labdarystės įstaigos su-' 
■ rašinėja bedarbius. Suprantama, didžiuma iš užsiregis-l 
travusi negaus jokios pašalpos. 7 
ras visokių pasiteisinimų, kodėl jie nešelpia tuos alkanus ■ ruosius kelis metus labai 
bedarbius. Tie; kurie dar turi pastogę ir gali pasisa-; mažai kuo parėmė Lietuvos 
kyti, kur jie gyvena, tai užsirašo, bet kaip su tais, kurie darbininkų kovas. Prieš- 
namų neturi? šiandien yra šimtai tūkstančių darbinin- j fašistinis Nacionalis Komi
kų, kurie neturi pastogės. Neteko darbo, nėra iš ko gy-| tetas bėgy je praėjusiu1 me- 
vęnti ir jų prieglaudos urvai patiltėse ir bačkose išmatų L r>p-bdė'vv^kpii ‘ ’ 
vietose. Be to, nevedusius labdarystės įstaigos visai at-• x J 
sisako šelpti. Tai kas pasiliko daryti šiem nevedusiem' 
išalkusių bedarbių milionams?

Tūkstančiai bedarbių, Huvoavj< . .. _ . j .
šiandien ją praradę tampa išmesti į gatvę. ' j visa eile Bendrų Konfęren

-Iš tūkstančių kasdieninių atsitikimų paduodam vieno (kur buvo, priimta re. , - - £ i Aj < .m f,-,.
buVttsio praėjusio karo veterano, kuris buvo gazais ap- zobūcijos raginantį yiętų ir Lopys .p.L.A. ,, ,
nuodytas. McDermott,-‘gyVenąs Naugatuck, Conn., buvo N a cii o iralį ;Pre.šfą^istinį irOkstanęiaS>SifiJoS

j 1 L— 1 71 —o JI., a. x xx — ' Tau Iz w 4- vAzzS 4* i n n n i i i *' *•

Mes manom, kad ir dabar su
krus - mūsų draugai užsienyj 
ir dar sparčiau imsis organi
zuot aukų rinkimą visur, .kur 
tik dirba emigrantai iš Lie
tuvos.”

Amerikoj gyvenanti lietu*- 
Buržuaziniai labdariai, viai darbininkai, per pasta-

ts : veiklu
mo. Kiek sparčiau padir-:

bu sutveria turtus ir pąše- 

kunigųs. Liepia dėkuoti už 
tą kąjurį. .Qi: šiandien mi- 
lionai darbininkų turi bądą. 
Vadinasi, ačiuoti . už !
Gi baisi bedarbė-, ir. krizis 
yra todėl, kad> dievas ne
duoda kapitalistams ;
Viskas, ką reikia padaryti, 
tai pasimelsti į dievą,: kad' 

‘jis atsiustų'parazitains pro-' 
tą ir'tuomet.viskas ’būš ge
rai? ’ .Tai begėdiąkaš kątali-

T*rbJ\ N. Y., lapkričio 23 d.jni.s agnostikas-ateistas bedievis, 

advokatas Darrow pasakojo su-|nius visuomenės šantikius, iš 
sirinkusiai publikai apie savo kurių yra išaugę visokios reli- 

i įsitikinimus.
i Tai buvo tipiškas buržuazinis

V1" i susirinkimas. Įžanga 1___

gijos ir patys dievai.
_L._j Tų dangaus pardavinėtojų— 
buvo diskusantų kalbose labai aiškiai 

suomeninio ir kultūrinio ;vei-1 gan aUgšta: pigiausiai 75c ir atsispindėjo įvairūs išnaudoto- 
Čionai susirinko tur-Jų visuomenės laipsniai. Rabi- 

zacija reikalinga rimtų refor-1 tingoji klasė, vidutinė buržuazi- 110 kalboje vaizdavosi paveiks- 
mų, jei norime užtikrinti Su- pa- Ir iš rūbų buvo galima Jas patriarchatų—vergijinė vi- 
aivfeniiimni normali aumma.hpręsti, kad labai mažai randa-1 suomenes esme ir besitąiksty-sivieųijįmui normąlį augimą! 
ateityj. , Pirmiausiai reikalin
ga sudaryti > atatinkamas apa
ratas ir medžiaginės. . išgalės; kUnįgas* Lapp. Jis** nurodinėjo^ laikyti kapitalizmą. Gi protes- 
SLA; Pastoviųjų Komisijų vei-lkodel - jis esąs katalikas, kad ^nų pastoriaus kalba, tai bur- 
kinlui: i'• Reikalinga . - sudaryti dūšia nemirtinga, meilė į dievąJ žuazinių grūpių santikiavimo 
pastotus centras kultūrinio ir! sudaro , visuomenei moral į i atspmdys. Gi gerbimas tradi- 
socialio veikimo vykinimui,. iš' pagrindą ir šeimynas pastovu- j Raikymas^anitaKz-
kurio išeitų ir iniciatyva < Sulyg> kumgo pa^ kaPltahz

mas prie buržuazinių sąlygų. 
Katalikų kunigo, pasaka—feęda-

si, ypač sunkesnio užsiėmimo 
darbininkų. ■ .

Pirmiaūsia kalbėjo katalikų reikalai ir įsišaknėjimas pa-

sociali© veikimo vykinimui,-
kurio išeitų ir iniciatyva ;tte ’ ■ ~:;-u ° " T įmo • • * ■. . » ■ . . . , , .... imu, tai net ęivihząciją katali-kuto veikimui, n-butų teikia- kybg kįusi) !apkrikštinę j Tose kalbose viskas buvo nu-
ma visokia galima S.LA. kuo-) c]aUgybę ' pagoniškų padermių.! šlifuota taip, kaip naudinga pa
lioms ir apskriciams pagėlba Toj linkmėj ir dabar jie tesi- irazitinei klasei.
socialiams ir kultūros dar- darbuoja. Darbininkai žino iš j D:____    __
barns'.”

Fašistiniai elementai, .ku- mių ir taip pat lietuvius, api- versitetų sakyklų pasakojimai, 
tą plėšiant ir .skandinant jų pačių Jis nepanaudojo nei vieno šių 

organizaciją naudoja savo kraujuose. Kad inkvizicija. mi- dienų realaus gyvenimo fakto, 
reikalams. ^°nus išžudė šviesiausių yisuo- Me tik .šiame viename mitinge 

xx xm xx XXX 4- rx x I 1 X XX X X X r-v X xx xx xx m — —

prasišiepė.
; Antras kalbėjo 
j Shankman. <

Kalba, kad jų organizaci- graudenti publiką

•>

darbuoja. Darbininkai žino iš į Advokato Darrowo kalba ir d 
istorijos, kaip katalikai—kry-! argumentai, tai buržuazinio 
žiokai krikštijo daugybę pader-' profesoriaus ir .kapitalistų uni-

• • 1 • . M • . • • ’ . .

menės narių, tai kunigužis ne- į darbininkas pabuvęs, bet ir 
j daugelį tokių forumų-diskusijų 

"‘--j J r a b i n a s ( aplankęs, kaip nieko nežinojo, 
Jis esąs žydas to-,jtaįp įr nežinos, iš kur yra kilę 

del, kad gimė žydu. Bantfė; religijos ir kaip jos naudoja- 
apie žydųįmos painioti vargingųjų masių 

sąmonę.
Darbininkai turi kovoti su re- 

Reikia aiš- 
remta ne ant tikėjimo, bet antjiint religijų ir dievų atsiradi-

Jis yra . žydas ! tinio taškaregio. Reikia pa- 
kad talmudas ' mokina, ’ dauginti propaganda, kaip K. 

kaip reikią gyventi. O meilė. Marksas nurodė, prieš “žmonių 
prie dievo yra , moralinisA pa- į proį0 nuodijimo opiumą-religi- 

• s Į grindas. Sakė ir apie dešimts į 
j prisakymų ir, suprantama, apie 
| 5-tą “neužmušk”, bet nutylėjo,

jai reikalinga visuomeninių vergystę Aigipte, persekiojimą
uctuų. vijjų Ispanijoj, Rusijoj ir kitur.

- Į Nurodinėjo, kad jo religija pa- ilginiais burtais.
xxxz j . ’i’v,- ki„ J1Ci“l'a ”*c a“v vlKCjimo, xzGv ar.vf kini religijų ir uievų acsiraui-

protą. inyJa- Luva parazitines kla- dievo įsakymo; “daryk tą ir ne-(mus iš ekonominio, materialis-

ir kultūrinių reformų.
sa buržuazinė sistema trū- i

- - j

beta pernai rudenį. Tik pati- ku darbininkų? a^gaųdinėji- 
ka turėjo kokią nuosavybę, butinėmis savaitėmis įvyko 

sz ... . / TTirio T?rili r!t
mas.

išmestas'iš Savo namų ir jo baldai parduoti varžytinėse.? Komitetą rhestis sparčia,įi. į 
Kūdikiai ir moteris atsidūrė gatvėj be prieglaudęs. . Ta- i darbą.
kių atsitikimų būna kasdien tūkstančiai plačioje Ame
rikoje

sės elementai—sužliugimas daryk tatai, 
vis didesnis reiškiasi ir ka- todėl, 1 
pitalistinės klasės lekajuose, 
lįetuviškuose -fašistuose.

Tas vystantis1 fašistinis! 
gaivalas stengėsi pastoti! -t i • * -v , • * .• nr-K ’ n • • • 1
kelią Lietuvių Darbininkų Įkaip Maižiaus sūnus Jozua net :• 

■! * Susivienijimui. Bet jie bu- j “saulę sulaikė,” kad daugiau! 
vo ’ suminti organizacijas! išskersti palestiniečių ir ir pa-;

'1 ’ L augimo kelyje.

z' Per pąiliijitinius me'tuš' 
'. S-.ų šTv į enįjimąs; L-ie;tuvių’ 

riKo'ie. Amerikoj pradėjo sparčiai
Alkanųjų delegacijos, pasiuntimui į Washingtoną, be- Tai menesis, kuriame - c .m 

veik visur jau išrinktos. Šiomis dienomis miestuose įr! buvo nužudyti keturi žymus 
miesteliuose yra šaukiami bedarbių ir dirbančiųjų susi-! Lietuvos darbininkų vadai, 
rinkimai maršuotojjj išlydėjimui. Darbininkai turi skait-' Tuoj sukaks penkių metai 
lingai rinktis į tuos bedarbių susirinkimus. Ne tik rink-i kaip kruvinasis 
tis, bet svarbiausia, tai rinkti aukas padengimui lėšų, kankina Lietuvos 
alkanų maršavimo. Keturi rėdai eis iš įvairių šalies į menę.
kampų į Washingtona ir ten spirs valdžią, kad skirtų | priesfašistiniai 
dideles sumas pinigų tuojautiniam alkanųjų sušelpimui. i, . , .
Susirinkę tūkstantis penki šimtai alkanų maršuotojų rei-ltai, rl. sPau'iau.

Gruodžio menesis čia

Smetona :: 
varguo- :

S-.ų š'i v i enjimąs Lietuvių’ 

pulti ženpyn ne tik, nariais, 
bet ir jo iždąs įuštėja; Iš-, 
skolinti pinigai saviesiems 
pražūsta. Supirkti bonąi 
puola. Valdininkai graibš- 
tosi krūvas pinigų algų ir 
išlaidų reikalavimais prisi- Frakciją, 
dengę. Kf44uį. (įį^ėjąnt^ or- proletarinį sąrašą.

j “saulę sulaikė,” kad daugiau i 
organizacijas! išskersti palestiniečių ir ir pa-j 

Jaunutis j sigrobtr jį -gyvulius ir gražias i 
Darbininkų Susivienijimas.imoteris- , b. . „.į
jau turį -3Uyįrs .5,000 barių J . Treučifs ’ t krim;'nalisti- j 
Gimi ni innnimiu rnšnri i bylų advokatas Darrow. įŠimtai jaunuoliu laposi i tą Jis bandg nUrodyti> kad bib_i 
organizaciją.. Kultui ims iijjjos pitsakos -apie dievą ir dū-i 
sporto veikimas, sparčiai gįa yra nesąmonės, bet yra ten i 
plėtojasi.. To nusigandę fa- ir gražios literatūros. Esą, į 
šistiniai rimbai kalba apie dūšios ir dievo, buvimą šian- Į 
SLA. kultūrinį ir visuome-. dien niekas netiki, netiki ir tie, 
ninį lopymą. ‘ ’ J

ko.mite*- 
padirbėti, 

kalaus kongreso, kad būtu išleistas socialės apdraudos Į darbuotis* besiartinant pe.n- 
yįstatymas. *" me^' sukaktuvėm nuo

Kovą už tuojautinę pašalpą ir visuomeninę apdraudą! nužudymo Požėlos, Greifen- 
yra kiekvieno bedarbio ir dirbančio darbininko būtinoji bergerio, Giedrio ir Čiornio. 
pareiga. Stropiai ir rūpestingai dėkimės prie tos kovos. Rinkime aukas Lietuvos 
Kęlkim obalsius: “šalin nagus nuo alkanų maršuotojų! Komunistų Partijai. Rem- 
Duokit *$150. bedarbiam tuojautinei pašelpai! Išleiskit kime Lietuvos darbininkų. 

* “* ‘ . -- c i riktas rengia bazarą 5 ir 6 d.
[gruodžio. Kiek teko patirti, 
tai visos tautos turės savo sky
rius. Mes, lietuviai darbinini 
kai, neturime pasirodyt .ptas-r 
tesni, ir neduokime, kad mūsų 
iš praeities geras vąrdąs išdil? 
,tų( iš tarptautinių pąreųgimų, ! Keletas draugų ir draugių jau 

Komunistų Partijos baząru fpasižadėjo , parinkti I

Cleveland*) Lietuviai Darbininkai, Turėkime 
Savo Skyrių Komunistę Partijos Bazare

CLEVELAND, Ohio. — Ko- Isavo susirinkimus, turi išrinkti 
munistų Partijas šeštas Dist-i po du delegatus į bazaro ko-

F. A.

SHENANDOAH A.L.D.L. 
D. KUOPON ĮSTOJO 4 
NAUJI NARIAI; KUOPA 
GAUSINGAI AUKOJO 

darbininkiškiems 
REIKALAMS; IŠRINKO 

DELEGATUS

sociąlės .apdraudos įstatymą!’’

Ekonominis Krizis Didėja
kovas.

Liepia Ačiuoti Dievui už
Badą

Tik praėjo Padėkos’Diena,

SHENANDOAH, Pa.—-Lap
kričio 22 d. įvyko A.L.D.L.D.

‘ ' kurie aPie tai kalba- Atsakė į 17-tos kp. susirinkimas. Pri-
vhlninleni Tmdnvcikifp Si. katalikų kunigo statytą klausi- sirase 4 nauji nariai: J. Kai-

A. • viduje ’ Darbininku Jog nwkslas neįrodęs ne- bočius, L. Rusmenė J. Gar- 
Balsuokite už!™i'tingumo esybes. Darrow.sa-Į^uskas^lr ^Kazlauskas Kuo-

I ke, kad nereikia mokslo, kad u. gnumcia\o vmų.
i matyti, jog gyvūnas ir gmo_ Darbininkiškiems reikalams 
gus yra miręs, kuomet jis nu- ai)kojo .se,^ram,a? ’ Pedai k®“ 
miršta. Tatai visi mato ir su- i'1.0”61 1 Washington? $10.00, 
pranta. Darrow nurodinėjo, i^/os pohtiniams kaliniams 
kad yra paika net kalbėti apie:?5-?0' Agitacijos Fondui $5.00 .. . 
dangų, kuomet nieks nieko apie!lr Ja“n«ųJPionierių palaiky
tai nežino. Girdi, juk yra>ui $2.00. Tam pačiam tikslui.

Bedarbių^ TaX°n

.. . ... . . -išrinko du delegatus, J. Senkų

.. : ... .- 0 lir P. Link; į Ateivių Teisiųkiomis Įtaisomu gali keliauti?, Komitetą V. Rugie-
Dar pajuokė patapo pasaką, h. R Motuziįng; j Prteš. 
Imn nipvas turpin snvn tvari-?. „ ... < ▼rasistinį Komitetą A. Jasins- 

kas ir S. Kuzmickas.
Susirinkimas buvo tvarkus,

mitetą. Kurių susirinkimai 
bus jau vėliau, tai jų valdybos 
privalo pasitarę paskirt na
rius ir pasiųsti į bazaro dele
gatų susirinkimą, kuris įvyks
ta kiekvieną subatą, 3-čią vai.

liauti, na, o kaip kas ir su ko- j 
kiomis įtaisomis gali keliauti? i 
Dar pajuokė patapo pasaką, I 
kad dievas turėjo' savo tvari-! 
nius vandenyje skandinti. Mat, 
esą, tais laikais gazai buvo ne-

į Nėra; dienos, kad kapitalistų laiAaščiai nepaskelbtų, 
khd „ baks įr toks fą^rikantas tvirtina krizio praėjimą.!
Qt, tik aaF kelios savaitės -r jau gerieji laikai sugrįš J kurioje) Amerikos buržuazi- 
Tįačiaus ^fši tie'križi‘o mažė. imo tvirtinimai yra su-šake (ja >prisiryja ir ačiųoją, ;die- 
ant-vandens“ parašyti.” i t i . h, * "" '
^Geležinkeliai yra šalies gyslos, kuriomis ■ praplaukia ža<- a'p gaudinėti ^darbininkus, 

libjf "medžiaga ir visokį produktai. . _........./____ _____ _______ ____
a jyvari^ą1 per5 likutinius tris metus pirmutinių^devyniiyl vpj jiėiris' duotas “malo-

1929^ metais gelžkeliai darė'Į ^eš”. Tūciaus tų malonių Komunistu Partijos r^fei^i- 
abyva’rtos,'už $961,381,382* ‘ .
$Š60$62,zoo•;♦ gi• m. tik(4U7,oou,ut)«. -vaamasi.

'ihet; gfcJžkelhL kompanijos | er tą patį laiką, kaip 19291-’ 
ni.£ĮĮą1r£. per. pusę mažiau b znio. ‘

liais laipsniais, vėl sparčiai puola žemyn.- 
žemiau nupuolė, negu bent kada yra buvus, 
mįėta laikraščiuose, kad geležies gaminimo fabrikai pra-j 
deda dirbti ant 42 nuošimč: ų produkcijos. Takaus ua- i 
bar statistikų daviniai rodc, kad tedirba 35 ir 28 nuo
šimčius. ‘ r ■ ,

Cleveland^ ir Detroito la ikraščiai “Free Press” visa i 
gerkle š&uke. kad automob lių industrija pradėjo dau
giau dirpi. ,Fordas gyrėsi, 1 ad jis į savo fabrikus paim-L 
siąs 120^000 darbininkų. Ti i visi pagyrai, tai dūmų pū-j ?i 
trinas j 
'“gerų Idikų. . ..........
f JGį šiomis dięnomis paskelbtos statistikos rodo, kad pa-! produkcijos. Sąkysim, jei 1928-9:m.-gautino šimtą autp- 
akutfnėriijis šavditėmis visai sumažėjo,automobilių ir tro,-1mobįlių per savaitę, taij.1931 m. per paskutinę s.avaitę;te- 
KU gaminimas^ Praeitą savaitę visb pagaminta . 8,709 gamino 16 autpmobilių, 4; j f ';. ) ;^ z į,-i. r , . . : ;Į
karai h* trakai, kuomet pirmesnę savaitę buvo padirbta Krizis iš šakpų purto Amerikos kapitalizmą. Galas 
9,156 karai ir trokai. Gi pernai per tą pačią savaitę pa- buržuazinės tvarkos artinasį.

j‘G L--' vui > už' geruš metus. , Ęąd 

Paėmus, gelžkelių! kunigai ragiha dėkuoti die-
.lnon ,- . . j , į i • —-— v-------------ę-r------ ------šM’M; ) >jėš įrivAfeu1 dalyvauti

K W «.« oox ood x9no9A metalS gelzkeliai < dąr&Į ties” Taisiaus tų malonių Komunistų. Partijos, r.pnrfcngi-.
3 x.’i i J?a^l. aJ.^• darbininkai liiekad rietuvėje jmuosė.i i Pesivadiptii bolševikui

6^862j20&; • gr 1931 m. Tih (407,660,068. ’-Vadinasi, sie-įįp įg dįėVų nesulauks. Ku- [hieko . nerei^kįa^ -jėlgū ?i>epęiąi-i
- - - . - i nigai priversti nripažinti,' prie to judėjimą ^ų. dar-

U 41HV. ; kari' Qiinkiiq laikai t vhro-'dm' bų,( 3.u .visokia) p,ąrąp)ą,; kpkfe
Pheįl.0 gamyba, kuri rugst įp mėnesį buvo pasikėlus ke-į . a ■. v . i ? val£aie tik leidžia darbininko ir jarbi- 
" ' ' DftbaV daugi,mama> taL^tai kaiP“^ : ,

kęja kunigų ;

po pietų, 1245 Prospect Ave. žmomi. Jei šiandien toks prie- . f • j:
— - - - ■ • tikis butų, tai jau gazais zudy- pavyzdingas. Visi rimtai ais-

i bazarui ----- ~~
turime rūpintis yįsi klasiniai į tinkamų daiktų. Prašome yi-J Ketvirtas Raibėjo protestonų 
susipratę ČįeveĮando darbiniu- sus draugus, kurie tik galite, pastorius Jonės, 
kai. Draugijas, .kb'rįbs'įkaito- pasistengti gauti ką nors : -n
ši^darbin'inkis^drhls, Jtftinka'su z arui' arba paaukoti.' ' ’

nors ba-

komunistų principais,' pripažįs
ta Sovietų Sąjungą’ d'arbhtinkų

Buvo žy-JKQ3a .Kunigų i ^Drarigas”,
Ūkai pra- ! lapkričio 25 d.,; girdi: I Komunistų .Partijos Lietuvių

Tačiaus da-j “Tiesa, laikai yra sunkūs. | Frakcijos Biuras kreipiami į vi- 
Sunku yra darbininkui, sunku isas darbininkiškas draugijas 
ir visiems kitiems. Tačidusibe! įl,kuo?as ir j.ų k^etus. 
visi gyvename ir, sveiką protą. w PaAijoįfbazaro? 
turėdami, . sėkmingai pergy-r; ’'Draugiją/ ktirios dar turės

% A • Miknių pu , s i i > ; '..n; • ’ j : < ;
darbininkų akis, kad raminti bedarbius grįžimu gaminta 42,858 karai ir trokai., ^Apskritai, automobilių 

dikų.” . • į gaminimas šį rudenį nupuolė iki 16. .pjuoĮŠimęiu normalei

skutfnėmjs šavditėmis visai sumažėję .automobilių ir tro,-1 mobįlių per savaitę,! tąi 1931 m, per paskutinę s.avąitę;te-!

kusavo bendros konferencijos 
’ ‘ ‘ ‘ . Mat, šia-

Jis vra nro !me šus’rinkime buvo išduotas 
tertonas todėl, kad tiki į tradDkonferencijos raportas. 
cijas. ■ Jo tikėjimas1 į kristų !Dra?:«:uose ™atosI dau.gla.U i 
darąs ji JaisVu žmogumi.' Gir- mo veikimui po įvykusiai« 
di, mes garbiam visus -didžius įkonferenoijai. Ir tie draugat, 
istorijoj pasižymėjusius • žmo- |’IU"e 1,e.buv0 akt'^us’ ■
-nes. Meilė prie dievo yra pra- dabar imasl d_arbo' .
, .. .v .y, , . _ Senas Rimbas. rkilnumo išraiška ir. moralybes • 5
pagrindas. ' ------- T—;-------- -

Susiyjnkusi publika delnų plo- GREEN MARINA IR MIG-'i 
jimu pritarė visiem keturiem Do BEDARBIUS 
.kalbėtojam. Tik pati virsuti-' 
nė galerija, katalikų ir protes-j _ ~
tonų kunigam kiek tai į vieną,' WASHINGTON.?— Ame- 
tai i kitą-pusę pasvirę daugė-j rfk D b Federacijos re- ■ 
hąu papleksteno. | ■

Buržuaziniai sluogsniai, ką akcinis prezidentas Green ▼ 
buvo užsimokėję po $2 įžangos,! . . \

gausingai. į užsimerkia ir nemato, kad
T . ’ bedarbė nesulaikomai tebe-Jos VISOS

išnaudotojų tvarką,1 auga. Jis sveikina pramo-
 ' nę, kad “pastojo, kelią be

darbės augimui.” Tą gali

kanri h* trokai, kuomet pirmesnę savaitę buvo padirbta

i Surinktu^ daiktus ^alihia pa
likti 'sekąrhošd yifetdsė: Lietu
vių 'DA^-biWinku i Svetainėj, 920 
E. 7$th- St., pas dtfgJSimanaus-

I ką, '1147 E. ,79th St.Oorlette. 
pas drg. J. Graibų, 13801 Ho
ward Ąve. •j,pas drg. Rauluąai- 
tį, 407.9, :E.' 138th St. ; .Collin- 
woode pas J. Žebrauską,. ,944. 
Evangeline Ave.; pas D. Pet
rauską, 1451 Clermont Rd.; 
pas J. Bagdonienę, 14210 
Thames Ave. Wešt Side drau
gai prašomi pasirūpihti, drg. 
Meteliai,. Bagdonai, Kirstukas 
ir kiti.. ' ■ ■ ■ paterškino visiems

Draugai, lietuyįąi „dąrbinin- Kapitalistų klasei nedaro skir- 
kai, padarykim lietuvių įkyrių tunto, kokia religija. 
Partijos bazare kuo geriausią, palaiko L .
Visų pasidarbavimas duos J?ar- taip kaip ir Darrow—buržuazi-1 
tijai reikalingos finansinės pa- 1
rkmos sėkmingai vėsti * rriūslj, 
kaipo darbininkų, kovas. O 
bė finansinės paramos to ne
galima padaryti. Komunistų 
Partija laukia paramos tik aš 
darbininkų, nes ji yra darbi
ninkų.

Tikimės, kad draugai ir
drauges pasidarbuosiu kaipo dflrvfi fikfai r<rppn vnr;ft 
darbininkai ne iš vardo, bet aaiyU tlKfai wee11' Runo
iš. darbų.

Komunistų Partijos 
Liet. Frakcijos Biuras.

tikslas yra apgaudinėti dar
bininkus. .
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Proletarinio Meno Kampelis

PROLETARINĖ MUZIKA
Klausimas.—Ar buržuazinis kompozito

rius gali rašyti tikrai revoliucinę mtlziką?
Atsakymas.—Ne. Buržuazinis kompo

zitorius negali būti sėkmingu proletariniu 
kompozitorium. Vienok mes nesakome, kad 
buržuazinis kompozitorius negali būt politi
niai revoliuciniu muzikoj. Jis gali persi
imti proletariniu gyvenimu ir tapti arti
mai jaučiančiu jų jausmus ir siekius. * Pa
vyzdžiui, kuomet įvyko Rusijoj revoliuci
ja, likosi nušluota “inteligentų” klasė. Tad 
jos kompozitoriai neturėjo ką daryti. Jie 
neturėjo kam rašyti muziką. Čia jiems tei
kėjo persiimti nauju gyvenimu ir pradėti

• rašyti muziką toms proletarų masėms, 
kurios veik neturėjo muzikos.

Vienok kompozitorius, kuris buržuazi
nės klasės gyvenime auklėtas, kurio jaus
muose, sieloje yra prigijusi buržuazinė 
ideologija; jam įstrigęs buržuazijos švel
nutis gyvenimas, reikalai, romansai, puo
tos,— tai labai daug laiko sunku persiimti 
nauju gyvenimu. Tankiai tos įtakos ir pa
lieka jame. Proletarinė muzika tokių 
kompozitorių būna ne naturalė, dirbtinė.

Darbininkų Muzikos Lyga.
—

KOVOS BATAREJA
(Tąsa)

Po arklių valymo laužiasi ir grumiasi ka- 
zarmėj prie Vandens kranų ir plaunamųjų lo
vių. Išvietėj pasieniais stovi eilėj ir rūkyda
mi laukia eilės. Bet*didesnioji dalis, maistu 
rankose ant guolių, prie spintelių, palangėse 
—skubina valgyti.

Penkios minutės. Riksmas:
“Ruoškitės rytiniam patikrinimui—su kati

liukais ir fineliais!”
Įsisuptieji numeta, atk^sjus .duonos gaba

lus ir puolasi valyti šinelius ir blizginti kati
liukus. Drąsesnieji dar valgo:

“Eh‘, vyručiai, užkąskit geriau, švarūs ar 
* ne—valanda vistiek bus!”

Trys minutės. 4
“Stot greičiau! Negulėti”
'Leitenantas, seržantai, kapralai, grandiniai. 

Žiūrinėjo ir vartė prieš saulę katiliukus ir ra
do—surūdiję, šineliai dulkėjo, batai nešva- 
rūs ir netepti, plaukai pirštais užčiumpami. 
Po lovų—šiaudai, kišenes išvertus—3 degtu
kų galai. Išpjovė penkias neužsegtas sagas, 
5 viela įsiūtas—išlupo.

Išėjo leitenantas prieš rikiuotę: • ,
“Na, jei ateityj taip dėsis—gyvatės pradės 

katiliukuose ir šineliuose veistis!”
Ir kad šliužai neįsiveistų: 12 valandų po 

karabinu, 15. sekmadienių arklidėse plėškes 
‘Valyti, 17 be eilės. *

Vakare iš arklidžių į kazarmę už katiliu
kų ir į virtuvę—dvaro karvių tvartan.

. Kertėj įmūryti katilai, likusioj patalpoj su- 
statyti stalai. Tos pačios, langų angos, kaip 
ir barono galvijams. Plytų asloj srutų rave- 
liuose išleista sriuba, lauko pusėj prie durų— 
ledan sušalęs sriubos klanas.

t. / Rūgščiuose garuose čia grumdėsi, spjaudė
si, ūžė pora šimtų iš kitų batarėjų.

Srėbė sriubą, ‘dantimis plėšė gysluotą mė
są, išmesdami ant stalo liekanas. Mėtėsi ap
graužtais kaulais ir supuvusiom bulvėm, de- 
’fiūras, įpylęs sriubą, minkštesnius mėsos ga
balus išgraibė sau arba pataikūnams. Kolio- 
jo padienius, peš jie šluotom.,stalus valydami, 
aptaško valgantiems veidus ir šinelius.

jk Pirmą apmokymo savaitę dienotvarkėj bu-
> - vo pėstininkų rikiuotė. Pėstininkų rikiuotė— 

pagrjądas visan/ btjsimam apmokymui — pa
brėžė instruktoriai: Kaipgi pateksit j arkli
des, į virtuvę. į pirtį, jei nemokėsit kareiviš
kai žingsniuoti! Kareiviai be pėstininkų ri
kiuotės—dvikojai gyvuliai.

Leduotoj aikštėj sustatė abu būriu bendroj 
Įf rikiuotėj. Akiniuotas leitenantas, pūsdamas 

degtinės kvapą, įsakė skaityti ligį dešimties, o 
skaitant suvaržė pilvų diržus, .kad net piršto 

^nebuvo galima užkišti.
“Baronai! Pilvus atėjot auginti?”
Rėkavo stovėt tiesiai, nesidairyti—ateisiąs 

batarėjos vadas ir vyriausias viršininkas.
Atėjo. Pilvoti, apykaklės aukštos, batuoti. 

Vadui—kapitonui—jojamas kančiukas rankoj, 
vyriausiam viršininkui—vyresniam leitenan
tui—dvigubas pasmakris, rankoj šunims bo- 
tagas.

Vos-vos praėjo pro rikiuotę: sveiki, naujo
kai ! 1 ’■

Pasveikintieji, užrėkdami vienas kitą: svei- 
eiks, tams-ta!

Kaip kalėjime, pagalvojo tie, kurie buvo sė
dėję.

Kapitonas sustojo ties rikiuotės viduriu, 
pliaukštelėjo kančiuku per batų aulus ir tarė:

1 “Išaugkite ištikimais tėvų šalies sargais 
! prieš vidujinius ir išorinius ■ priešus!”

Suskirstė grupėmis po 8—10, paskyrė gru
pių vadus ir pradėjo sustojimu,: pasisukimais 
ir žingsniavimu, pakartotinai parodant mank- 

‘ štinamiems judesius.
Pirmas susidūrimas: rusai ir lątgaliečiai 

nesuprato mokytojų kalbos, o mankštinamų
jų kalba buvo beveik visai nuneigta komunis
tų kalbos. Išaiškinti nieko nebuvo galima. 
O vien pavyzdžiais nesisekė.

Taigi, pirmieji buvo iškolioti rusai ir lat- 
galiečiai,—vėliau žydai ir’ kiti.

“Deši—nėn !” spjaudydamasis komandavo 
kapralas. Bėt pusė grupės pasisuko į kairę, 
o be to ir nesiskubindami, nes komandą 
mankštinamiesiems reikėjo savy išsiversti. 
Kapralas prišoko, čiupo už pečių, ir suko de
šinėn.

“Taip, velnio vaike, sukis! Taip, žmogau!” 
I “Bū-rry-s stok!”—spiegė grandinis. '

Keturi sustojo, du žengtelėjo dar žingsnį, 
du paslydo ir suklupo.

“Visai nesistengia! Eina kaip neužmirš
tuolių. Bėgte-e!”

Gainiojo, ligi alsavo, garavo. Vadas pyks 
| tebijo kančiuku į aulus ir žiūrėjo. Visai nei- 
I na. Viena? žengia į kairę, kitas į dešinę.

Davė įsakymą pakeisti būrių vadus: pašė- 
j lesnius spaudė jus prie atbukusių ir sunkiųjų.

Bet kai vėl nesisekė—ėmėsi radikalesnių prie- 
l monių. Kad rankų ir kojų judesius padaryt 

ritmingais, seržantas ištraukė iš tvoros du 
basliu, įgrūdo aštuoniem mankštinamiem vie- 

*1 ną į dešines, kitą į kaires rankas—pats ėjo 
iš užpakalio stumdamas ir baslius sulig reika
lu judindamas.

“Vienas—du! Kairę! Dešinę!”' ‘ '
Baslius numetus matėsi—niekas būriui ne

įkalta. Pradėjo pusvalandį bėgte — niekas! 
Pusvalandį vietoj žingsniuojant, kojas keliuos 
stačiu kampu—nieko! Velnias žino! Kas yra, 
kad nesiseka?

(Bus daugiau) .
»

Atsilikimo Liga ar Svetimos Įtakos
_____________

Jei pažiūrėsime neskaitlingą lietuvių pro- 
| letarinę literatūrą, tai pamatysim (neimant 

jau kitų klaidų joje, nukrypimų ir t. t.), kad 
ji žymiai, net savo geresne dalimi atsilieka 
nuo gyvenimo. Tas atsitikimas dabartiniu 
momentu tiek stipriai jaučiamas, kad ka,s nuo- 

į dugniau seka dailiąją lietuvių proletarinę li- 
| teratūrą, neabejodamas pasakys, jog literatų 
j didelė dauguma gyvena praeitim, o ne da- 
! baltiniu momentu, teisingiau—yra atsitraukę 
I nuo darbininkų masių ir jų revoliucinės ko

vos. Je4gu duot politinį šio reiškinio į.kaina- 
'■ vinį", tai reikėtų jis pavadinti dešiniuoju nu- 
j krypimu proletarinėj literatūroj, nes attitp- 

limas nuo kasdieninio darbininkų gyvenimo, 
jų revoliucinės kovos, vilkimasis uodegoj, kni
simasis praeityj, bėgimas nuo šios dienos, 
klesų kovos vaizdavimo,—kaip tik charakte- 

; ringą dešiniesiems ir visokiems oportunistams.
Be šio bendro lietuvių proletarinei litera

tūrai reiškinio dar blogiau yra su tomis mums 
svetimomis, atsineštomis iš mums priešingų 
klesų įtakomis, iš kurių tiesiog neįstengią 
išsiliuosuot daugelis, Amerikps, draugų, ir ku
rios tiesiog permerkia; jų kūryba; pas juos 
kartais tiesiog svetimus mums, 1desu nuotaika, 
jaučiama, čia jau ne tik atsilikimas nuo (gy
venimo, o daugelyj atvejų—tiesinį? mums sve
timos ideologijos pasireiškimai. '? '

Paimkim nors Vargo Sūnaus eiles, Seno 
Vinco raštus ir kit'. štai “Vilnies” N. 272 už 
1930 m. Vargo Sūnaus eiles “Kur ji?”: 

, Kur pražuvo
Tos svajonės,
Kpr jaunų dienų sapnai? f

Ir ko jis jose neaprauda? Ir “bones”, ku
rias minyse statė> ir močiutės pasakas, “širT 
dį veriančias linksmai”, ir jaunystės geis
mus. Ir pilnas pesimizmo del tų smulkia
buržuazinių svajonių, verkia: ■

' Slenka dienos
Mėts po metų 
Artinasi užmirštis.

O štai kitos to paties autoriaus eilės, til- 
pusios “Vilnies” No. 286 už 1930 m. “Muzi
kai daina”. Paklausykime!

Muzika miela tu mano . ,

Ateiki, ateiki, pas mus.
> . ■ . t ,Vesk ,mus, o muziką rpįela 

Iš priespaudos vargo tenai, 
Kur (laisvė, kur lygybė žydi, 
Kur pasaulinė laimė šviečia, 
Laimužė1 šviečia, 
Per amžius linksmybę skleisk).

Štai pavyzdys “proiletarinės” literatūros! 
Panašių pavyzdžių ir šiemet galima rast. 
Pasakykite, ai* daug jos “linksmumo” ir pa
siryžimo kovai teikia tiems milionams Arneri-

Gilesni už giliausią; jūrą savo giliausioje vie-, 
toj. , , ■

Ir kai Leninas' mirė ■ ' ■
Milijonai iškėlė laidotuves jam;
Milijonai darbininkų ir valstiečių palaidojo jį; 
Savo kūne ir krauju j jie palaidojo jį.
Kožną dieną- Leninas kelias su jais ir eina 

darban: <
žiūrėk, ką aš dėviu, pilkas mano švarkas: tai 

Lenino švarkas!
Klausyk, ką aš tau pasakysiu, didelį žodį: tai 

Lenino žodis!
Lenino ranka užrašė-Rytų gorizonte:

Penkmečio planas l
“Penkmečio planas!”—skrenda Maskvos radio 

banga 1304 į visas penkias pasaulio dalis.
“Penkmečio planas!”—įžanginiai buržuazinių 
’Ikikraščių straipsniai.
“Penkmečio planas!”—pas altorių stena po

piežius ir skelbia kryžiaus karą.
“Penkmečio pląnas!”—tai visų kraštų komu

nistinių sekcijų susirinkimų tema.
“Penkmečio planas per keturius metus!” — 

skelbia Kalininas savo užbaigos žody XVI 
VKP suvažiavime. ,

Sir Deterdingas konferuoja su industrijos 
magnatais ir militarįstais:

Penkmečio planas!

Sarafimovič parašė “Geležinę srovę,”—pilieti
nio karo karžygių dainą.

Majakovskis ant kojų pastatė 150 milijonų, 
kad revoliucijai ištikimybę prisiektų.

Rimai ir laisvi ritmai sveikino Leniną. 
Atkakliai -

Įsiskverbiant
Nepo problemom

Proletariniai poetai už revoliu
ciją kovoja 

Su ginklu
Kalbos...

Visų laikų poetai galybę apdainavo pirm mūs, 
Bet galingiausia tenka apdainuoti mums.

Aš dainuoju penkmečio planą!
Aš dainą aukoju viso pašalio darbininkam 
ir valstiečiam.

Savo daina aš primenu jums, kviečiu jus: 
ruoškit jėgas

Gynimui jūsų tėvynės, Sovietų Sąjungos. 
Karas kaukėje slenka šen, šaipos taika. 
“Už ar prieš Sovietų Sąjungą?”—klausi

mas, kurs lyg dinamitas plėšia žmoniją į 
dvi puses,

Jungia žmones vieną prie kito neatskiriamai. 
(Aš dainą aukoju visiems už revoliucijos idė

jas areštuotiems ir nužudytiems.
į^ąvo krauju nugrindėt jūs kelią, kuriuo 

’..ęipame mes. . ; ' ■
f Atminkit tai, jog dabar, šiuo momentu, 
šimtai jūs draugų baltagvardiečių budelių 

kankinami,
Jog šiom minutėm jūsų draugas žengia pas

kutinius žingsnius.
Prie sienos pastatytas bus, kuri dar varva 

sušaudytųjų krauju.
Aš dainą aukoju visiems chemikams, inži

nieriams Sovietų Sąjungos.
Visiems kolektyvistams, elektrotechnikams, 

agronomams, traktoristams.
Visiems socialistinių lenktynių dalyviam, 
Udarnom brigadom, raudoniesiems direkto

riam,
Kalkuliuojant,

Dirvas matuojant,
Paišeliu ir skriestuvu dirbant
Ant matavimo aparatų
Motorų tyrimo aparatų,—
Dabokit kurinį,—tai Lenino kūrinys! 

Raudonajai armijai skiriu savo uainą. 
Linksmai plesda mano ritmai ant propelerių, 
Šautuvų vamzdžių, durtuvų smaigalių. 
Kareivių dainas dainuojant, mano daina gat- 
, vėmis traukia su jumis, 

Stovi sargyba su jumis, ir kalba kareivinėse 
su jumis.

Aš dainą aukoju kompartijų draugams visų 
kraštų.

1 Norėčiau padėti, paskutinę nuovargio lie
kaną iš jūsų širdžių išrauti, 

Norėčiau jus dar padrąsinti, 
Dąr narsesnius, dar kilneshius matyt, 
Nes jūs draugais vadinatės, 
Nariąi III Internacionalo, 
Pasaulinės kompartijos, ,
Kominterno . . . \ \
Aš dainą aukoju V.K.P. (b) draugams, 

Draugui Stalinui.
Mano daina skrenda virš Kremliaus prie 

, raudonosios vėliavos.
Aš dainuoju penkmečio planą,
Aš dainuoju tautų išliuosavimo dar

bo dainą.
Penki

I Metai
IšsiūbuosrŽemę.

Delegatai XVI suvažiavimo sustoję 
dainuoja Internacionalą.

Vienybė vadovybės!
Partijos glaudumas!

Tvirtai stovi 
Proletariato diktatūra!

Iš vokiečių kalbos vertė Džugas.
“Priekalas ”

kos bedarbių, jei kas nors iš jų jas skaitė?! 
Jei pirmose Vargo Sūnaus eilėse daugiau at
vaizduojama nusigyvenančios smulkiosios bur
žuazijos ūpas, tai antrose pasireiškia tiesio
ginis sekimas kokio nors buržuazinio rašyto
jo, pasiėmusio sau “įkvėpimo” iš kavinių ar 
restoranų lankytojų publikos “nepaprasto sko
nio” ar pan., jieskojimaš .įdealų ten,1 kur jų 
ir už surūdijusį skatiką nerasi, nors visa tai 
ir pridengiama revoliucine frazeologija.

Paimkim Seną Vincą. 1930 m. pabaigoj 1 
net 5 “Laisvės” numeriuose ėjo jo apysaka 
“šio surėdymo auka.” Apysaka iš darbininkų 
gyvenimo. 1 Aprašoma, kaip vienas darbinin
kas, didelis “Laisvės” mylėtojas ir skaityto
jas pakliūva biznierių apgaulei/ nusiperka su
puvusį namelį, sukemša pinigus ir pagaliau 
lieka apgautas, išmetamas iš dirbtuvės ir... | 
išeina iš proto. - Jam pagelbėt nelaimėj pri
būva pats “geradaris” Senas Vincas, bet 
“šaukštai po piet”.

Kada tai, keliolika metų, afgal, panašų da
lyką aprašė Upton Sinklair savo garsiam vei
kale “Pelkėse”. Senas Vincas užmiršo, kad 
dabar Amerikos darbininkai gyvena ne tose ; 
sąlygose, kuriose Upton Sinklair aprašė pana- I 
šų įvykį, kad dabar jau net labiau atsilikusių j 
Amerikos darbininkų tarpe nėra charektarin- 
ga toki faktai, kad ten dabar šėlsta milži
niška bedarbė ir vis nauji ir nauji šimtai 
tūkstančių darbininkų pakliūva gatvėn. Ir 
todėl visiškai nestebėtina, kad pats Senas Vin
cas nesuprato tos juokingos ir kvailos “gel
bėtojo” rolės, į kurią jis pats save pastatė.

Ar daug mes matom dabartinio momento 
lietuvių proletarinėj dailiojoj literatūroj, kaip 
eina kapitalo puolimas, kaip didėja plačių dar
bo masių skurdas su krizio augimu, kaip au
ga reakcija, kaip visa tai didina klesų prieš
taravimus, kyla pas darbininkus nepasitenki
nimas, auga revoliucinė kova ir t. t. To dar 
nematom. Todėl nestebėtina,. jei . pas Seną 
Vincą viršminėtoj apysakoj komunistų laik
raščio bendradarbis toliau teikimo pagelbos 

; “norinčiam iššokti iš darbininkų klesos” ne
įstengė šiame momente, išei(t., “Balse”, kai 
kuriuose “R. ,Ą,” numeriuose’buvo šioje sri-' 
tyje bepradedą ! g'an '.sveikintinų da- ' I
lykų. Bet. tas vįskas tiek neskaitlinga ir ma- ' 
ža, kad dar neįstengė praplėšt oportun ištini u 
kevalu apaugusią mūsų'dailiąją literatūrą. O 
jis reikia praplėšt. Literatūra, jau nekalbant 
apie svetimas įtakas į ją, kuri atsilieka nuo 
gyvenimo, tarnauja' migdymui darbo masių, 1 
attitraukimui jų nuo revolkičinės .kovos,—to
dėl tokia literatūra gal būt naudinga- tiktai j 
mūsų klasiniams' priešams. j

V. K. Varnėnas.

Dainuoja Penkrttečio Planą
“Penkerių metų įpalnas yra svarbiausia pasaulinio 

proletariato atakos prieš kapitalu dalis, savo esmėje*/ 
yra kapitalistinės stabilizacijos griovimo planas, did- i 
žiausios pasaulinės revoliucijos planas.” j

Piramidas apdainuoja jūsų poetai, 
Psalmistai gieda dievui, , !
Karo audrą poezijoj ir nuvalkiotus karalius 

apdainuoja jūsų dainiai.
Šypsos Homeras: kai uoliai skanduoja
Choru sutartinai
Ir šiandien dar I
Gimnazistai ‘ 1
Achilio didvyrišką kovą. i
Meile apdainuota visomis pasaulio kalbo- 1

miš. . . - ,
x • t . ’Bet laikui tam galas atėjo: 1
Pranyko popų, carų viešpatavimo laikas. 
Nauja karta gimė didžiojo karo plieno 

audroj;—: 
( Bolševikai. : . . < ; :

/ Iš Kremliaus b.onių išaugo milžinas
Leninas. ;,<>.! * i . j

Ir vadovavo pasaulio sukilimui. ' : >
Buržujus Jaikraštį gniaužo ir klykia . 

' “pamišėlis!”
Darbininkas sako Lenino vardą, lig tartų jis : • 

■—“pagaliau”! <
Pasaulis dažos naujai, šeštadalis žemės rau

donas.
Metalo liepsnojančios raidės pasirodė Rytų 

gorizonte : .
S S R SL

Leninas—
Bolševikų partija—

Raudonoji armija—
Kominternas—- 

žodžiai, kurie naujo poeto laukia; 
žodžiai, kaip dar neperžengti kalnai, 
Platesni už visas tyrumas,, stepus, 

, Aukštesni už pačius Himalajus/
Iškilesni už višaš garsiąsias t gotines bonias, 

1 Puikesni už saulę ties Rio de žaneiro, 1

Puslapis Trečias
-............................į 1 ; I 1 *

į CleVelando Lietuviam 
I ' n 1Darbininkam
I * k » *. i
Į

■ Draugės ir draugai! Sere- 
įdoj, gruodžio 2 d., į Clevelari- , 
įdą ateina bedarbių delegacija ' 
[skaičiuje 150 draugų, maršuo- 
' j ančių į Washingtoną., Pasiti- 
| kimiii tų draugų yra rengia- 
:mas milžiniškas masinis mitin- 
Igas seredos vakare miesto 
(svetainėj, Public Auditorium 
(Annex. ; | ’

A.L.D.L.D. 22-ra kuopa sa
vo susirinkime nutarė, kad visi 
šios kuopos nariai turi daly
vauti tame mitinge; taipgi at-' 
sišaukia į visus Cleveland© lie
tuvius darbininkus ir darbinin
kes, kad sueitumėte VISI pasifį 
tikti tuos savo draugus, kųr|ę'- 
eina į tą istorinę Amerikos f 

(darbininkų misiją ir kovoja už 
(mūsų visų reikalus. Tegul n,e- 
pasilieka nei vienas lietuvis 
darbininkas tą vakarą namie t\ 
Visi, kaip vienas, į miesto sve
tainę!!! 'Parodykime savb 
darbininkišką solidarumą!

I Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 22- 
rai kuopai pasarga: Jei mies- 

(to valdžia kartais paskutinėj 
minutėj permainytų savo nuo
monę ir neduotų svetainės, .tai 
mitingas vis tiek įvyks ar ki- 

(toj svetainėj ar viešoj aikštėj 
1—Public Square.
I A.L.D.L.D. 22 Kp. Sekr. M
I '| -- - ..... ■■■■■■

I Binghamtono Bedarbiai ir 
Dirbantieji, j Antradienio 

j Demonstraciją!
I ———

Antradienį 1 d. gruodžio, 
Lietuvių Svetainėj, 315-17 
Clinton St., Binghamton, N.Y., 

[bus demonstracija ir pasitįki- 
imas alkanųjų maršuotojų, ku- 
trie keliauja iš Buffalo, Ro- 
įchesterio, Syracuse ir iš kitų 
(miestų į Washingtoną priduoti 
l reikalavimus kongresui ir‘ 
'Hoovenui, gruodžio 7 d., kuo^ 
met kongresas pradės savo me
siją. ,0 reikalavimai tokie; 11 

i 1.! Bedarbių apdrauda, lygi 
'pilnoms.algoms. tLėšas paden-j 
giąY ^aidžia pagelba specialių 
taksų-ant turtų ir pelnų. t 

| 2. (Tuojautinė beda rbiams 
pašalpa žiemai: $150 kiekvie
nam bedarbiui ir po $50 kiek- 
,vienam jb užlaikomam asme
niui. s , .

I 3. Septynios darbo valandos 
be nukapojimo algų; federa- 
lė programa delei suteikimo 

(bedarbiams darbo su pilna al
ga; panaikinimas teroro prieš 
negrus ir ateivius darbininkus.* 

j 4. Paramą biedniesiems far- 
meriams ir buvusiems karei
viams.

1 Kiekvienas bedarbis ir dar
bininkas privalo būtinai daly

vauti šioj demonstracijoj.
Alkanųjų Maršuotojų 

j Komitetas.

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

f KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave. .
Tel., Stagg 8841



Puslapis Ketvirtas B ’ i - Pirmadienis, Lapkr. 30,1931
t

if AID PP AFil?nA CVAlFlVT A T Til IY neturime tiek narių kuo- Sinkėvich 50c f b pb 25 centus, susirinkime, beje, buvo vienas 11X111 1 RAVeUA ullriLl/I 1 |p°j, kiek pasižadėjome gauti!J. Kaytis, J. P. Chepuiis, J. naryš skolingas už kelis mėne
sį metą. O jau metas baigia-iPakush, Olga Sinkevičiūtė, Al-'sius. Draugui atsišaukus į su- 
jsi. Prie darbo, draugai ir |dona Ivanaūskąitė ir K. Sin-!sirinkimą,kadkuopapaskolm- 
į draugės, o mūsų kvota turi būt į kevich; viso $8.00. Pinigai tų pinigų užsimokėti mokes- 
Į išpildyta!

gališka jų atskalos konferenci-; pikniko komisija raportavo, 
ją ir nelegališkais jos visus ta-Ikad liko nuo .pikniko' $40.00 
rimus. Centro Komitetas už-jpein0# Susirinkimas, apsvars- 
giria tiktai A.L.D.L.D..VI.Ap- tęs, kad “Laisvė” mūsų drau- 
skričio Komitetą, kuris likosi gijos organas, visada mūsų 
išrinktas .pagal organizacijos kuopos piknikus garsina vel- 
taisykles iš šių. draugų: A. J-.'tui, po kelis sykius kiekvieną 
Pranaitis, A. Ramanauskas, J. pikniką ir apgarsinimus, tikie- 
Giegžnas, J. Griciunas, A. Lip- įus padirba gana gera ir grei
čius, A. J. Smitas ir A. Bulau- tai prisiunčia, tai susirinkimas 
ka. _ Apskrities valdyba yra taria “Laisvei” didelį ačiū, ir

I nutarė paaukuoti iš kuopos iž- 
!do $6.00,.... Taipgi ir nariai, 
pagal savo išgalę, aukojo: S.

Delei A.LD.LD. šešto Apskričio Įvykių
(Pabaiga)

Šaknys yra giliau, o ne at
stovybės reikale. Pirma, jie 
tik keli būdami norėjo skan- 

• dališku būdu paimti konferen
ciją,, reikalaudami suspenduo
ti 13 ir 25 kuopų delega
tus, primesdami, būk tos kuo
pos neturi tiek narių, o jeigu 

. ir neturėtų, tai galima būtų j 
j tik delegatų skaičių sumažin- 
’ ti; bet jie reikalauja suspen- 
•' duoti, nes žino, kad tų kuopų 

delegatai pilnai pasisakys už 
komunistinę liniją. O tos 
kuopos ne tiktai turėjo teisę 
turėti tiek delegatų, bet 25 kp. 
net turėjo teisę turėti 6 dele
gatus vietoj penkių. Tuom pa-1 
čiu kartu 15 kp. ir 105, kuriasi 
kontroliavo suoka Ibininkai,1 
prisiuntė perviršį delegatų, 
vienok prieš juos niekas skun
dų nedavė.

Pruseikos pasekėjai turėjo 
jau nuo seniau instrukcijas 
skaldyti konferenciją. A lėk-! 
siejus vaikščiojo po* stubas ir; 
kalbėjo, kad konferencija 
skils. Jis net leido paskalus, 
būk jau kuopos suskilę.
Bjaurus Sabotažas A.L.D.L. ( 

D. Darbo

Antra, po “Laisvės” šėrinin-| 
kų suvažiavimo tuom laiku A. Į 
L.D.L.D. VI Apskričio komite- j mitetas įsakė sugrąžinti iždai 

. te buvo: Senas Vincas, jo dūk- draugui J. Giegžnui, dabartį- i 
tė, A. Laurinavičius, A. G. Ja- 
tužienė ir kiti. Šie visi suminėti 
asmenys bjauriausią sabotažo 

- rolę suvaidino: 21 d. birželio 
piknike jie numetė draugui A. 
Pranaičiui, apskričio pirminin
kui, knygas ir atsisakė nuo sa- turi būti sugrąžinti ,taipgi kny- 
vo pareigų. Kitais žodžiais jie gos ir kiti dokumentai. Jeigu 
rezignavo patys prieš save, tas nebus padaryta, tai pati 
Juk apskričio komitetą išren- Jatužienė atsakys už tas prie- 
ka konferencija ir iki 
konferencijai jis privalo 

» ti, vienok Senas Vincas, 
žienė, Laurinavičius ir

! ka.
šie draugai:

Pirmininkas d. A. J. Pra
naitis, 827 N. 5th St., Camden, 
N. J.

Susisiekimo Sekretorius
J. Smitas, 5809 N. Fairhill 
Philadelphia, Pa.

Finansų sekretorius d.
i Ramanauskas, 706 N. 5th 
Philadelphia, Pa.

Iždininkas J. Giėgžnas, 412 
Susquehanna Ave., Philadel
phia, Pa.

Taigi visos A.L.D.L.D. Vl-to 
Apskričio kuopos, bent kokiais 

’reikalais, kreipkitės į šiuos 
j draugus.

Jeigu kur nors varytų kokią 
demoralizaciją Pruseikos pa- Į 
sekėjai, tuojaus praneškite ap
skričio komitetui ir Centro Ko- 
■mitetui, o organizacijos apgy
nimui mes panaudosime visas 

‘ priemones.
A. G. Jatužienei Centro Ko-

St

St.,

niam A.L.D.L.D. Vl-to Apskri-1 
čio iždininkui, per d. A. Ra- i 
manauską, Vl-to Apskr. fin. I 
sekretorių ; ir tą Jatužienė turi I 
padaryti iki 1 d. gruodžio 1931 Į 
metų. Visi pinigai, $157.48 j

kitai mones, kurios bus panaudotos 
dirb-1išgavimui iš jos organizacijos 
J at u- turto.
Seno Draugai, nenusiminkite del 

Vinco duktė sulošė sabotažą. Į oportunistų skaldymų žygių. 
A. G. Jatužienė knygas n*ume- Mūsų organizacija yra tvir
ti, o pinigus $157.48 pasilaikė j tai apsaugota joą narių ideo- 
pas s4ve. 7 
š$y'“Ižda tepriduosiu tik tam, 
kam bus nurodyta paties A.L.
D.L.D. Centro; žinoma, po kny 
gų peržiūrėjimui, kad nesaky
tum, kaipo biznierka, nusu
kau.”

Bet kada A.L.D.L.D. Centro | 
Komitetas įsakė jai, kad per-; 
duotų pinigus naujai sudaryto j 
A.L.D.L.D. Vl-to Apskričio; 
komiteto iždininkui d. A. Ra-: 
manauskui, tai tada jinai pa- iSCUTHBURY and 
rašė laišką d. Pranaičiui, kad ; f HMM
pinigus jau perduos tik kon-; Vvlirlo
ferencijai. O dabar konferen- ---------
cijoje jie sudarė muilo burbu- Nors mes čionai 
lo “skilimą” ir nusinešė tuos {gana toli gyvename 
pinigus. i kitų, bet kad turime dvi dar-

Ar gali būti skilimas A.L.D. i bininkiškas kuopas, tai visgi 
’ ----- ‘—•• •« Aiškus yra veikimas darbininkiškoj

Milžiniška dirvoj. A.L.D.L.D. 225-tos

Man laišku prane-i logine vienybe ir konstitucija 
’bei Čarteriu. Bent kokie dras
kymo žygiai sutiks kaip iš na
rių, taip ir narių pastatyto A. 
L.D.L.D. Centro Ko miteto 
griežtą atspirtį.

D. M. Šolomskas, 
A.L.D.L.D. C. Kom. Sekr.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

OXFORD,

ant ūkių 
vieni nuo

L.D. organizacijoj ? 
dalykas, kad ne.
A.L.D.L.D. narių dauguma ėjo i kuopos įvyko susirinkimas lap- 

Susirinkimas na
ganu skaitlingas; 
balsuota Centro 
Užtat nariai visi

ir eina su A.L.D.L.D. Centro kričio 8-tą. 
Komitetu, gi centre nėra jokio riais buvo 
skilimo. Vieno kito elemento ; mat, 
pabėgimas, o ypatingai, tokių, komitetas.
kaip Bekampiai, vieną mene- beveik susirinkome; tai labai 
sį atėjo, ir tiktai tam, kad jau 
kitą pabėgt, žalos mūsų judė- 
jifnui nepadarys, nes jie vis 

, tiek per metų metus jau ne- 
zKuvo mūsų tarpe. Dabar atė- 
jo tik tuo tikslu, kad kelti 
skandala.

Antra, A.L.D.L.D. konstitu-:. , . . . <
apskričių klausime sako: l??’vtalpgl 'r C' ko™teti» rl, 1 

L d ’1S komunistų, o patemiję, .kad.
3 j Centro narys krypsta iš komų-1 

pr?es mistiško veikimo, tuojaus ręi- i 
kalaukime, kad būtų prašali^- į 
tas iš vietos. Nes mes žino-| 
me, kad per mūsų nesirūpini-;- 

imą draugijos reikalais ir pe-’ 
žiūrėjimą, ką Centro komitetas 
veikia, tai ir renegatai praei
tyj susivijo sau skloką ir da

lbai’ demoralizuoja mūsų kuo
pas ir visą draugiją. Iš šios 
lekcijos turime pasimokinti ir 
visada budėti, būti ant sargy
bos visi, kad daugiau tokiems 
renegatams nebūtų vietos mū
sų draugijoj.

Taipgi sekančiam susirinki
me, kuris įvyks gruodžio 13 
d., būkime visi .ir visos. Lai
ką ir vietą visi žinome. Susi
rinkimas yra svarbus, reikės 
rinkti kuopos valdybą 1932 
metams ir reikės išrinkt dele
gatus į 3-čįo Apskričio metinę 
konferenciją, ir kiti svarbūs 
dalykai aptart; taipgi ir nau
jų narių turime gauti, nes dar

buvo

i yra geras dalykas, kad mes, 
'draugai ir draugės, rūpinamės 
draugijos reikalais. Taip iri 
turi būti; mes visi turime rū
pintis, kad mūsų draugija aug- 

jtų nariais, o ir Centro komite
tą turime rinkt veiklią, ir. turi
zme mes eiti komunistiška lini-

L.D. konstituciją arba 
i kalbamos organizacijos nusta- i 
’ tytą taktiką, Centro Pildoma- i
sis Komitetas turi teisę disci
plinuoti: suspenduoti ar net, į 
reikalui esant, visai prašalinti 
iš organizacijos, o jo vieton 
organizuoti toj apielinkėj ki
tą apskritį.

“Likviduoto ar prašalinto 
apskričio turtaš ir archyvas

;turi būti perduotas A.L.D.L.D.
Centrui.” Reiškia, ‘tik tokis 

< apskritys gali būti organizaci
joj, kuris nelaužo organizaci
jos taisykles ir neišeina prieš 
bendrą npūsų liniją; gi jei bent 
kuris apskritys išeina prieš 
konstituciją, tai Centro Komi 
tetas turi teisę likviduoti tokį 
apskritį ir jo vietoj organizuo
ti kitą. Pruseikos pasekėjai 
eina prieš A.L.D.L.D., ir todėl

• JŲ žygiai yra priešingi A.L.D. 
1L.D. konstitucijai. Todėl Cen- 
£tro Komitetas paskelbia nele-

tus padirba gana gera ir grei-

viso $8.00.
j jau priduoti ir. laiškas su pa- 
jdėka nuo “Laisvės” bendrovės

n. m....... ............ t......‘ui......... ...

1 PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

'randasi pas kuopos raštininką, girtina.
vdn n v i w /vln knKii m no 4’111

čius į centrą, susirinkimas nu
tarė paskolinti; tai yra labai 

Draugai ir draugės, 
mes turime vieni kitiems’ pa
gelbėti visada ir tik darbinin
kai, vieni kitus gelbėdami ir 
organizuodamies, galėsime sa
vo eiles sudrūtinti ir sėkmin
gai stoti kovon su kapitalistų 
klase.

I Nutarta surengti balių su 
'šokiais taip greitai, kaip bus 
: bus galima gauti svetainę. Iš
rinkta komisija tam dalykui, 
S. Sinke'vich. ir K. Sinkevich.

Tą pačią dieną buvo susirin
kimas L.D.S. 93-čios kuopos. 
Kuopa nors dar jauna, bet į Taipgi, draugai ir drauges, 
jau gyvuoja gerai ir nariai sekančiame susirinkime turime 
lanko susirinkimus pusėtinai visi būti, nes reikės rinkti 

visi užsimbka kuopos valdyba 1932 metams.
Southburio Pusdzūkis. ,

L.D.S.A. 5-to RAJONO 
KUOPŲ ATYDAI

L.D.S.A. 5 Rajono konferencija 
įvyks 20 gruodžio (December), Ru
sų Name, 995 N. 5th St. Prasidės 
10 vai. ryte. Visos kuopos, priklau
sančios prie minėto rajono, būtinai 
išrinkit delegates į tą konferenciją.

L.D.S.A. 5-to Rajono Valdyba.
(282-284)

čiams nakvynes, mes kreipiamės | 
visus “Laisvės” skaitytojus, pfašy; 
dafni pranešti Savo adresus sekamai 
ypatai: A. J. Smith,? 5809 nairhill 
St., Philadelphia, Pa. Bedarbiai bus 
iŠ labai tolimų S. V. kraštų, kurie 
papasakos daug apie tų vietų gyve
nimą. Komisija.

HARTFORD, CONN.
L.D.S. 79-tos kuopos metinis susi

rinkimas bus ketvirtadienį, 3 gruo
džio (December), Labor Lyceum sve
tainėj, 29 Lawrence St., 7:30 vai. va
kare. Visi nariai būtinai ateikit, 
bus renkama kuopos valdyba. Taip
gi yra svarbių reikalų aptarti. Ku
rių mokestis užsivilkusi, pasirūpinkit * 
užsimokėti, kad neliktumėt suspen
duoti, nes jei per 3 mėnesius narys 
nėra mokėjęs, tai sulyg konstitucijos 
lieka suspenduotas ir tuomet negau-+ 
na ligoj pašalpos, o 
nė nebūna išmokėta, 
jų narių.

Sekr.

■ 
I

I

.AISVES” KONCERTASu
. r .

Sekmadieni, 13 d. Gruodžio-Dec., 1931
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,

Brooklyn, N. Y949 Willoughby Avenue,

Boston, Mass

ĮŽANGA-75c, $1.00 ir $1.50

H

Retikevičių Orkestrą

šokiams.

PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI

CHORAS

iš

Newark, N. J.

vaidins

S

E

s
E

5

E

E
E

E

E

S

E

E
E

I

rūpinasi sudary- 
orkestros, S kuri

Narys C
Baku mieste
Jis tarnavo Raudonojoje Armijo
je ‘ 

. ii

skaitlingai, ir ' 
savo mokesčius laiku, šit abi c

PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio 5 ir 6 sumarŠuos iš visų 

Suvienytų Valstijų bedarbiai Phila- 
delphijon, kurie maršuoja j' Wash
in gtoną įteikti kongresui savo reika

lavimus. Kad suteikus visiems sve-

Graži alto, nare 
So. Bostono Laisvės 
Choro, pasižyriiojusf 
scenoje ir veikime 
dailės srityje.

IG. KUBILIŪNAS
Tenor - baritonas, 

garsus solistas ir 
vaidintojas operečių 
lietuvių Scenoje.

AL. JUODAITIS
Puikus basas, ne

senai atvykęs iš 
Detroito, kur yra 
p a s įžymėjęs kaipo 
dainininkas.

E. RETĮKEVIČIŪTĖ
Jai vado vauj’ėfrlt dainuos Ai
ri o-Lyros ) Choras revoliuci
nes dainas..

Ji taipgi 
mu geros 

vgrieš laike programos ir po 
programos šokiams.

J. RAINARDIENR
Garsioji sopranas, 

kuri vaidina ir dai
nuoja veik kiekvie
noje proletmcno sta
tomoje operetėj 
tuose.

mirus pomirti- 
Atsiveskit nau-
J. Gudaitis.

(282-284)

S. KOTLAR, Baritonas
Sovietų valdžios ‘ teatro 
’ ir visam Kaukaze.

ir ten dainavo bei vaidino. Mes 
girdėsime “Laisvės” koncerte 

dainuojant solus ir kvintete.

Akompaniste Bernice L. Salinai ter<

r

S

S

s
?1

B. ALPER, Basas 
Amerikiečiams žinomas, dalyvaus 

šiame kvintete.

POLINA DAGMAROVA 
Garsioji Sovietų sopranas daly

vauja šiame kvintete.

JASFIR LESS, Kontralto
Nuo pirmos dienos proletarinės revoliucijos dainavo 
ir vaidino Pirmame Revoliucijos teatre. O pasku
tiniais laikais dainavo geriausiame Maskvoje teatre 
Stadiume Maskvos Dailės Teatrų. Laisvės koncer

te ji dainuos solus ir dainuos kvintete.
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E
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E
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E
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LAISVES choro
KVARTETAS

Daug esame skaitę savo, 
spaudoje apie Naujosios 
Anglijos dainininkus. Pa
galbaus susilaukėme laimin
gos dienos, kada matysime 

ir girdėsime juos.

Prašome išanksto įsigyti 
ti kietus.

šokiams Črieš Įvairius 
, Kąvalkus

Vien tik ant šokių įžanga 
50 centų

B. L. ŠALINAITĖ

Žymi pianiste, ji akompa

nuos visiem dainininkam

Koncertas Prasidės 3:30 Vai: po. Pietų

ŠI GRUPĖ DAINININKŲ IR ARTISTŲ SUDARYS ĮDOMŲ KVINTETĄ, 
DAINUOS REVOLIUCINES DAINAS, KAS BUS ĮSPŪDINGA VISIEMS.

SIETYNO

operetišką

aktą

. ► tame akte

ŠOKS

RAUDONOSIOS

ŠOKIKĖS

BEN SPRĘGEL

14 metų berniukas

EKSPERTAS

ARMONISTAS

vadinamas

AMERIKOS

ČAMPIONAS

dalyvaus

programoje

JACK SHArIRAN
Pagarsėjęs amerikoniškoje sceno
je basas, dainuos solus’ ir daly
vaus kvintete su Sovietų Sąjungos 

dainininkais.
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V I a I hI IP S jŽ I i (I S kitų tautlJ žmonil-‘ ir brukdami ■ savaites kalėjimo arba 1000V 1 JU I'lDtJUM IlUUUM tsavo gazietą kaipo pnelan-; Ut pabaudos • mokėti, 
ą visokiam bizniui. Ta.-.

v Pantapliniai Sklokos 
Paštininkai

me smulkaus biznio žmonių,- 
kurie neina prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą; mes da
rome skirtumą tarp kontr-re- 

'voliucinių smulkiųjų biznierių 
ir tų, kurie pritaria darbinin
kų judėjimui ir jį paremia.

“O, dabar aš suprantu,” at
sakė moteriškė, “turbūt, Bim
ba yra didelis bolševikas, to
dėl naujo laikraščio leidėjai 
‘r jų agentai taip jo neken- jšJRDIES LIGŲ 

K^tuv" !čia ” Ldaugėjimas
“O jūs Taigi ji gana gerai atspėjo, 
Aš pa-‘kodėl prieškomunistiniai sklo- y .

kodėl ji kininkai nekenčia revoliucinių tijos atvykęs Dr. Franz Groe-1

Sklokininkai su savo Naują
ja Klampyne virto stačiai pan- 
taplinėmis bobomis — pletki- 
ninkėmis.

Užeinu penktadienį į maž
možių ir laikraščių krautuvė
lę, Brooklyne, kurią laiko žy-i’ir 
dų tautos žmonės, 
ninkė tuojaus klausia: 
ar pažįstate Bimbą?” 
statau jai klausimą, 1 
norėtų’žinot apie Bimbą. Mo-I darbininkų ir kodėl jie šmei- 
teriškė atsako: “Tie žmonės, jžia komunistus bei jų pritarė- 

• kurie pradėjo leist naują lietu- jus. 
-viską ląikraštį, man pasakojo, i

išmislais ir pletkais net prie na vadovavimą, tai gavau 6 s()Orpa?k stkr' V’ K’ Sheralis’ 12q 
I f Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway 

savo gazietą, kaipo pneian-; ]•< nnhnndna • vnrvVHii "Ži I Aušros Draugijos susirinkimai 
klausią visokiam bizniui. Tą-. lc . ’ I įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie-
ffii mnt vrn in vvriniwin ko 1 noma, DiTSiejO Sėdėti, ten i no mėn., L. L. svetaine], 269-73 tai, mat, yia jų vyriausia KO-. . ,j. 1 > | Second St., Elizabeth, N. J. Pra-
zyrė ir ‘^principialė” platfor-, prisiėjo ir svęsti 1 d. rug-jdžia 8-tą vai. vakare.
ma. Nuėję kur pas bile biz- • pjūčio. C„.__  1_____ 2
nierių pataikauja, trilinkai su-j mėnesius, bę laiškų, laik- 

stačiai padus jam ra§ciu, maisto ir pasimaty- 
paskuciausi pasle-

Nežiūrint to, minima mote- lus kurortus tarėjau.

Motelį *
Pašelpinė Draugystė Birute

MONTELLO. MASS.
LIETUVIS GRABORIUS

VALDYBOS ADRESAI:
E. Beniuiienė. 16 Bunker Ave.

Gavom bausmės 3 i

j,įlenkdami, 
laižo, kaip 
mekai. mo. Tai matai, kokius ge-

Galiu pasakyti, kad kri- 
i zis pas mum auga kiekvie
ną ' dieną. Darbdaviai ban
krutuoja. Kuomet mato, 

i kad išeities nebus, tai užde- 
igų fabrikus. Per porą sa- 

NEW YORK. -— Iš Vokie-j Vaičių susvilino 6 dirbtuves 
dni -n r diHĄinnaiu Fnrn” I darbininkai palikti bedar- del, vienas is didžiausių Euro-Į. . 1
pos daktarų specialistų, sako, Į ^lai- J j i i ' i ■ Y j i

širdies ligos ir mirimų 
j

kad naujieji ga-ris išsitarė, 
zietninkai toli nenuvažiuos.

Žvalgas.

PITTSBURGHO IR APIELINKfiS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm.
Vice-pirm. O. Turskienf, 79 Vino St. 
Prot. rpžt.. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Pin. Rašt. K. čereškienč, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

z Kasos Globėjos:
I V. Baronienė, 9 Broad St. 
”. Duobicnė. 221 Ames St.

J 84 Ames St. 
88 Vine St. 

Visos gyvena Montello, Mass.

. M. Duobicnė,Pirm. S. Ivanauskas, Š54 Marguerite i v. Bartkienė, 29 intervale st.
Avp Wilmprdinr Pa ■ įmonių Rašt. M. Potaus, J84 jAye., Wlimerainfc, ia. Maršalka J. Šimanskienė, 88 1

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 Visos gyvena Montello, Mass.
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. 3. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

El

se,

patar- 

ir už 

kainą,

Norintieji ge
riausio

Pailsusiems Muskulams '
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

navimo
žemą

va-

tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE, ILL.

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo-

[ line, III.
1 Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 

25th: St., Moline, Ill. 1
0UVO ■Fin. se|<f.)B. Daucehskas, 1552—lQth 

' • : Avė.,’ E. < Moline, Iii.
Prot. 1 sekr. J. Julius, 48th St. & 5th

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th' 
Avė., E. Moline, III. : Įkai I^brodeR’a”, ’ Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.

& 5th Avė., Moline, III. •

j Rašyk, kaip 'gyvenate 'ten j 
j Amprikęjjtgąl jau badų mįr- 
į (Pasį m'ąnę į Ir ’bųy* 
lįlogi. dalykai. Kuomet grį- visą / laikraščių *«aroas, rupesnis, gy.veninio ne-j v iv . i . , v

ir plūsta prieš “Lais- į užtikrinimas, s u f u. š e riuotas I / , f , ‘

1 kad
...... Į Toliau, moteriškė pąpasako- skaičius, del širdies nesveiku-

kad Binjba yra baisus žmogus; Ijįo, kąip tie ^prieškomunistiniai mų eina daugyn visame civili-;
. zuotame pasaulyje!.u b c c

visą j laikraščių į darbas, rūpesnis, gyvenimo ne-'
“kad uis nori išpjaut arba išnai- elėrrįdntai stengiasi savo gazie- 
Ikint visus biznierius, kad ir rta Užversti 
tokius smulkučius, kaip štai i “standą” i
mes esame. Jeigu taip, tai vę,” įkalbinėdami, kad visai 
negerai.” neverta “Laisvę” nei pardavi-

Aš paaiškinu, kaip drg. ,nėti.
, Bimba ir abelnai komunistai 

žiūri i smulkiuosius biznierius, kie tai yra žemos rūšies žmo- 
Sakau, mes aklai neatakuoja- nės (cheap), lįsdami su savo

zuotame pasaulyje1. Paskubos
”, netekau nei '_,.Ąvė.’ Moline, iii. 

maistas yra pamatinės tų ligų ! darbo, nei buto. 4. savaites 
priežastys. j valkiojaus, : •priežastys.

Krautuvninke stebėjosi, ko- “Darbininky
Kalendorius”

1 i 1 *1 • • L. z v ii • Co Dvil IHOJIhC, • jLet dabar jau maž daug ap- • Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St..
surūpinau.” 1 Moline» 111

Tai tokius pyragus turi | 
darbininkai fašistų valdo
moj Lietuvoj!

Iki 15 Dienai Gruodžio
T.: Reikalavo Drg. V. Glaubicais iš Wilkes-Barre, 
P?., Jis žada Pralenkti Bostoną iki Tani Laikui

Tuom pat kartu duodame progos kitų apielinkių 
draugams darbuoti, kad sudarius po 1,000 balsų. 
Mums atrodo, kad Boston, Shenandoah, Philadelphia 
ir New York apielinkėse draugai galės sudaryti po 
1,000 balsų. Tuomet įskaitant Wilkes Barre, pasida
ryt n penki laimėtojai ir tada būtu tikra “Laisvės” va- 
jininkų ekskursija į Sovietų Sąjungą.

PIT7SBURGHAS IR BALTIMORE
Mes skaitėme apie planus padarytus spaudos reika

lu augščiau minėtuose miestuose. Bet darbais tų mies
tų draugai dar nepasirodė. Mes nenorime tikėti, kad 
jie žaidžia tuščiais žodžiais. Turime vilties, kad vajų 
pailginus stos į darbą Pittsburgh© ir Bąltimorės drau
gai.

Laisvės Koncertas 13 Dieną Gruodžio 
Besidarbuodami vajuje nepamirškite .prisirengti prie 
“Laisves” koncerte. Tikietai jau gatavi, |sigykit juęs

Darbininku Kalendorius
Jau Atspausdintas, Reikalaukite Jo

Draugijų literatūros agentai 
ir visi tie draugai, kurie plati
nate literatūrą tuojau siųskite 
užsakymus.

1932 METŲ KALENDORIUS 13 PUSLAPIŲ 
DIDESNIS Už ŠIŲ METŲ, O KAINA TA PATI

KAIP ŠIAIS METAIS

Knyga iš 205’ Puslapių
Kaina 25 centai• «

Turime džiaugsmo paskelbti, 
jog šisai - metraštis yra labai > 
turiningas. Įvairių informacijų 
ir straipsnių iš politikos, ekono
mijos, medicinos, gamtos moks
lo ir kitais klausimais yra apš- 
v • •ciai. : ■ ■ ■

PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

KAINA: ,
Nuo 3 iki 5 kopijų .................. 20c kopija
Nuo 6 iki 10 kopijų .............. 18c kopija
Nu a 11 iki 20 kopijų*...............17c kopija
Nuo 21 iki 24 kopijų......... .  16c kopija
Nuo 25 kopijų ir augščiau ... 15c kopija

kurie kartu su užsakymais prisiųsit 
IR UŽMOKESTĮ, TIEM BUS APMOKĖTA PER

SIUNTIMO LĖŠOS
Be jokio atidėliojimo užsakymus siųskite žemiau 

paduotu antrašu:

“LAISVĖ”
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

Tai jau užbaigtas daryti 
“D a rbininkų Kalendorius 
1932 metams/’ Dar didesnis 
ir įdomesnis, negu pernai 
buvo, < 
už 25 centus.

Visos mūsų darbininkiš
kos organizacijes ir litera
tūros platintojai 
siųskite užsakymus. Grieb
kitės už darbo platinti.

“Darbininkų Kalendorių’" 
išleido “Laisvė”, lodei ir už
sakymus siųskite “Laisvės” 
a d m inistracijai, 46 Ten 
Eyck Si., Brooklyn,! N. Y.

DraugijįJi Adresai, Kurios nrt • C.'ff ’ ?? v A

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT,
VALDYBA

J. LiubcrtaH,

pagalbininkas, M.

rašt. B.

MICH.
1931 m.:
4177 Ashland
Blršcnas,
6388 Sparta

Gyvis,
7148 Mac Kenzie 

J. Overaitis,

A. Vcgehi,

O parsiduoda vistiek

skubiai Pirm.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUCVS'rtfS NAUJOS

BOS. 1r.3l M. ADRESAI. 
LOWELL. MASS.

. A. Palubinskas
Belle Grove, TIox 108. Drocut, Mass.

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

Prot. rašt. V. Mikai opas,
7 973 Central St. i

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street

iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42

Pirm.

i Pirm. I
i Nutarimų

i Turto rai
I

Iždininką.:
i KASOS GLOBĖJAI:

O. Gatitarienė, ’

VALI)Y? i °- ^‘L'muntionė.
Susi rinkikai atsibus l 

1 dieni kiekvieno i.nėnesio, 
| Lietuvi1.! svetainėje, 25 i

<1639 Brandon

7715 Dayton

Avc.
Avė.

Avė.

Avė.

Avė.

Avė.1212 Solvay

9534 Russell St. 
; ketvirtų ncdcl- 
2 vai. po pietų. 
Vernor Highway.

NAUDOKITĖS PROGA!

jinias Clevelands

Reikalinga dar 100 energin-
! gų agentų r e p r e z e ntacįjai I 
Blub Rose Laboratorijos, par- 

Tyler Sį.; A. Randeliunas, 98 Cha- davinėti Roįau 
pel SC. - i \ < . ■ . •

Savo stisirinkimųs, draugystė laiko 
kiekvieho mėnesio' antra nedėldienį, I 

j 2-rg. vai. po 
1 19 Uijipn St.

recepto tab-
lėtus.

Kam vargintis, dirbant tik 
pichį,v (Italų svetainėj, [ daų laiko, kuomet bedarbės 
LdwelH Mass. j laiku galite pasidaryti kiek pi- 

įnigų. šimtai mūsų veiklių Į 
’j agentų pasidaro nuo $25 iki 

• ! $50. į.-‘savaitę.. > s ■.
i j! Neleiskite ‘ veltui laiko, iš_- 
1211 pildykite kuponą ir- tuojau

Isiųskite mums: ’
228 I

. BLUE ROSE LABORATORIES 
255 j 69 Bond Street

Elizabeth, N. J.

Aušros draugijos
1 ‘ JXIZABETII, N. J.
Į / i Vaid y bo®i presai:

Pirm.i PjpŠkusį First St.
Pirm. pag. į S;I fPinkeviČius, 

i Clark PI.
Iždininkas V. Paulauskas,

Clark PI.
Nut. Sekr. B. Barkauskas,

Pine St. i
Fin. Sekr. A.Tlrigutis, 2122 Ingalls I

Ave., Linden, \N. j. iVordną
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 3o!vaiaas

Dayton St. ’ i Anfrnxną
I Iždo. Globėjas P. Kalnietienė, j -^-Uiiasas

144 So. Park St.,.. II Iždo Globėjas1

Cleveland.—Toksai dide
lis masinis bedarbių spau- [ 
dimas pasidarė, kad miesto 
taryba buvo priversta nu- 
tart suteikt maistą ir ..pas
togę alkanųjų maršavimo 
nariams. Matote, ką reiš
kia masinė kova. Ir visur 
valdžia būtų, priversta rū
pintis bedarbiais, jeigu tik- J. Krukauskas, 300 First st. 
tai susidarytų galingas ma- • 
sinis judėjimas, jeigu tiktai! 
bedarbiai susiorganizuotų 
ir kovotų prieš alkį.

Kapaja Algas Anglijos 
Audėjam Darbininkam
London.—Anglijos bosai 

prie naujos valdžios drąsiai 
kerta darbininkams algas ir 
ilgina darbo valandas. Lan
cashire audinyčių bosai pa
skelbė, kad jie nukirs dar
bininkams algas ir pailgins 
darbo valandas nuo 48 iki 
55 ir pusės, šitas užsimo
jimas palies 250^000 audėjų.

MIŠKAS IŠ FAŠISTU
! BEJOTOS

Gavati ‘laišku :: pKauno 
nuo sefeers, kuri įrsį&o man 
šiaip: :

“Laišką nuo tavęs .gavau 
labai senai, bet atsakyti ne
galėjau, nes buvau išsiųsta 
ant “daeių”. Pas mus lig 
šiol kepėjai dirba naktimis 
ir po 16 v. arba 20 vai. į pa
rą. Tai jie susiorganizavo 
ir pradėjo streikuoti. Žino
ma, socalfašistai suskaldė 

j tą streiką ir išprovokavo, 
I kaip jau jie visados atlieka 
,savo pareigas. Tai suėmė 
.20 kepėjų ir išsiuntė į kai
mus, vadinamą, čia “Sibi
rą”, Na, pakliuvau ir ąš ta
me skaičiuje. Mane kalti-

TELEFONAS- ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 ‘ IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA •

Tapkite .šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė J.ietuviŠka-AmcrikoniŠka Automo
biliu 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 kursą mokestis labai

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta iRusiŠkai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlėj ipsjpėrimo: Rusiškas, Turkiškas jr ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu gą- 
rantuotu paįtamąyimu.

29-31 Morreli St, • tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES hROAbwW IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: Ų. .M. T. eleveitęriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. rT. ’ dūbway—išlipt įnt Montrose Ave» stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Avė.
i . . * ■ •. <

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

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9
j niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.
I NEW YORK AUTOMOBILE
j 228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street

vai. vakare. Sekmadie*

SCHOOL
NEW YORK, N. Y.

S*

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 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.

JUOZAS KAVALF USKAS
Laisaiuotas Graboiius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patama 
vimas bus atatinkamiausias ir 
ui prieinamą kainą,. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie ,mahęs sekančiu antrašu 
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA. PA.

Txiini*XfilMimMHi 111 1 ui • HI IMIRUHI iHĮifįi.iinny.iįiiilO.KMii

i

'J-

Telefonai i Bell — Oregon 5186 

-Keystone — Main 1417

40M

L UI VI MAS

Luti in’s Hali 
plačiai žinoma 
tik Elizabetho, 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 mettj.^ 
Taip'pat ’ laranfuotas* 
Real Estate—įrirki- • ’ 
mui ir pardavimui $ 
najnųir žemių, j 
taipgi įvairiu biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

yra 
ne 

bet

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

Trumpu laiku išmokiname 

viską kas link AUTOMO

BILIŲ MECHANIZMO* 

Praktika ant vietos. , <• 

elektriką ir mugnetirmą. ir vaitavimą. 
Ir vakarai* lietuvių ir anglų kalbOM. 

padedat*

wnniw,wiiinmMimn»
VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

liardyma*. . avtaitymn*, vuat/itynsn*. aupnat 
Ir pieną automobilio; mokinau* dienom:* 
Mokytojai* yra iyaOi ekspertai—L, TICHN1AVICIUS, B. J. VAI'J 
Leidimą (Licence) Ir Diplomą gvarantuojamo už mažą ož«noke»t| _ _ 
kiekvienam prie pirkimo karo. Ųžairažymae | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki k vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL .
4M.E. 14th STREET Near let Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049



Puslapis šeštas Pirmadienis, Lapkr. 30,1931

~ ~ (išrinkite Delegatus į Ateiviu

VIETINES ŽINIOS I! 

Kodėl taip Svarbu A1.D.LD. Pirmos Kuo-' 
pos Nariam Visiem Dalyvaut Šiame 

Susirinkime
Amerikos Lietuvių Darbi-i to. Susirinkę išdiskusuosite, 

ninku Literatūros Draugijos ■ kaįp mūsų organizacija turėtu 
pirmos kuopos susirinkimas,šio. j|gt vjs tampriau susirišti 
pirmadienio vakare, lapkričio į , , . . . . . . .j . . - v. .su kitu tautu darbininkais ko-30 d., bus vienas is pačių svar- ' 1
biausių.' Visi kuopos nariai ;voJe už bedarbių leikalus, 
suteikite, ir nepavėluokite, nes prieš uždarbių kapojimus ir 
susirinkimas prasidės 7 :30 va- kt. Taipo pat pasvarstysime, 
landą, šiame susirinkime bus kas reikia daryti, kuomet da- 
balsavimas kandidatų į A.L.D. bar organizacijos vajus pratęs- 

1932 tas dar pusei mėnesio.—Visi,L.D. Centro Komitetą
metams. Išgirsite naujų daly-(draugai ir draugės, sueikite; 
kų apie savo Draugijos Antrą (atsiveskite ir 
Apskritį, nes bus ką tik įvy-

‘ • rečiau atsilan- 
Apskritį, nes bus ką‘tik Įvy- ( kančios, taipgi gaukite naujų 
kęs posėdis Apskričio komite-(kandidatų Įrašyt Į kuopą.
... ■ ■ „ , L--------------- - ------------------ -- ■  .................. ............................. fe  ............     . ---------!

Trečiadienio Vakare Demonstruokime už
Bedarbių Reikalus!

Ką daro buržuazija prieš 
bedarbių bei darbininkų žy
gius, iš to galima suprast, ko
kiais negeistinais sau tuos žy
gius laiko kapitalistai.

Dabartiniu laiku mobilizuo- 
jasi masinis bedarbių-alkanų- 
jų maršavimas į Washingtona, 
kad perstatyt tenai savo rel- j 
kalavimus šalies kongresui. Ir 
jau maršuojant nuo miesto į 
miestą linkui Washingtono, 
policija įvairiuose miestuose ir 
miesteliuose pradeda užpuldi
nėti tuos bedarbius. Wash
ingtone pereitą penktadienį 
areštuota keliolika bedarbių. 
Kelios dienos atgal Amerikos 
Darbo Federacijos fašistinis 
vice-prezidentąs Woll išleido 
atsišaukimą į kapitalistus ir 
valdžią, nurodydamas į alka-į™ 
nųjų marŠavimą, kaipo pavo
jingą (kapitalistų kišenini) 
dalyką; ir jis netiesioginiai ra-

pinigų

NEW YORK. — Ateivių 
Gynimo konferencijon, kuri 
įvyks gruodžio 20 d., sekma-| BROOKLYN 
dienį, 10 vai. iš ryto, Manhat-" 
tan Lyceum, 66 East 4th St., 
Ijau išrinko savo delegatus 
(daugelis darbininkiškų orga
nizacijų, kaip kad: Darbinin
kų Savišalpos Federaciją, Fi
nų Moterų Taryba, Latvių Ap
švietus Draugija, lenkų kuopa 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo, Tarptautinis Darbi
ninkų Ordenas, Skandinavijos 
Darbininkų' Sąjunga, Slavokų 
Darbininkų Draugija, Ukrainų 
Railkpelnių Organizacija, Me
dikais Sąjunga, Darbo Unijų 
Vienybės Lyga, Kąrpenterių 
2090-tas Lokalašj Tepliorių 
1011-to Lokalo mažumos gru
pė ir kitos organizacijos.

Visos lietuvių darbininkiš- 
• kos organizacijos, tame skai
čiuje ir pašąlpinės draugijos 
bei’ kuopos, kliubai ir kt., pri
valo išrinkti ir pasiųsti dele
gatus į tą svarbią konferenci
ją. Ateivių darbininkų perse
kiojimai ir deportavimai didė
ja; Washingtone sumanymai 
įstatymų prieš! ateivius darbi
ninkus daugėja. Reikia kuo 
plačiausio mobilizuoto judėji
mo išvien su amerikonais ir ki
tų tautų darbininkais, kad už
kirst kelią šėlstančiai prieš at
eivius reakcijai.

Išrinktų delegatų įgalioji
mus siųskite šiuo adresu : Fo
reign Born Defense Commit
tee, 32 Union Square, 
505, New York City.

pitalistų Jr valdžios 
kiekvienam bedarbiui.

Taigi, draugai ir draugės, 
darbininkai, dalykas yra labai 
rimtas, ir komunistų vadovau
jami bedarbiai daro tikrai 
praktiškus žygius kovoje už 
bedarbių apdraudą ir už tuo- 

Įjautinę jiems paramą. Štai 
kodėl visi lietuviai bedarbiai 
ir dirbantieji turi tuo klausimu 

(gyvai susidomėti; štai kodėl 
i visi-Didžiojo New Yorko lietu
viai ‘darbo žmonės turi gruo
džio 2 d., seredos vakare, išti
sais pulkais suplaukti į demon
stracinį mitingą, kuris yra šau
kiamas Bronx Coliseum sve<sus judamųjų paveikslų akto- 
(tainėje, 177th St., New Yor
ke. Ten bus galinga visų tau
tų bedarbių ir darbininku de
monstracija išlydėjimui 300 al
kanųjų maršuotoių i Wash- 
ingtoną ir parėmimui Bedar-

SMULKMENOS

Room

NEW YORK. — Staiga savo 
kambariuose mirė arba buvo 
nunuodytas Robert Ames, gar-

rius. Ant stalo atrasta šešios 
ištuštintos šnapsinės bonkos; 
buvo ir svaiginančių vaistų 
“nuo galvos skaudėjimo.”

WHITE PLAINS, N. Y. —

jaunos pačios. Per visą me
daus mėnesį jinai neprisileidus 
jo nei pabučiuot. Well, tas 
'faktas kalba prieš patį milio-i 
nibrių. . .

LIETUVIS FOTOGRAFAS

šešiems 1
jaunuoliams “sportams 
žiuojant automobiliu, mašina 
Įšoko Į Gowanus kanalą. Pri
gėrė William Gilmore, 17 me-i 
tų amžiaus. Kiti išsigelbėjo. !

be va-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

ATSIDARC Coffee Pot ir Lunch
Room po No. 223 Cook St., Brook

lyn, N. Y. Duodame gerus valgius 
ir nebrangiai. Savininkas A. Grin
kevičius. . .(281-283)

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

pągrabus ir šiaip grupes. Mūsų 
artistiški pozai ii' šviesa yra pri
taikoma taip, kad fotografija 
išrodo, kaip gyva.

F. KLASTON’S STUDIO 
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA "kandžių krautuvė,: 

labai geroj vietoj, už pigią kainą. ( 
Pardavimo priežastį sužinosit ant 
vietos. Kreipkitės i “Laisves” ofisą 
dėlei adreso. i

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

Now York, N. Y. '
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vali vakaro 

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

Sino ' uždu dinėt terorizuot bil* Tarybl> reikalavimų, kurie Milionierius Bruce 4S.. Sheldon 
marguojančius bedarbius. Ėo bus7 P^atyti Jungtinių Valsti- reikalauja, kad teismas atskir
tas trustų agentas Woll la- Jų kowesui gruodžio 7 d. tų jj nuo jo perdaug saltos'

(283-285)

VOKIETYS' SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

.gimdymo organų
PR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki, 8
Nedeliom rfiio 10 iki 2

Odos ligos gydojnoš su X-rąy 
patinusias gyslas jčirškinimais

JONAS STOKES Į 
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad verkėliau savo studiją 

naujon vieton; 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

n 
iki 
iki

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avė.

Tarpo .12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamoa di.enomit nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuc 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclef. ALGANQUIN 4-8294

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 pąs:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697-

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

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

tik susitarus. SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

Telephone, Greenpoint 9-2820

J. Garšva
Graborius

Telephone, Itagg 2-440*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenu*)
BROOKLYN, N. Y. _

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
ir

v

te

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTftS
CIGARAI

JONO ARBA 
PETRO, 

Kainos po 
10c ir 15c

• I 
gl- 
už

& pj-

Petras Naujokas 
Savininkas

biausia bijo, kaip jis pats savo I Vadovaujančia prakalba ta- 
laiške pabrėžia, tai kad dau-;me mitinge pasakys drg. Wm. ; 
gelis paprastų darbininkų ga-.Z. Foster, Darbo Unijų Vieny-! 
Ii įtikėti komunistams, parem-Įbės Lygos centro sekretorius.! 
ti jų reikalavimus ir tuo būdu Kalbės ir patys bedarbiai' 
priverst valdžią įvest apdrau- maršuotojai. Prie to bus ir i 
dos įstatymą, mokėjimą regu- revoliucinė muzikos ir dainų 
liarių piniginių pensijų iš ka-'.programa.

Už $2,000,000 Vagystę 
Atėmė Advokatūrą

NEW YORK. — Atimta ad
vokato teisės iš II. M. Singerio. 
Jis su savo tėvu, 
rektoriais Banko 
States, nusuko du 
lerių. Bet už tą

Jau $15,000.000 Primin
game “Bedarbių” Fonde

būdami di-' 
of United 

milionu do- j 
vagystę dar ! 

nenuteistas kalėjiman. Kiti Į 
banko direktoriai dar daugiau į 
nuvogė; tuo būdu nubankrū- 
tavo banką, nunešdami sutau- 
nymus kokiu 400,000 darbinin
kų ir smulkiųjų biznierių.

Ryla prieš Slaptus 
Ateivių Gabentojos

NEW YORK. — Į vadinamą 
“bedarbių” fondą jau surink
ta $15,000,000. Įvairūs kapi- > 

jtalistai garsinasi paaukoję tiek I 
i ir tiek. Bet daugiausia tas \ 
'fondas susidaro iš darbininku i 
'centu. Beveik visi fabrikan-Į 
tai ir kiti samdytojai spirti- 

! na i verčia savo darbininkus' 
bei tarnautoms atiduot tam ’, 

:tikrą uždarbio dalį į tą fon
dą. Tai yra netiesioginis al- i 
gų nukapojimas. Darbininkai, į 

i neduokite nieko į tą prigavin- 
’gą fondą. Aukokite bedarbių 
.maršavimui į Washingtona.

Kaip jau ne syki buvo na- 
Įduota faktai, iš minimo “be
darbiu” fondo prisikemša sau 

Ikišenius politikieriai ir jų pe
niukšliai.

NEW YORK. — Teisman; 
patraukta du advokatai, keli 
ateiVybės valdininkėliai ir bu- 
Vę Amerikos konsulatų tar
nautojai, kad jie islapta gabe
no ateiviui’ į Jungtines Vals
tijas: Arba, apeidami įstatymus, '
padėjb taip įvažiavusiems išsi- (Vadai Sutinka NumilŠt hnti'pilietiškas šios šalies po-i p wi p v. *i 
pievas. Už tokius patarnavi- beiZkelieCiaiPS Algas 

sliprantama ėmė didelius ______
pinigus iš ateiviu bei jų 
minių. Viso areštuota 17 
tą **nusikaltimą.”

-----------------------------------

DARBININKŲ KULTŪROS 
FEDERACIJOS KOMITETO
NARIAMS -

* šios organizacijos Pildomo
jo Komiteto svarbus susirinki
mas bus laikomas pirmadienio 
vakare, lapkr. 30 d., 8 vai., 
Workers School, 35 East 12th 
St., Room 302. Visi komiteto 
nariai, būtinai dalyvaukite.

> » Abraham Markoff,
Sekr,

NEW YORK. — Kapitalistų 
republikonų laikraštis “Sun” 

Įrašo, jog vadai gelžkelių dar- 
|bininkų unijų suprantą, kad 
reikės nusileisti gelžkelie- 
čiams algas. Kompanijos rei
kalauja, kad jų darbininkai 
nusimuštų 10-tą procentą al
gų; ir pardavikiški vadai, ma
tyt, su tuom sutinką. Jie, ve-' 
da slaptas konferencijas su 
gelžkelių kompanijomis. — 
Šiais laikais tik kairiosios, ko
munistų vadovaujamos unijos 
tekovoja 'kad ir už papras
čiausius kasdieninius darbi
ninkų reikalus.

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 

Dirbtuvė
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

S8ATTHEW P. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

<f>

<f>

<t>

DR H. MENDLOWITZ<!>

<t>

KUNDROTO APTIEKA

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LA2DOTUVIU DIRKKTOSLIUB

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street 
Dabar mano antrašas:

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios. %

2220 Avenue J,

Ifihalaamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapiniĮi; paraamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinfijimama.

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot 'vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .............................  60e., per paštą 65c.

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

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

TEL., MIDWOOD 8-6261

Brooklyn, N.

IrlOT, LAUKUS, Fotogrcifas
214 Bedford A ve., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija liroohlune. Ateikit Persitikrinti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

229 Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

, Brooklyn, N. Y.

Tel., Greenpoint 9-2017-2860-3614

likirpkit ii skelbimu ir prisivkit kartu au užsakymu.




