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Sofia, Bulgarija.— Poli
cija darė puolimus ant ko- 

• munistų. Apie šimtas drau
gų suareštuota. Jie kalti
nami pasiryžime nuversti 
Bulgarijos valdžią.

New York.— Nežinomas 
jaunuolis nušoko nuo . nau
jo George Washington til- 

rto į Hudson upę ir prisigir- 
dė. Tai pirma saužudystė 
nuo šito tilto.

Chicago, Ill.— Dr. Beng- 
ston tvirtina, kad jam pavy
ko išrasti būda užaugini-
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Darbininkai Vi*ų šalių, 
Vienykitės! JO* Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o Iš laime aite

VISIEMS NARIAMS AMALGAMEITŲ Japonija Tęsia Užėmimą
..... .^.z, . «..... « -. Mandzunjos Krašto

RUBSIUV1U UNIJOS LOKALO M : CENEV^hmijos,
J * f V d LAWRENCE “PILIEČIU KOMITETO”Kanados Komunistų Vadų i _ J;

TORONTO, Kanada. ’BJAURUS SUOKALBIS PRIEŠ AUDĖJUS 't L
Valdžios Agentai ir Reakcionieriai Bando Užtaisyt Kovin

giems Audėjams Kilpą; Tik Tvirta Vienybė po Naciona- 
lės Audėją Unijos .Vėliava Prives Darbininkus Prie Lai- ’ 
mėjimo 

—
saugos ir skaitys balsus, , * . 
Paskui galės paskelbti taip, . _ / j 
kaip norės. O tikslas tame, 
kad sudemoralizuoti darbi
ninkus. —

Šitas “Piliečių Komite
tas” yra bosų įrankis. O 
misija yra tame, kad sulau
žyti streiką. Sakoma, kad 
šiam “balsavimui” pilnai 
pritaria Mass, valstijos gu
bernatorius Ely.

Audėjai turi suglausti sa
vo eiles po vadovybe Nacio- 
nalės Audėjų Darbininkų 
Unijos ir Streiko Bendto 
Komiteto. Tik per kovą jūs 
nugalėsite bosus ir streik
laužišką “Piliečių Komite
tą.”
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stovas Sze skundžiasi Tau- Lapkričio 2 d. prasidėjo ;

bužįy Fabrikantam; Mėto Sudėtus Nariu Pinigus Viso- !ceJ? savo kar.luomenes dalį ' I * I 1 * • *11 Ii. n i v iv. ir m . . v. i m i. m į Siaurius, užimdama mies- Jie kaltinami priklausyme
kiems Galvažudžiams, Kad ieriotl Kiek loliau Numatau- jtą. Tsitsihar. Tas reiškia, prie nelegališkos partijos ir

mui plaukų aut plikos "gal- į Hillmanas SU Savo Pasekėjais Parduoda Darbininkus Dra- tų Lygai, kad Japonija per- teismas devynių vadų Ka-
vos. Tas jam pavykę pada- 

•X ryti pagelba skysčio, išimto 
iš avies liaukos!

Detroit, Mich.—Štai kaip 
tyčiojamasi iš progreso, 

t Henry Fordas ant savo 
ūkės neleidžia dirbti maši
nomis, idant suteikus “dar
bo” del 600 bedarbių! 
jau parodo, kad kapitaliz
mas virto užtvaru progre

sui.

čius Kriaučius; Darbininkai, Organizuokitės ir Kovokit 
Prieš Algų Kapojimą

Broliai ir seserys:—
Hillmanas priėjo prie su- 

Tas pratimo, kad nupirkti nuo 
Orlofskio, Beckermano ir 
kompanijos naujai sutvertą 

(“Uniją” už šimtą tūkstan- 
Trentort, N. J.— Krimina- čių dolerių. Hillmanas vy

riškų prasižengimų skaičius riausiam gengsterių vadui
labai paaugo New Jersey i Curley sumokėjo $50,000, S.
trolafi-irki AZ a •valstijoj. Valstybės kalėji
mo galva Stone sako, jog 
priežastis randasi bedarbėj. 
Ypatingai vogimai padidė
jo.

Poona, Indija.— Lapkri
čio 2 d. mirė senė Babajan, 
125 metų amžiaus. Ji skel
bėsi “pranaše” ir daug tam
sių žmonių jai tikėjo.

Nagasaki, Japonija.—Čia 
buvo jaučiamas naujas že
mės drebėjimas. Žmonės iš
bėgiojo iš namų, bet nuos? 
tolių nepadaryta.

f

į šiaurius, užimdama mies-j Jie kaltinami priklausyme giems Audėjams Kilpą; Tik Tvirta Vienybe po Naciona

dalino ir atvirai kalba apie 
naują aptaksavimą narių 
po penkis dolerius.

(Tąsa 5-tam pusi.)

kad Japonija užgriebia vis suokalbyje prieš valdžią, 
daugiągk ir daugiau terito-! Teismo rūmai pripildyti po- 
rijos.' . jiicijos ir detektyvų. Darbi-

---------------- įninku spaudos reporteriai 
išvaryti laukan.Washington.— Amerikos 

valdžios deficitas per pas
kutinius keturis mėnesius 
pasiekė $674,575,960.

BUVO JAUČIAMAS ŽE
MĖS DREBĖJIMAS

BADAUJANTI MOTINA NUŽUDĖ 3 KŪDIKIUS 
ir PASKUI PATI SAU KAKTON SUVARĖ KULKA

PASADENA, CaL—Lap
kričio 3 d. čionai buvo jau
čiamas žemės drebėjimas. 
Jokių nuostolių nepadaryta.

Beckermanui $7,500 su pri
žadėjimu duoti Amalgamei- 
tų Unijoje generalio orga
nizatoriaus vietą, Orlofs- 
kiui $12,000 su supratimu, 
kad tūojaus grįš darbuo-

PHILADELPHIA, Pa. — 
Per ištisus metus vaikštinė
jo be darbo Charles Nath
an, 32 metų amžiaus. Jo 
žmona Ona, 21 metų am
žiaus, ir trys kūdikiai ken
tė badą. Motinos despera-

kuomet nebuvo galima gau
ti. Tai visa didino šeimy
noj suirutę ir motinos des
peraciją. i

Lapkričio 3 d. Ona Nat
han nusprendė padaryti ga-

’750,000 Gelž k e liečiu 
Neteko Darbo Laike

Krizio
tis prie Amalgameitų Uni-i ei ja. augo dienomis ir va- lą tiems visiems skaus- 

Becker-1 landomis. Ji matė palengva mams. <T:
, Į kūdikius mirštančius badu rį, nušovė visus tris

ir negalėjo pakęsti. Delei kūdikius ir paskui pati sau
L” to bado šeimynoj kilo nuo- į galvą suvarė kulką. Nu-

... .... « V 1 1

Ji pasiėmė revolve- 
savojos. Mažesniems

mano, Orlofskio ir Curley
pasekėjams, kaip tai: Ir
ving Alexandra, Straus,! ]atiniai ginčai. Motina kai- žudyti vaikai buvo: Char- 
Steinbęrg ir Machlin, duota tino savo vyrą, kad jis ne- les 5 metų, Herbert 4 m., ir 
po 4 tūkstančius
Apart;. sumokėtų pinigų,

I Alexandra, Straus užima i

dolerių, sirupina “darbą gauti,” o Eva 2 metų. .

.’’AMERIKOS KOMUNISTAI MOBILIZUOJA.DAR;
.N“ BININKŲ mases kovai PRIEŠ NAUJĄ KARĄ

WASHINGTON.— D. R. 
Robertson tvirtina, kad lai
ke šio krizio apie 750,000 
geležinkelių darbininkų ta
po išmesti į bedarbių eiles. 
^Jis sako, kad apie 500,000 
neteko darbo delei krizio, o 
apie 250,000 atsidūrė bedar
bių eilėse delei įvedimo nau
jų ir geresnių * ųiašinų prie 
transportacijos.

LAWRENCE, Mass. — 
Taip yadinamas “Piliečių 
Komitetas” vėl pradėjo sa
vo streiklaužišką rolę. Jis 
skelbia, kad jis “leis audė
jams nubalsuoti, ar jie su
tinka grįžti į darbą nuka
potomis algomis, ar ne.” 
Paskelbime sakoma, kad 
bus “slaptas balsavimas” po 
apsauga policijos. Taip bū
sią daroma, kaip valdininkų 
rinkimuose. Galėsią balsuo
ti tik tie, kurių vardus ko
mitetui patieks dirbtuvių 
bosai, kaipo “įrodymą, kad 
jie ten dirba.”

Vadinasi, sudarytas bjau
rus skymas prieš audėjus. 
Tai bus balsavimas po bosų 
ir valdžios kontrole. Jie

si

»
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DARBININKAI ATSISAKO LAWRENCE DARBĄ 
DIRBTI, TAI BOSAI UŽDARĖ DIRBTUVĘ

......................  ■ w

day policistas saugu:.Vi«i 
pečiais trauko ir neŽ

uMAYNARD, Mass.-Law
rence darbininkai paskelbė 
streiką prieš algų kapoji
mą. American Woolen kom
panija, matydama, kad dar
bininkų vienybės negalima 
sulaužyti, bandė naują bū
dą pavartoti. Bet ir tas ne- 

. Ji bandė išvežti 
šerifai gavo kailin ir tapo' iš Lawrence darbus ir atga- 
išvyti iš Boeding farmos, benti į Maynardo Assabet 
kur jie bandė inspektyti dirbtuvę. Čia darbininkai 
karves. Farmeriai susior- Į labai suvarginti bedarbės, 
ganizavo ir pasipriešino tai bosai manė, kad jie su 
valdžios agentams.

lijos kariuomenė pasiųsta į1 nizatorių vietas.
Kashmir distriktą numalši-, Hillmnno su i . . Animui indusu sukilimo i micuiu Bendromis spėkomis Ame- są Ameriką masinius susi-i

------ ---------  Beckermanu ir jo kompani- rj^os Komunistų Partija, rinkimus. Bus visoms dar-i
Tammanv Rali Homn. ja Pada7ta tuo supratimu, jaum}jų Komunistų Lyga bininkų ir farmerių organi-' WEST POINT, Iowa. —
I aillllKUiy iiail urmu“. |<ac| jįe likviduos organizuo- ir Darbo Unijų Vienybės1 zacijoms išsiuntinėtos' Trys gyvuliu gydytojai ir du pavyko.

i tą opoziciją prieš Hillmaną. Lyga pradeda gigantišką Drieškaring s rezoliuciios del' “
(Susitarime su beckermam-1kampanija prieš naujo ka- ,. |

VĖL PRASIDĖJO KARAS 
DELEI KARVIŲ

kratai Laimėjo
Rinkimus

NEW YORK.— Tamma-
ny Hali grafterių gengė vėl
1 • -• • i • • • vilo, AXVIX MUVV XX vv*. VA.I AVVJ.AA Vv, JL 1AO ULIOI\JLV OlClIJlUD VIV

laimėjo nnkimus. Ne vien ;kad Beckermanas iš bedar- su Rumunijos valdžia 
tik buržujų, bet pagelba bi f d - - J

, grafto, apgavysčių ir dema-. ■ ų
gogijos jie surinko tukstan-^ loka]o ^opo. Tas vis-1 Jį prie naujos skerdynės. _

> Virš minėtos organizaci-
; narius ir prieš visuomenę, jos lapkričio 21 rengs po vi- gą.
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. niais raketieriais Hillma-iro pavojų. Francijos im- Pri^mlmo. Bus atspausdin- 
nas turi atšaukti visus pir-! perialistų agento Lavai ta ir paskleista šimtai Jūks- 
miau padarytus steitmen- slapta misija Amerikoje, i tančių prieškarinių lapelių.

kur buvo kaltinama, Pilsudskio slaptos derybos j Komunistų Partijos organo 
,, Ja-j “Daily Workerio” išeis^spę- 

• savo reikalams 1 ponijos plėšikiški žygiai; cialė laida už lapkričio 21 
išeikvojęs $47,000, iš kirpė- .Mandžurijoje artina pašau- d., kurioje bus plačiai nu-

čius darbininkų balsų taip kas turf bdt ^tšaukta ieš
pat. Demokratų kandida-. - - - - 1
X LS”“no bota'J/““1”““ ’“‘i “!
891, už socialistus- 48,438'P.asi.duoda Hlllmano rake’
O komunistų kandidatui d. i lerlamS-
Amteriui Tammany valdžia i Ka Tas viskas Rei§Ma De] 
priskaito 1,798 balsus. j v griaučių?

Hillmanas su savo pase-Kauoia Akas Hillmanas su savo pase-
ROMA- Fašistų vado I* “° tūfe- 

Mussolinio , patvarkymu ka-l-J?™? d°le.rui’ kad palaiky- 
pojamos skaudžiai algos del ^SiTtuo0 patim 
* * t * 1' 1 ■ ^a’ ’ kartu kra'uja naujus mo-
sistai neva palieka teisę, kesčiug nari)J J N i 
kreiptis unijoms pas krau-'kankina nedal.baŠ> darbda. 

• * v* •• -r • . i — !vių sauvalė, o jau mierina-
mi per New Yorko Joint 

kapot algas ir dabar prasyk I Boarda ir generalj Amalga- 
m cnicnynv Innm n ‘ co i ojo susimylėjimo.

Mirė L. Žindžius
meitų Unijos ofisą uždėti 
nauji assesmentai.. Mes su
mokėjome penktą nuošimtį

WILKES-BARRE, Pa.— ’kovai prieš raketierius or- 
Mirė’dienraščio “Laisvės” j ganizacijoje, o jie, vietoje 
skaitytojas d. L. žindžius, ^nukovoti, papirko už šimtą 
Palaidotas bus lapkričio 5 tūkstančių dolerių. Ot, kam 
d. ryte. Kviečiami dalyvau- buvo išrinkta penktas nuo- 
ti laidotuvėse draugai ir pa- šimtis! Dabar susivienijo,

mūs sudėtus pinigus pasi- žiaus.žįstami.

šviečiami imperialistų ma
nevrai prieš Sovietų Sąjun-

PHILADELPHIA, PA

25,000 MAIN1ERIĮJ KŪDIKIŲ BADAUJA
WASHINGTON.— Taip 

vadinama American Friends 
Service komitetas, grynai 
buržuazinė organizacija, 
savo raporte .pripažįsta, jog 
Kentucky , ir West Virgini
joj mažiausia 25,000 bedar
bių mainierių kūdikių ba
dauja. Iš niekur jie jokios 
pagelbos negauna. O jeigu 
badauja kūdikiai, tai ba
dauja jų ir tėvaį. Didžiuma I sirengimui.

baduolių žus šią žiemą. Va
saros metu kūdikiai maiti
nosi uogomis ir žolėmis, bet 
per žiemą jie turės išnykti.

A.L.D.L.D. 10 Kp. Narių 
Atydai

Yra šaukiamas A.L.D.L. 
D. 10 kuopos nepaprastas 
susirinkimas, J 
šiandien, lapkričio 5 d., po; 
num. 995 N. 5th St., 8 vai. i 
vakare. Susirinkimas įvyks | 
w ■■ /» J • • * Į I-LzJLO JldlIlOebendro fronto saukiamos 
konferencijos klausimu, ku-

mielu noru tą atvežtą dar
bą darys. Bet kaip greitai 
darbininkai pamatė, kad 
tas darbas yra atvežtas iš 
Lawrence, taip greitai atsi
sakė jį dirbti.

Pirmiausia 
ti velenai 
room,” bet

buvo atvež- 
“drawer-in 

aštuoniolika 
merginų ten atsisakė verti

VAIKAS VAIKĄ NUŠO 
VĖ

WOOD-RIDGE, N. J.— 
Paul Cliento, 10 metų, tapo 
peršautas per kaktą ir stai
ga mirė. Jį nušovė Walter 
Szaganiez,. 14 metų am-

miestelis iš septynių tūks- . 
tančių išmestas į bedarbių/ 
eiles, nes čia tik tą vieną ( 
dirbtuvė tebuvo. Matytis^ 
kad kova darbininkų su : ♦ 
kompanija eis tolyn ir ašU ;: 
ryn. • Čia darbininkai jau; 
ir taip skurdžiai gyveno,“o 
visai be darbo negalės ilgai 
gyventi. Jie tūlės kovoti.

Am. W. Darbininkas.

10,000 Etiopiečiy Valgė 
Žalią Mėsą Vardan Karaliaus

ADDIS ĄBEBA, Abysini- 
ja.—Lapkričio 3 d. čionai 
buvo minimos metinės sUr. 
kaktuvės nuo apkarūnąvo- 
jimo imperatoriaus Haįle> * * • • 1 111 vi A1 A V< UV1 A Cv VkJluCAAW V VI v A J A A A A v X A A A Vx A CV vv A u. CA. vi k? xxv* JJV

kui is įvyks į skietus> Tada kompani- Selassie I, arba “dievo pa-
įjos agentas Harry Temple- rinktojo 
i ton liepė tas merginas pa- sos.

, Ir taip visos 
merginos buvo paleistos, 
“kol jas pašauks.” O kolMatote, prie ko į priėjo'ri įvyks 15 d. lapkričio, toj • * i <. • * r •

n.wh .JI: . :i„: „ *7 Jas pasauks, tai gali praeitiAmerika. : Nekalti kūdikiai pačioj vietoj. Taip pat bus 
miršta badu. O valdančio^- į svarstoiha ir kiti svarbūs 
ji klasė paskendus turtuose.! dalykai.
O valdžia sušilus : ruošiasi I Draugės ir draugai, būti- 
prie naujo karo ir šimtus j nai dalyvaukite šiame susi-

_____ _____i.'ix'. j_____ __ „ • Į . . . . . .milionų praleidžia tam pri-

SUSIUVO SUŽEISTĄ
PEILIU ŠIRDĮ

WHITE PLAINS, N. Y. 
—Dr. Ramsdell sėkmingai 
susiuvo peiliu sužeistą Wil
liam Crout širdį. Spėjama, 

t
jog nelaimingas sugys.

■ 
n

ir pasaulio šyie- 
Imperatorius- suręn- * ‘ v 

!gė pietus del savo 10$w 
kareivių. Visiems jiemą bu- 
vo duota ir tūrėjo kiekviė-iM 
nas valgyti visai žalią mė
są. Paskui ' ėjo procesija,-1 It 
kurios ’ priešakyje marš^vO > I 
šeši šimtai kunigų it giar-U 
šiai meldėsi už kruvinąjį - L

n

metai ar du. Tas žinoma 
visiems. Todėl ant ryto
jaus merginos sušaukė ma- 
sinį susirinkimą ir išrinko

^“.komisiją, kuri nueitų pas imperatorių.
rinkime, nes tai bus nepa- 'Templetoną pasikalbėt. Tas' •
prastai svarbus. \

Kuopos valdyba:
Org., F. Alexander
Prot sekr., A. J. Smithas , . . .
Finanstj sekr., J. Vaiktus hosai ant visų vartų iškabino dįena gegužės bus užbaigi
Kasierius, M. Galeckienė., pranešimą, jog “šita dirb- tas statyti Maskvos Kultū-

~ ' T ,v |tuve užsidaro nuo lapkričio a.os palocius. Pastatymas*
New York— Tapo isgel- 2 d. neapribotam laikui.” 1

- e • v i TY • i • • i *ibėti du vyrai, kurie išbuvo 
ant jūrų devynias dienas ir 
naktis. Jų valtis sudužo, 
bet jie' laikėsi įsikibę į len-

M
ponas atsakė, kad komisija NAUJAS KULTŪROS ‘ 
ateitų lapkričio 2 d. ryte.] ■ CENTRAS MASKVOJ© 
Bet lapkričio 1 d. po pietų; MASKVA— Su pirma '

T.. ‘ir įtaisymas lėšuos keturisPirmadienio ryte, lapkr. milionus doleriu.
2 d., darbininkai atėjo dirb
ti, nes ųieko nežinojo apie ~
dirbtuvės uždarymą. Bet (Daugiau pasaulinių 
rado dirbtuvę uždarytą ir 5-tam pusi.)

žinių i"'

Lapkričio 7 D. Sueina Keturiolika Mėty nuo Didžios Rusų Revoliucijos; Komunistų Partija Visur Rengia Masinius Susirinkim as Šių Sukaktuvių Pa- . 
minėjimui; New York Sukaktuvių Paminėjimas, Įvyks Bronx Coliseum Svetainėj; Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės, Ruoškitės Dalyvauti! n u

» /
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Geryn ar Blogyn Eina?

APŽVALGA ’ ” *. į:-. ■. ■ v ■ 'u* *■•*•,••* ^ • ’ • ,

Kodėl Korespondencijos Pavėluoja? WATERBURY, CONN;

Pruseika Jau Paklusnus, 
Gerąs Berniukas

Fašistų “Vienybė” 
kaip aprašo ALP. kliubo 
mitingą, kuriame kalbėjo 
fašistas Valaitis ir L. Pru
seika: •

“L. Pruseika, pakartojęs ke
letą pirmojo kalbėtojo minčių, 
perėjo į Amerikos politiką ir ] 
pasaulinius įvykius, 1 
plačiai nušvietė. Kadangi pir- ’ 
mininkas iš anksto prašė bol
ševikų negirti, tad, jis pagy
re tik ’ kairiuosius ‘darbininkų ' 
gynėjus;’ bet gana mandagiai 
ir gražiai.”
Matote, kada reikėjo kal

bėti už bolševizmą, už dar-

; . * > ------------------ • ‘ ’ f 1

' i . ... f ILapkričio Revoliucijos <
Paminėjimas

Lapkričio 7 dieną sueina 14
Draugai korespondentai bus 

.1 . ' ‘ ‘ . 
kritinėmis dienomis

Turime draugams korespon- 
pastebėję, kad jų rašiniai pas- tams oranešti, jog dabartiniu

S S « i ™‘«. ""J '«!">• Įft ■
p,™... k™. p;i-«,.»«» a„„ 1 arjSdSEr&s

zastis? Tame, kad per šią dar- dencijų tvarkymo, jis turi ves--'• ... šia darbinjnku Dor. bymetę daugiau suplaukia' ko- ti-greitų vietinių žinių skyrių ir J a( \Lterburio b Komunistų 
respondenc.jų, negu galima'kt., o raštų daugumą turi pa^paį.tijos sekcija rengia 5ių su. 
tuojaus sutalpinti. Be to, dau- rūpinti pirm 12 vai. dieną.ikaktuvių paminėjimą, kuris. 
gelis korespondencijų franci ii- Kaipo pirmas dalykas iš ryto, !įvyks 7 diena lapkričio 7 vai. 
gos, agitaiyviškos. |prisieina' peržiūrėti visus laiš- vakare, Venta Hali, 103-Green

■ Išvadžiojimus ir agitaciją kus ir korespondencijas, kar- Waterbury, Conn. >
įmes leidžiame. Tai darbiiiinkų tūis’ penkis desėtkus puslapių ’’ - .. <

gįU" i išsireiškimas, tiesioginiai atsi- iŠ viso ar panašiai. Bet tam j Draugai darbininkai ,ir dar-,
J J1O 11C&C11X VICIU- i------------------------------------,J v-.j     ■

” ra- žmones. Bet kadangi šiuo mo- giau' pašvęsti kaip >valandą dpi-• Partija kuo skaitlingiausia
mentu per vienų koi’e'spbhden- ko, ant greitųjų 'stengdamasis j dalyvauti šiame masiniame na
cijų ilgumą kitos turi užsilikti,‘' siii-asti tokius pranešimus, ku-1 rengime, šis masinis paminė- 

SLA. tai prašytume, kad draugai ko- rie tuojaus turi būt • išspausdini-; bus protestas prieš
nariai Sužinotų kiek ištiktųjų' respondentai patrumpiiitų savo dihti. • ‘
-T A J—L Lili L ki?1: L ” ;! Iš . _ ___ ,lk(, ,

Gal būtų panaši is- tuomet ir vįsięms. kĮtJiėips ko- tai,'suprasite, kodėl yra’ pagęir rengirųe. ,bąs geri kalbėtojai, j 
torija (taip SLA. 6-tam Aps- respondencijų rašytojams būtų paujama : didžiausias aiškumas hųrie išdėstys šių dienų klau?

n. ou-vą i . .. i
įplaukė,1 respbndencijas isspaūsdmtas.

Apie atskirus

ninkus, “Tėvynėj” ir kitur 
(tik ne pas bolševikus), jis, 
matote, neperdeda. Jis jau 

štai geras paklusnus darbininkų 
’ ’priešams.

Taigi, kad Jie Visa 
tai ZinotQ

Chicago] leidžiamas ____ _
pės sandariečių laikraštu- itepia^^ darbo darbui iš ryto jis negali daū- j bininkės, jus kviečia Kom.upis-

kuriuos kas “Liaudies Tribūna” v------ J r..r—--■ i„.- Gn pQw;in cioimnnriinaia
. šo: j

Tai Iriežertas, jeigu

SLA. ttirto turi ir kiek pini-;atsiliepimus bei išvadžiojimus; I 
y-i 1 1—1 - V • — _ ' 4*« « XV XX./V XX 4- x XV XXX X. V XV XX Ir X 4-x XVWA rx 4 1 rz-\ 4' r» 1gų yra

šis masinis paminė- 
.i.-; ■ . i'/--

.imperialistus, kurie ruošią ka- 
'to, draugai) .koresponden- pHe^ JSovietų Sąjungą, .Pa-į

Vėlei padidintai propaganda apie “biznio gerėjimą.” 
Jos tikslas vilioti alkanus bedarbius, kad jie kęstų nie- 

. ko neveikdami. Bedarbių ąrrriija vis Auga; alkafti j ima;
labiau bruzdėti. Atėjus žiemaį ir dar padidėjus, alkanų į 
armijai, bedarbių minios gali imtis griežtų priėmonių.! 
Dėlto-įkalbinėjama jiems, jog tūojaus (bus geriau,—pa-Į 
kęskife. ' ■ > ! i

Kaiį jau tos kalbos atkartotinai apvylė tuos, kurie pa-i 
tiki, tai šį sykį gudriau daroma. Rašoma, kad ten ir į 
ten jaii paimta į dirbtuvę darbininkų. Paimta, žino
ma, po kelis desėtkus, kai kur šimtas kitas. Bet nesu- bininkų judėjimą, tai Pru- 
žymėta kiek per tą laiką atleista iš darbo. O atleidimų seika neklausė nei Komu- 
daug'daugiau, kaip paėmimų. Į nistų Partijos Centro Ko-

Štąį: kaip biznis eina “ge? yn”. Vakar, kuomet viena
me “Timeso” puslapyj rašoma tą gerėjimą, kitame pus- 
lapyj ’štai kas:

Gęlžkelio darbininkams a-gos numušamos. Missouri 
valstijai užsidaro daf penki bankai. West Virginijoj 
vienai bankas, New Yorko valstijoj dar vienas. O juk 
tik trys-keturios dienos atgal New Yorke griuvo didžiu
lis Amerikos Darbo Federacijos bankas, nunešdamas 
virš $18,000,000, taipgi keli bankai Philadelphijoj ir prie- 

. miesčiųose. ir*
Bet-štai dar labiau įtikinanti faktai.

miteto, nei Komunistų In-Į 
ternacionalo, o kada sufa-Į 

tokio kliubo mitm- j 
go pirmininkas 
bėti priešingai, 
paklausė.

Dar daugiau.

įsakė kai-I 
Pruse?ka

ir atskyrimas greitųjų reikalų sirnus ir .darbininkų kovas.
nuoi kitų, kurie netaip greitu Susipratę s darbininkai Jau ■ 

Gerai taip pat būtų, kad ko- g^nai žino; kad kapitalistai
parengimus respondentai ant atskirų skly- ruošia vknkias intrio-AR kad ;

Jeigu kelių bi- geriaus, kad korespondentai ra- pclių atkreiptų redakcijos do- tik galėtų pasidalinti pasaulį.
lu nebūtų, pusė bėdos, bet da-Įšytų ant atskirų popiėros lapų.'imę į tai, kada kokis parengi- pet komunistų Internaciona-
bar ne vienos bilo.s Revizijos j Dnbar būna taip. -'Kelių pusią- mas, mitingas bei demonstraci- Jas šaukia darbininkus vieny- . J. . .... '.J ,. įpili ]<C" —T,«n, ‘ 'Komisijai negalėjo parodyti. |gideda 

Kuomet Revizijos Komisija r

krityj, kuris rengė SLA. 36-tą .
Seimą.
tūkstančiai išplaukė, bet bilų 
nėra ir tiek.

proga greičiaus matyti savo ko-
. i t ♦ ‘ • * » J • ’

Susipratę - darbininkai Jau
I kapitalistai

kada kokis parengi- Bet Komunistu Internaciona-

Pruseika i 
pakartojęs fašisto Valaičio j 
■dalį kalbos. Taipgi tiek bu
vo geras, kad ir apie savo 

i -™ • j • • ! “partiją” nekalbėjo. Jis į 174 'ndustrimų' V. .J -- • , Z t !
korporacijų įeigos šių metu devynių mėnesių nupuolė hJ . . t - 1
45.1% sulyginus su pereitu metų tokio- laiko įeigoms,! kairiuosius , 
o juk; jau ir pereitais metais buvo didelis krizis. i 

1 1JCA111 kJ V J. kxVkx^ X- —----------- - ------- ---------

Taigi, matote, biznis netik negerėja, bet dar blogėja. Į priešingi.
Bedarbė eina didyn.’ Bent kiek pagerint savo būvį, gel-i 's 1
bėti rįjnias bedarbių is bado nasrų galima tik per orga
nizuotą kovą. Reikia sįoti į Bedarbių Tarybas ir kovo
ti už.Įpojautinę pašalpą bedarbių. Reikia dėtis į kovin- . ..
gas darbo, unijas, į Trade Union Unity League ir kovoti ĮclP“na^aiP Pp.r „ ■ - - . . , , .... -
prieš High’ nųmūšimūs, Už ‘trumpesnes darbo vai; dr tt. /SaĮvp kapojimas , o f a- sau, kaip kąm:paras ištirpo. 
Reikia stoti į Komunistų Partiją, kuri yrą- vadovė visą1 i šimtiniai įsakymai priimtini. Ir mes-sakopi, jei daugų- 
darbihinkų kovų, * Viso Revoliucinio judėjirho. Gruodžio1 Šio vieno — —— 
7 d...................................  -
kam

Ipių korespondencija. Jinai pra- ‘ja įvyksta.
------ 1 bendromis pastabomis Daugelis korespondentų sė- H«.Vvw,».
aiba žiniomis apie koloniją, ku-1 dasi rašyt be jokio plano, apie budavoja socializmą,
rios nėra taip greitos; ir tik ■ kokiU3 dalykus būtent jie nori darbininku būvi, tai imperia-1' 
PO tnjų keturių puslapių rank- į rašyt, kokius faktus paduoti listai juo labiau dabar deda 
rascio atrandi, kad beliko die-|beį mintis pravesti, o turi tik- visas ^įstangas, kad kaip nors 
na ar dvi iki kokio parengimo; tai labai aplamą, neaiškų per- sunaikįnus darbininkų šalį.
bei susirinkimo. Kitas pavyz- sistatymą, apie ką rašys. Ge-; 
dys^ Du puslapiai prirašyti. riau būtų truputį išanksto pa-! 
apie Rusijos revoliucijos minė
jimą lapkričio 7 d., vienas pus-

;tis ir kovoti prieš gręsiantį ka
ro pavojų. Sovietų Sąjunga 

gerinapareikalavo bilų, tai p. Gri
gaitis “N.” redaktorius ko ne
pasiuto iš piktumo. Girdi, 
“jie nori nunokinti 6-to Aps
kričio valdybą.” Matote, koks 
geras tas “Naujienų” dėdė ar 
ne?”
Matote, ir patys tautiniu- lapis apie ką kitą ir, galų gale, klausimu

!si balsuotų už komunistų Par- Tuomet ir greičiau rašysis 
tijos kandidatus. ! bus išvengta pakartojimų.

Korespondencijų redaktorius,1 visa korespondenciją gerla'u at
kartais neturėdamas laiko visą sakys tikslui. ( Nes kaip žmo- i 
korespondenciją tuojaus išstu-, gus ,gali'tinkamai dalykus nu-j 
dijuot iki paskutinei eilutėj, | piešti, jeigu tų dalykų neturi' 
gali pamanyt, jog greičiausia prieš savo minties akis? Kaip i 
diena tai lapkričio 7, pirmokų-j gali pataikyti į taikiklį (cie— 
rios korespondencija i tūri tjlp- Uų), jeigp'pats jo gerai nema- 
ti; ir tuo būdu lapkričio 3 d. tai? ? ' ’ 1 
dalykas gali būt pavėluotas. Į Korespondencijų Redaktorius.

. k ( ■ i

darbininku ■ kai pripažįsta, kad SLA. pi-1 agitacija, kad lapkričio 3 d. vi-
Į . , . Ir.. U., 1 ,, 1-irz TZnm nfi i al il Pov_

! gynėjus”, bet tokių nėra vi- [ nigų stovis slepiamas 
I sam sviete, tai fašistai ne- narių.

galvoti ir vienu kitu žodžiu ant 
atskiros popierėles pasižymėti 

is, dėsnius bei savo 
mintis, ir tik tuomet rašyti.

- ,ir dr

Kas del SLA. 6-to apskri-
Matote, kaip greitai Pru- čio, tai po S.L.A. seimo, ja- 

seika susikalba jau ir su me, sakoma, dingo apie $1,- 
fašistais. Komunistinė dis- 100—nėra pinigų, nėra bi- 

“žiauri,”ilų—kam išmokėta. Dingo 
’ i • i .. !__./»j ■ » • v j •

Ir mes ;sąk0<h, jei daugu-
«fio vieno pavyzdžio pa- ma SLA1. nątįą žinotų kaip 

ilkanų bedarbių pulkai sueis į Washingtoną iš visų | karįka įrodymui, kad Pru- tūli elgiasi siL ta organiza-į i 

Įį. ‘Padėkime juo geriau .prie to prisirengtį. > ,J seiįa jau darbininkų judėji- cijp — —•u" i‘Padėkime-juo geriau prie to prisirengtį.
' : „. ‘ ' K V. .,..X ,

. i J > T'1 J i • ’ i ‘ •■’j o* i - i
I • ' i I •4 1‘ ' ) 1 J I • ... • , " ’ ) ( < ' .

Ant Pavojingo Kryžkelio

’ A A CA* K/.KJ \_z A j .

su ;t^rtu, išspirtų j 
juos lauk.'jKa'd pakeisti toj 
organizacijoj padėtį, SLA.

Beje, kada Pruseika gi- nariai turi balsuoti už darioj- Pavojinga Seną ŽlUOgy 
riaši savo prakalbose, kad bininkų kandidatus į Pildo- uarvi: n PmKu?

' ' j jam yra vietos pas tauti- mą Tarybą. : d yil po rei IU.

i mo priešas.
organizacijoj padėtį, SLA.

.Vairinė civilizacija atsistojo ant pavojingo kryžke-l 
lip, sako J. W. Barker, galva inžinierių skyriaus Colum- ■ 
bia Universiteto. Susirūpinimas kapitalizmo pavojum 
jau riį naujiena. Šiandien daugelis to bijo. Naujo p. 
Barker’io baimėj tik tiek, kad tą pavojų jis mato kaip 
naujų j srity j, naujoj vietoj.

Kaip inžinierius, jis studijuoja Sovietų technikos vys
tymąsi^—jo tikslą ir tt. Ir jis gan atvirai pasako, jog ka
pitalistinėj sistemoj technikos vystymo tikslas ne žmo-; 
nėmSfgyvenimą pagerinti, bet tik juo greičiau ir daugiau i 
pelnob padaryti atskiriems žmonėms. Kada tiesiama i L.D, 7-tas Apskritys jau ,. ,
gelžkelis, ar budavojama dirbtuvės, darbininkais tiek [antroje vietoje. Dr-gė Pet-u . sy . ^au^iau naujų
tesirūpinama, kad jų būtų darbui. Jų namais, jų gy-.kienė Great Necko pasi-[[skaitytojų šiame vajuj, ne
vedimu nesirūpinama. Viskas daroma, kad juo mažiauĮliko trečioje vietoje. 
atsieitų jų samdymas. Dubininkai čia vaidina tokią [toną, pakėlė draugai Bar-! 
rolę kaip medžiaga, be kurios negalima atlikti to ar kito *• - ~ - *
darbo.

Kas kita Sovietų Sąjungoj. Tenai pirmiausia žiūri-

“Laisvės” Vajus Šiandien
* ščių skaitytojus 
jji’ems atsakyti į 
tus mėlus, kad 
bankrutuojanti.

Bostono apielinkės A.L.D.,mas atsakymas

PHILADELPHIA VIS 
DAR PIRMOJE VIE

TOJE

tinkamai 
jų paleis- 
“Laisvė” 

O tinka- 
bus toks:

t ma, kad darbininkai būtų a; 
| mai ijf geri namai.

Bos-igu kituose vajuose.
v. - - v r. . tr i Rytoj matysite skaitlinesciene is So. Bostono ir Ka-i. , . . .
tilis iš Bridgewaterio. j <alP .stovl vaJaus kontes-

Gavome po geroką pluoš-i an aL .
i aprūpinti. Statoma jiems na- tą prenumeratų nuo drau- į ---- ----- :-------
ūkelio tiesimo ar kito kokio už-!mi: Reikausko iš Shenando- - ėGelžkefio tiesimo ar kito kokio už-igų; Reikausko iš Shenando-

vedimo: tikslas Sovietų Sąjungoj, ne tas, kad kam nors.ah, Kubiliaus iš Scrantono, * HARTFORD,. CONN, 
pelno ;butų, bet kad patenkinti žmones, pirmiausia dar- 'Grvbo iš Norwoodo Bakšiolinines,.gyvenimo reikmenimis. Pirmai dėlto ap- Dambai fr „ u“. E
rūpinta darbinmkai. •: . j y. |ko iš Port Carbon, Pa.,'ir Liet' Darb’ Su^>en.Wo

Šitdkis technikos mokslo pagrindas, pripažįsta p. .Bar- j nuo' keleto kitų. /
.iet. Daro, busiviemjįjn

Kuopos Susirinkimas
_ 1. .-r.'fa; ’ i iii ■ __ ■ ,

ker, riavūjihgas kapitalizmo sistemai. Kapitalistinė ei-i CJėvelande smarkiai dažjr- 1 T, -‘M '
ry-m° bu^asi/^\Jb Gr.ail?U.?: B 'tainėjJ^MShWSo

kryželio ar stumiama vis daugiau i prazutp j veikia d. Fažeika ir kiti,^11 val; ^kįre7&.D.S. 79 ųkp.,
Šis inžinierius mano,, kad reiktų- pakeisti mokinimą J tik jie patys tegali Pa^^^_ įvykš;isū^nhį^pMs.;

technikos! Jis betgi užmiršta ar visai nežino to, jog\kyti; Po mitingui, po aįpįvafsty-
g tas negalima išnaudojimo sistemoj. J Kaip kitaip pada- 
f ryti? Jei technikos vystyme* tikslą pastatyti patenkini

mui žmonių reikmenimis, tai reikią atmesti pelną,išnau-
l dojimą. O išnaudojimas yra,šios sistemos pamatas.

Sovfdtinė sistema visu gyvenimo plotu gramiasi su

| aną ai*ti pražūties kl anto. j. VV. VA. iv 'A. . ~
■ $ose ^didelio krizio; apie 35,000,000 žmonių išmesti iš kma spręsti, kad po vieną 
y darbo;'eina mirtinos varžytinės už grobimą; naujas ka- skaitytoją gali gauti k’iek- 
£ ras arti.' O Sovietinė sistema pilna gyvumo, jauną ir vienas dienraščio skait^to- 
L energinga; Sovietuose stokuoja milionų darbininkų; bai- jas. Todėl mes pakartotinai 
4 giama- naikinti ir likučiai išnaudojimo; industrija kyla prašome visų “Laisves” 
L. neįmanytu greitumu; milionai darbininkų kitose šaly- skaitytojų gauti savo dien- 
į se stoja Mu Sovietų Sąjunga. . , \ rasčiūi nors po vieną naują
$ . Abiysistemos eina prie dar didesnės kovos. Kas dar-! prenumeratą..
B bininkjaš, kas išnaudojamas, kam kapitalistinė sistema! P?11861.,1?1 elementai, 

ne savaį, dabar juo labiau turi jausti pareigą stoti į dar-’ pabūgę klasių Jęoyos, puola 
į bfriinkii organizacijai; į revoliucinį judėjimą, kovoti už ardyti revoliucinį darbinih- 
L cluoroš1 kąsni ir prisidėti prie-pagreitinimo pabaigos iš- j kų judėjimą. Mes šaukiame 
i, naudojimo sistemai. ' j r j • h n J-YfeW darbininkiškų laikra*

Tad, draugai darbininkai, 
mūsų pareiga dalyvauti jšipse 
prakalbose, šiame masiniame 
mitinge, kad parodyti kapita
listams, jog mes neisime už
pulti ant Sovietų Sąjungos. To
kiame atsitikime mes suksime 
karą į revoliuciją, į piliečių 

; karą.
Waterburio Kompartijoj 

Vienetas.
Chas Črasintski.

WILKES-BARRE, PA

Pasarga Visom Organizacijom
Lovsto|ųecįai yra issiuntme-r( 

ję laiškus organižącijonis ręį- 
kale Tori Mooney, .šaukiamos,. !

na. Būtent, jie rūpinasi (gel-

žuvo. I jimo, bęt tikrenybėje, tai ne., 
j Daugeliui darbininkų jau 
lyra žinoma, kad lovstoniečiąi

p. i eina kontr-revoliucines parei- 
Dono gas—vįenj Sužiniai, kiti suve- 

duoda • džioti vadų. Tad ir šiame at- 
O ke-1 vėjyje, jie lošia tą pačią rolę.

j Jų tikslas yra ne gelbėti 
80 000 tonu, i T°m Mooney, bet kad suved- 

Baimė purto jojo ’ Stalingrade traktorių būda- 1ū°acifaa?'bkadk]1usosnat,it.aOuYuš
_ . Jis vojimo fabrikas jau duoda nuo tikrosios kovos už paliuo-

per senas, jis nedalaikys!” 1103 traktorius į dieną. Jis savimą Tom Mooney ir kitų

it -« ■

7 ' 1? H' r ’• • -J •' ■ r 11. r Į- 
. T i iva.ic. xv(u miuuhcj

i į Leningradą pasitaisyti, konferencijos, lapkričio 8 die- 
j Bet Finlandijos fašistai vis , L. L ’
į dar svietui skelbia buk tas bė j imu Tom Mooney iš kalė- 
; Sovietų karo laivas 

Peilio pagelba tankiai rei-! Ko nori tą ir kalb 
kalinga išgelbėjimui žmo-| ---------
gaus gyvybės, arba patai-1 Sovietų Sąjungoje
symui jo sveikatos. Bet ne- kasyklos į dieną jau 
retai išgirsi baimės atsidu- 135,000 tonų anglies.
simus, kuomet senam žmo-.!li mėnesiai laiko atgal duo-j 
gui prisieina eiti ant ope-1 davo tiktai 
racijos. ‘ " 1• //t* I •• p i •! • i i xiiZ/<xvijcio, juvo civili o
namiškius bei gimines. Jis vojimo iabi įkas jau duoda tikrosios kovos už paliuo-
per senas, jis nedalaikys!” 1103 traktorius į dieną. Jis savimą Tom Mooney ir kitų

■Rot nr taq tipqn ? Lando-1 pilnai pagamins pagal Pen- , klasės kovotojų iš kalėjimo: no “Clinical Journal” neti- kiU Met« bano skaitlinę— r Kuomet N. Borich išsiun-

To žurnalo tūlas 50,000 traktorių į metus lai- tinejo laiškus j organizacijas
Rowntree ! del minėtos konferencijos, bū-

Tent, Mooney paliuosavimui, jis 
Į nesiuntinčjo laiškų T.D.A. kp., 
kurių keletas randasi šiose 
apielinkčąe, žinodamas, kad 
TDA. yra vienintelę organiza-

i Varyti pa Peiliu?
cv.

no 
ki tam. 
autorius Cecil 
griežtai atmeta, šitą pažiū- ~
rą. Jis mano, kad dar sau
giau daryti operaciją žmo- atvirai ir’ ė vA 
gui, daleiskime, .astuonių Tautų Lygai, kad jiė nesi-

žiaus. Kodėl? Štai kelios pakol jų reikalavimus neiš- 
priežastys. Pirma, jeigu | pildys Chinija. Jie dar

Japonijos imperialistai
• drąsiai pasakė

dešimtų penkių metų am- kraustys iš Mandžurijos, ci^;. ^pinasi
politinių kalinių.* Taipgi rū
pinasi* ir šiuo klausimu. Ne- 

-. - . . v - - v; - « jsiuntinūjo revpliupnių unijų
žmogus sulaukė virš 80 me-! daugiau veža ten savo ka-«Jokalams, neigi * > Komunistų 
tų amžiaus, tai. jis turi svei-(reiviųz ir kanuolių. jMand- j Partijai, kuomet gerai žino, 
ką fizinį sudėjimą. Jįs. ne-'žurija te.galo paaš,tvino im- kur ranSasi K. P. įstaiga. Ko- : 
būtų taip ilgai išgyvenęs, l'pąriajistųjaype įsitempimą, j ^on^'h3' kitus’,

bAU21t 1S1.ŽęSi2i Karo; Pav°jus' visat War- I klarij;Up <WtW' ' 
slas pąšiHaryti $aū poli^nf ka
pitalą iš minėtos-' konferehei- ' 
jos, sdklaidinatat' Uarbfninkiš* 

! kas organizacijaš ir jų narius.
2. Buvo reįkalaūta, kad mi- 1 

nėta konferencija būtų paves
ta pilnai kontrolei T. D. A. 
Komiteto, kad komitetas galė
tų prapjesti konferenciją, šau- . 
kiant visas kitas organizacijas. 
Bet lovstonieičai nesutiko? Jie 
nusistatę būtinai .demoraližuo- 

i ti T. D. A. ir jo visą vedamą 
! darbą.

Tad visos darbininkiškos or- 
miyu. rimanaija tuojaus.kalbų ir žaislą. Taip pat da-|rinkę’•"delegatus,7rnesiųskite'i 
išsiuntinėjo žinias, kad po- lyvaus ir garsusis Shenandoah _A____ * f Zn___ • _ j •( i • * v

dar
79

jyj.YKijkSuiia'u^ P^kaka Jį fizinĮ sudėjimą. Jis. ne-įurija Iję galo paašįrino im-ikur ranB^i K. P. ^gą. Ko- •

jį. Po mitingui, po aįpšvafsty*
• _ ind kuopos ir darbininkų’ reų

DRAUGAI “LAISVĖS” - kalų, bus skąitpma jsveik'atos 
' SKAITYTO J AiĖ! j i Minusine paskaita įpo an'tgal-

 viu: “Galvos Skaudėjimai,” ‘ ’ A v L d f £ TT Y1 •Iš visos eilės draugų jau patašyta draugej Dr. Kaškiaų-
■Makj- uvvivunv oiovvnia visu izyvcmnnj piuiu Hiuililžlibl DU . ' 1„1 x. •» 2.—L C1UUS. i,- /. i-

kapitalistine sistema ir vis toliau ir dar daugiau stumia P?'keletą, dęsetkų
.... , . Kapitalisting /stema; kan naujų skaitytojų Iš to ga-

_____  ____ _____ ___w__________J lutia spręsti, kad po vieną
darbą;* eina mirtinos varžytinės už grobimą; naujas ka- ak^ytoją gali gauti kiek- 

_ i-a i /""V • j • *- • j • v • • AMVn nAlzx n B r* 14- <r 4-

Į šį susirinkimą kviečiami vi-, 
si lietuviai darbininkai ,nepai
sant, ar priklauso prie L.D.Š. 
79 kp. ar nepriklauso; visiems 
durys atdaros ir visi pageidau
jami atsilankyti ir išgirsti Dr. 
Kaškiaiičiauš nuoširdžius pa- 
mokinimtis, kaįįj palaikyti 'ge
ram stovyj sveikatą,, kaip jos 
netekus įydytis 'be'išlaidų Ar 
su mažomis išlaidomis.

sukliuręs. Antra,1 i jis**5 jau tirtė? 
rimčiau žiūri į gyvenimą, , 
nebesivaduoja sentįmejįtą- 
lizmu. Trečia, jis nebetaip 
bijosi mirties. Ketvirta, jiš 
lengviau užmigdyti. Tai vi
gą pagelbsti ligoniui laimė
ti' koVą po peiliu.

Vokiečių .laivas prikrautas 
medžių ir plaukdamas iš Le
ningrado susikūlė su Sovię-: 
tų Sąjungos povandeniniu 
laivu. , Finlandija tuojaus ]<aibų ir' žaislų

< i t;, i
i j j < .-> j »Valstiečių j Sūnus.

u t -S i • ‘i d

u , MINERSVILLE/kl.
i » : •; 11 j * <? T“ j ti L

Rusijos revoliucijos 14 metų 
sukaktuvių parhlnėjimul, ' Jau
nųjų Komuhistų Lyga ir Jau
nieji Pipniėriai rengią ipargii- 
rnyhų1 vakarėlį,1 lapkričio 7 d., 
7 vai. vakare, Darbininkų sve
tainėj (Workers Hall) 3rd St, j

Balį programos sųdąrys pa
tys jaunuoliai. iš dainelių, pra- ganizacijos, kurioš turite iš-

vandeninis Sovietų, laivas^ 
nuskendo ir visi jūreiviai

, , . , žūvo. Tuom kartu tas po-
Yj-a. labai daug darbmnikų v^ncĮeniūis laivas sugrįžo -į

skąudėjimo ligomis, ypatingai ?^v0 PriePKlŪką_ Krčnstądą įr paremti mūsų
ribtėrų. Tad visi atsilankyldt. Sugadintos. iVor 4

l " /■ j. ž. jkjėtčių, ląįvūs taipgi $ugrižą

šu n u s i s k u n d imais galvos

Lyros Choras su savo Solistais 
ir solistėmis. Po programai 
bus šokiai.

Todėl vietos įr apielinkės .lie
tuviai yra prašomi atsilankyti 

t . -- ...7.~ą jaunuosius
^vOr daifbinihkus.4 Įžahga tik 15c.

L t t -t * t.

minėtą konferenciją del virš. 
paminėtų \priežasčių. T.D.A. 
šaukia konferenciją gruodžio 
6’"dieną, 1931 metų, 2 vai. po 
pietų, 139 S. Main St., Wilkes 
Barre, Pa. Tad siųskite dele* 
gatus į šią konferenciją, o ne 
į lovstoninę. : i < •

i - ? > .■ Kofaitetas. d



>

Puslapis Trečias

PITTSBURGH© ir APIEL1NKES ŽINIOS Am. W. Darbininkas.

Korespondentė

BOSTONAS IR APIELINKE IŠPARDAVIMASMAYNARD, MASS

DETROIT, MICH

NEW BRITAIN, CONN

NUO LIETAUS KOTAI—RAIN COATS

aš rūkau Luckies

sau pra

Visais Reikalais Kreipkitės

LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei

50 f.
50 f

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

į pažymėtas 
arčiau ir bū-

Patyrhnas nelabai reikalingas. Mes iš- 
mokinam to amato į gan trumpą laiką

Ši dirbtuvė dabar parduoda tiesiai publikai dar žemes 
nėmis kainomis, negu kad parduodavo olseiliams

$7.00 vertės vyriški dabar už .
$5.00 vertės moteriški dabar už

Paminėjimas 14-kos Metu 
sijos Revoliucijos

Nupiginame todėl, kad gatavų drabužių sandelį 
likviduojame, kad ir su nuostoliais turime išpar

duoti iki augščiau minėtam laikui.

Praeitą mėnesį tai visai nei 
I jokio mūsų kuopos susirinkimo

75 k.
25 k.
$1.00

50c.

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 modernilkų minulių 
tu geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio pasakojimai 
apia liandienį tampa rytojaus žinios. Progamos kiekvieną Antradieni, 

Ketvirtadieni ir šeltadienl, vakarais per N.B.C. radio tinklą.

' (su gražiomis kepuraitėmis)
$5.00 vertės berniukų dabar už

L A M P A M A S 
O P H A N E

Tvirtai Uždarytas

) Praeitą sekmadienį drg. šo- 
' lomskas laikė prakalbas. Tai' 
I jau vis daugiau žmonių atsi- 
i lanko į prakalbas ir pradeda 
praregėti ir daugiau suprasti, 
ne taip, kaip pirmiaus, kad tik 
keli žmones ateidavo į prakal
bas. Tik ve kame dalykas.—

• Prakalbos buvo nelabai išgar- 
i sintos. O jau dabar ir tie, ku- 
!rie buvo kunigėlių įbauginti, ir 
! didžiausi mūsų priešai, tai d a- 
; bar ne tokie bailūs

a Wilkes-Barre ir apielinkės 
’ mainieriai • pasiryžę laimėti 

dovaną, kelionę į Sovietų Są-
< jungą. Jie mano, kad tūks

tantį balsų jie lengvai padarys 
iki gruodžio 1 d. Vajininkai 
eis palei stubas ir kalbins dar
bininkus užsirašyti “Laisvę,” 
bei “Vilnį,” arba.įstoti į Ame
rikos Lietuvių Darbininkų .Li
teratūros Draugiją. Visi sun
kumai bus nugalėti.

Tas pats susirinkimas, be to, 
nutarė surengti vajaus užbai
gimui didel^balių. Visas pel
nas eis vajininkams, kaipo do-

Spalių 27 d. įvyko “Lais
vės” skaitytojų susirinkimas 

■'^Wilkes-Barre, Pa. Nors ant 
greitųjų buvo šaukta, bet su
sirinko geras būrys. Kalbėta 
buvo apie “Laisvės,” “Vilnies” 
ir Literatūros Draugijos vajų, 

r Draugai ir draugės noriai ap
siėmė dirbti vajuje. Tapo- su
registruota didelė armija va- 
jininkiį. Paskirti kapitonai 
kiekvienai kolonijai šios apie- 

. linkės. Jie šauks vajininkų 
susirinkimus ir tvarkys jų dar-

<’opr., 1931, 
i'1'" Amcr’-.n 
Tnbncco Co.

vif.as kapitalistinis pasaulis j nebuvo. Nežinau, del ko. Bu- 
mobilizuoja savo spėkas ir ren į vo du sykiu šaukiamas kud" 

neat

Mainieriai Dalyvau 
ja Vajuje

silankė.
Draugės, visos gerai 

te, jog dabar yra daug 
bių dalykų ir dideli darbai! d 
stovi mums priešakyj 
. Dabai

gas darbininkams kapoja ir j tai kapitalistai atims ir tąi, 
mažina, kur jinai tiktai gali, ką mes dar dabar turime. 
Jei darbininkai nebus karingi

Gerą nuošimtį duodame agentam ant gatavų kotų ir 
aprūpiname sampeliais rinkimui užsakymų. Energingas 
žmogus, vyras ar moteris, gali pasidaryti puikų 
gyvenimą dirbdamas šiai firmai.

giasi užpulti Sovietų Sąjungą, j pos susirinkimas, o narės 
tai mes, Amerikos darbininkai, 
paminėdami 14-kos metų Ru
sijos darbininkų laimėjimo, pa 
sakysime Amerikos kapitalis
tiniams valdonams: šalin ran
kas‘nuo darbininkų tėvynės, 
nes mes esame prisirengę ją 
apginti, eidami prie įsteigimo 
darbininkų valdžios ir šioj ša-

Juos galite laiškais užsisakyti, kurie gyvenate toliam’ 
Ant jūsų pareikalavimo prisiusime šmočiukų audinio 
išsirinkimui spalvų. Jūs pasirašysite, kokia įjasų mie* 
ra per krūtinę arba kokios mieros nešiojate Viršutinius 
.drabužius, ir mes žinosime, kokios mieros jums reikia.

** 2. Tuojaus po konferenci- ■ 
jos, toj pačioj svetainėj, bus1 
duodama puiki ir skani vaka-i 
rienė. Tai bus pirmasis frak- j 
cijos parengimas tvirtinimui! 
Komunistų Partijos, kad jinai I 
sėkmingiau galėtų organizuoti 
darbininkus ir vesti kovas už 
visų darbininkų reikalus. Biu
ras kviečia lietuvius darbinin
kus paremti šitą parengimą. * 

t 3. Rusijos proletarinės Re-!
voliucijos 14-kos metų sukak-: 
tuvių apvaikščiojimas rengia
mas Pittsburghe šeštadienį, 
lapkričio 7 d., Pythian Temple 
svetainėj, 2011 Center Ave. Į 
Prasidės 8-tą vai. vakare. 
Kviečiami visi dalyvauti sykiu 

i,su kitų tautų darbininkais. Iš
girsime daug naujų žinių iš 
Sovietų Sąjungos. Plačiau su
sipažinsime su jos socialistine 
kūryba. Taipgi bus puiki mu- 
zikalė programa. Kurie drau
gai turite pasiėmę • tikietus 
pardavinėti, kviečiami dabar 

į. jau imtis už darbo, šitą pa
rengimą visur populiarizuo- 
kim kaipo svarbiausi.

4. Vajus mūsų spaudos ir 
organizacijų. Kol kas čia vi
sai mažai tepasidarbuota. Va
juj dalyvauja šorMnas, Purti- 
kas, Sliekas, Simonaitis, Mi
liauskas. Dar visai maža gru- 
^ė. Reikia įtraukti vajun 
daug didesnės spėkos. Tada, 
jeigu tiktai po vieną skaityto
ją tegautų, pasidarytų nema
žai. Pėr visą lapkričio mėne- 

). si visi SvOkime darban.
K. P. 5 Dlst. L. F. Biuras.

Woodward Ave. ir Andrio. 
> ku- šių metų apvaikščiojimas 
Liet. t bus skirtingas nuo kitų metų 

kur susirink- 
pamatydavo 

pasiklausyda
vo Kalbėtojų, ir viskas už- 

, baigta. Bet šį meja bus ap- 
ganizacijoms laiškai-pakvieti- ; vaikščiojama su ' iškilmingo- 
mai išsiuntinėta. Dabar žiūrė-1 mis demonstracijomis, nes dar 
kime, kad draugijų susirinki- niekad istorijoj Amerikos dar
niuose jie būtų skaitomi ir bininkai neturėjo tokių sunkių 
kuodaugiausia delegatų išren-; laikų kaip šiandieną; niekados 
karna. ■ Amerikoj ateiviai nebuvo taip

persekiojami ir deportuojami, 
kaip dabar, ir niekados karo ! reikia noro ir pasišventimo, tai 
pavojus nebuvo taip arti, kaip į bus ir laiko, 
dabar, kur jau dabar kanuolių Į 
balsai girdisi Mandžurijoj

Demonstracija prasidės 6 
vai. vakare, nuo trijų svetai- 
7iių, Ferry, Oakland ir Finnish 

tenais maršuos su viso- 
iškabomis ir orkestro- 

priešakyj į Arena Gar
iu ten užbaigsime tą ap

ie one ertu ir

Reinkotai 
vyram, moterim ir 

vaikam

$3.50
$2.50
$2.00
$3.00

Kompartijos 5 Dist. Lietuvių ’ 
Biuras Kviečia prie Didesnio • 

Veikimo
Smagu pranešti, kad mūsų 

revoliucinės spėkos, nors labai • 
|ėtai, vistiek didėja. Gauna- j 
ttia naujų narių į Komunistų 
Partiją. Daugiau lietuvių 
darbininkų domėjasi Komunis
tų Partijos veikimu.

Šiomis dienomis įsteigta Ko-! 
munistų Partijos 5 Distrikto i 
Lietuvių Frakcijos Biuras. Per ■ 
ilgą laiką čia lietuvių biuro ; 
nebuvo, todėl ir darbas nebu-! 
vo planingai vedamas. Visam! 
distrikte nei vienos komunisti
nės lietuvių frakcijos nebuvo, į

Spalių 29 d. Biuras turėjo| 
5nrmą susirinkimą. Nusitarta !

Kiomis 
z n is 
clens 
vaikščiojimą su 
r rakalbomis.

Visi susirinkit 
tas, kur katriem
ii ite laiku, kad padaryti tą de 
r.ionstraciją skaitlingą.

Kumečio Vaikas.

vana, kurie daugiausia pasi
darbuos. Tam tikslui tapo iš
rinkta komisija.

Aš irgi manau, kad šios 
apielinkės mainieriai padarys 
tūkstantį- balsų. Sprendžiu pa
gal tai, kaip lengvai daug jų 
suirašė į vajininkų armiją. O 
jeigu liuosnoriai draugai bei 
draugės apsiima dirbti, tai jie 
ir dirbs.

Komunistų Partija lapkričio 
7-tą dieną, vakare, Rusų Dar
bininkų Name, rengia paminė
jimą 14-kos metų Rusijos re
voliucijos. Prakalbos ir pro
grama prasidės vakare, 7-tą 
vai. Minėta svetainė randasi 
po numeriu 20 Powder Mill 
Rd., Maynard, Mass.

ir su jais j Visi lietuviai darbininkai 
jau galima šiek tiek susikalbę- ‘ privalome -dalyvauti šiose pra- 
ti, nes ir jie pradeda šviestis ir kalbose, nes čia daug ką galė- 
protauti. Nors visokie misio- sime išgirsti iš kalbėtojų apie 
nieriai pardeda važinėti po vi- dabartinę Sovietų Sąjungos 
sus miestus ir bando žmones 1 statybą ir kitus reikalus. Be 
gązdinti pragaru; o tos davat-, to, dar bus ir dainų, deklama

cijų ir kitokių pamarginimų.
Komunistų Partijos sekcija 

nutarė ir išrinko kelis draugus, 
kad tik kad rinkti aukas Lawrencio 

.treikuojantiem darbininkam, 
čia buvo koks j Tad, jei kur ateis tokie aukų 

rinkėjai, tai neatsisakykite, 
aukokite, kiek galite. Mes vi
si darbininkai turime remti 

mi- i Lawrencio streikuojančių au- 
streiką, nes ir mes patys 
ie labai greitai likti pri

versti eiti į streiką ir kovoti 
už algų pakėlimą arba už pa-

Ina Claire nebuvo patenkinta, kada ją 
paskelbė Amerikos teatro scenos kara
liene - dabar ji pavergia ir Hollywood^, 
štai ji, apsivilkus vienu nepaprastų 
Chanel sukurtų drabužių, kurį ji dėvi 
Samuel Goldwyno produkcijoj “The 
Greeks Had a Word For It”, United 
Artists paveiksle. Nepraleiskit progos 
pamatyt šį paveikslą.

Iškilmingas A p v aikščiojimas 
14-kos Metų Rusijos 

Revoliucijos
A. K. P. 7-tas Distriktas šį 

jame tuojaus imtis už darbo metą rengiasi iškilmingai ap- 
brganizuoti komunistinės frak- vaikščioti 14-kos metų sukak- 
cijos. Taipgi pradėti sistemą- tuves Rusijos revoliucijos lai- 
tį vajų gavimui naujų narių, mėjimo. Apvaikščiojimas 

Ypatingai Biuras kreipia ; įvyks 7 d. lapkričio, 7:30 vai. 
atlydos į šiuos keturis tuojau- vakare, • Arena Gardens, ant 
tiniūs klausimus r

1. Masinė konferencija 
ri įvyks lapkričio 22 d., __  _____ _
Mokslo Draugijos svetainėj, | apvaikščiojimų, 
142 Orr St., Pittsburgh (So-;davo svetainėj, 
ho), turi būt visapusiai sek-J gerą programa 
minga. Kviečiami visi drau-jVo ‘ kalbėtojų,' 
gai smarkiai darbuotis. OrKbaicrta. Bet šį

ue—
• 6 Męn.

Atsk. egz, 
Amerikoj; metams

6 Mėn.
Atsk. egz. * 

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

Lietuvoj: atsk. egz,

Lietuvių Darbininkių Susi 
vienijimo Amerikoje 
kuopos visoms draugėms ge
rai žinoma, kad kuopos susi
rinkimai turi įvykti kas mė
nuo, o draugės neateina į susi
rinkimą. Kodėl taip yra? Aš 
manau, kad draugės vieną sy
kį į mėnesį tai gali kiekviena 
ateiti, vieną vakąYą paaukoti 
susirinkimui ir ten apsvarstyti 
tuos klausimus, kurie mūsų 
darbininkiškoms o r g a nizaci- 
joms t priklauso. O tam tik

Vyriški Viršutiniai Kotai—Top Coats 
$20.00 ver^s dabar parsiduoda už $15.00 
$12.00 ver^s dabar parsiduoda už $9.50 ‘

NEPER 
CEL

Visuomet Gerai
Ypatingas Humidor Pakelis

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

★ Ar p-lės Claire 
Pareiškimas 
Apmokėtas?

Svarbu pranešti, kad p-Ie 
Claire už šj savo parei
škimą negavo užmokėti 
nė cento. P-lė Clair® 
LUCKY STRIKE cigare
tes jau penki metai, kaip 
rūko. Mes tikimės, jog 
šis pareiškimas apie ją 
bus tiek jai ir jos filmų 
gamintojams Samuel 
Goldwyn ir United Ar
tists naudingas, kiek jos 
pareiškimas apie LUCK
IES naudinoas mums ir 

jums.

Darbininkes, Lankykite Savo 
Kuopos Susirinkimus!

kia rinkti, delegates į konfe
renciją, kuri įvyks Waterbu
ry, Conn., lapkričio 15 d. O 
mūsų kuopos susirinkimas bus 

žino- pas drg. Stankelius, 61 Noble 
svar-įSt., lapkričio (November) 5 

0 va], vakare. Visos 
dalyvaukite tame svarbiame 

šioj milžiniškoj be-'susirinkime.
darbėj yra labai sunku visiem 
gauti narių bei darbininkiškus 
laikraščius užrašyti; bet kad 
dirbtume visi iš vien, tai gal 
ir būtų kokios pasekmės di
dėlesnės.

Pagaminta iš geriausių tabakų - viso 
Derliaus Grietinės - LUCKY STRIKE vieninte
liai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per tą 
išimtiną ^SPRAGINIMO” procesą. “Spragi
nimo” procese naudojami Ultra-Violetiniai 
Spinduliai — procesas, kuriuo pašalinami tam 
tikri kartumai ir erzinančios ypatybės, kurių, 
naturališkai, yra kiekviename žaliame tabake.

83-čios ; kėlės tai jau nebežino nei ką 
daryti ir kaip tuo$ bedievius 
atkreipti prie di^o, ir mel
džias ir mišias perka 
būtų pasaulis tamsesnis 
dabar nesenai 
tai misionierius, atvykęs net iš 
Lietuvos, ir rinko sunkiai už
dirbtus darbininkų centus ir 
visokį šventumą žadėjo už 
šių užpirkimą. Taip ir mulki-j dejų i 
na vargšus darbininkus, kad j galim 
gavus iš jų porą šimtinių, ža 
d ant jiems dangų.

Draugės, turite visos ateiti laikymą tų, kurias mes dabar 
į kuopos susirinkimą, nes yra I dar turime.
svarbių reikalų nutarti ir rei-' Kapitalistų klasė dabar al-

išplatins ne mažiau 10 egz.—10% 
giau egz.—15% pelno,

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

r.auiagnemažiz

Šie kartumynai ir erzinančios ypatybės pašali
namos iŠ jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. 
“Jie išimti - todėl jų ir nera!f9 Nenuostabu, kad

RAILA-COAT COMPANY
Main & 6 Waverly Sts. Brockton, Mass 

Telefonas: 5723

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA: j

Redakcijos adresu:
MOSKVA, Nikolskaja 10 

Centroizdat, Periodsektar, 
Red. “PRIEKALAS”

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

SSRS. “Priekalą” galima 
sirašyti ir visose pašto įstai
gose.

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

“PRIEKALAS”-—turi nuolatini skyrių “Spcialistinė SSRS, staty
ba”, kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba, kul
tūrines revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS, 
soicalistinūs pramonės, sovehozų ir kolchozų 'vienetų gyvenimas ir 
augimas.

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

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

Kas užsirašys 1931 m. “PRIEKALĄ”, gaus nemokamai įdomų 
proletarinės poezijos rinkinj “Kovos keliais.”

Platytojams, kurie išplatins ne mažiau 5 egz.—5% pelno, kurie 
-- ,—20% pelno, kurie išplatins 25 ir dau-

Kiekvienas klasiniai susipratęs darbininkas ir darbo valstietis pri 
valo skaityti vienintelį leituvių kalba literatūros, politikos ir visuo 

menės mokslų iliustruotą darbininkų žurnalą

"Aišku, aš rūkau 
Luckies - aš maniau, kad visi rūko. 
Jie palankūs mano gerklei - jų ne
girdi mikrofone. Tas mažutis skve- 
telis jūsų naujam Celofaniniam 
pakely parankus ir naudingas.”

Šis Nupiginimas Yra Tik Iki 
GRUODŽIO MĖNESIO
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I RYTUS SKERSAI ATI.ANTIKĄ
uoja trečia klase,

Vikutis

READVILLE MANOR, MASS

BROOKLYN LABOR LYCEUMNEW BRITAIN, CONN

ROJAUS

Antrašas

RENGIA AIDO CHORAS NAUDAI L.K.P.F. CENTRO BIURO

LABOR LYCEUM SALEJE,

Rengėjai.
(262-263)

Rengėjai.
(262-263)

apmul- 
reikalui 

dar dau-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

vakare. Bus 
geri kalbėtojai, 
lietuviai darbir

prakalbas 
Priežastis 
toji, kad 
Pas mūs

DARBININKŲ {STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban
ketų, Vestuvių, Susirinkimu ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

lekcija Darbininkų Kultūrinių Orga 
ičiutės; Edith Sagei ir' Barbara Har

Sovietų Sąjungos gyvenimą ir žygiavimą 
pirmyn. Daugelis iš jų 
kai”, bet Kompartijos aštri disciplina ir 
reikalavimas iš narių pasiaukojimo ir sun
kaus darbo, juos baido ir neprileidžia bū
ti Partijos nariais. Bet jinai mananti an
ksčiau ar vėliau patapti Partijos nare, jei 
tik bus priimta. Žada pagyventi Europoje 
ilgoką laiką.

Sekmadienis—spalių 4 d.
Paskutinė diena mūs buvimo Arcturuse. 

Rytoj 8 vai. iš ryto, sakoma, būsime Hel- 
singforse. Ten apie desėtką valandų ga
lėsime pagyventi ir vakare imsime trauki- • bedarbę 
nį linkui Leningrado. x

Sankeleiviai nerymauja. šiandieni jųjų 
kalbos vyriausiai sukasi apie tai, ką jie da-

949-959 Willoughby Ave
Tel., Stagg 8849.

NAUDOKITĖS PROGA!

Lapkričio 8 d. yra rengia- 
i mas Rusijos revoliucijos ir 
.Sovietų sistemos 14 metų gy 
; vavinio paminėjimas. Tame 
‘paminėjime, kurį rengia Ko 
■munistų Partija, bus geri kal
bėtojai, ir veikiausiai muzika- 
lę programą duos Vilijos Cho
ras. Visi lietuviai turėtų jame 
dalyvauti. Jis bus Ukraine 
svetainėje kaip 1 vai. po pie-

CHESTER, PA. J '
A.L.D.L.D. 30 kuopos susirinkimas 

tus sekmadienj,> 8 < lapkričio, Lietu- 
zių Kliube, 339 E. 4th St., 10 vai. ry- 
;e. Visi nariai ateikit ir naujų na
rių atslveskit. Turime svarbių reika- 
ų aptarti.

Sekr. P. Kašarauskas
(262-263)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia. randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 

. tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. KISflON, Aptiekoriiis Savininkas 

8t01 JOS. CAMPAŲ ĄVE. ir 5046 CHENE ŠT„ DETROIT, MICB

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

LĖTŲ už $________ _ kuriuos siuomi prisiunčiu.

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partija rengia paminė

jimą 14 metų Rusijos revoliucijos 
sekmadienį, 8 lapkričio, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St., 7:30 yal. 
vakare. Bus geri kalbėtojai ir Šau
ni programa. Visi lietuviai darbinin
kai dalyvaukit . T. ž.

(261-262)

WATERBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 28 Kuopos Nariams
Visi A.L.D.L.D. 28 kuopos nariai 

ateikit j susirinkimą pirmadienį, 9 
apkričio, po No. 774 Bank St., 8 
zal. vakare. Yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. Bus rinkimas Cen
tro Komiteto, tat. vis'i nariai privalo 
lalyvauti ir išrinkti tinkamus drau
gus. Taipgi bus rinkimas delega- 
ų į 3 Apskričio konferenciją. Pasi- 
stengkite ir naujų narių atsivesti.

Organizatorius.
(262-263)

WORCESTER, MASS.
K.P. Pirmo Ųistrikto Vietinė Sek

cija rengia paminėjimą 14 metų Ru
sijos revoliucijos sekmadienį, 8 lap
kričio, Lietuvių svetainėje; *29 Endh 
:ott St. Pradžia 7 vai. vakarė.; Bus 
ęraži programa, dalyvaus didysis 
Vido Choras, kalbės geri1 kalbėtojai. 
Įžanga veltui. Visi lietuviai' darbi- 
linkai dalyvaukit.

žurnalistė. Ji ten žada pa
jos tėvas vokie- 

Ji radikalė 
ir, žinoma, labai palanki Sovietam. Moki
nasi rusų kalbos ir, jei tik gautų kokį už
siėmimą Sovietų Sąjungoj, ten ” pasiliktų 
kokiem metam arba dvejiem, kad išmokus 
rusų kalbą ir gerai susipažinus su Sovie- 
tijos gyvenimu.

Kuomet jai pasakai, kad Sovietų Sąjun
goj. dau 
gali greit išmušti i 
rais paremto nusistatymo, tai ji tau atker 
ta, kad ji žino ką daranti. Ji žino, kad jai kelionės Atlantiku. Paskui rašysiu platė 
teks ten gyventi duona, vandeniu ir ko-piau iš Sovietų■ Sąjungos, jfei pavelys lai 
pūstais, bet ji pasirengusi, nors-'Amerikoje kas ir aplinkybės. .
mačiusi—gerų raskažių. Tėvas, mat, biž-! • 
nierius, bet radikalas ir simpatizuojąs ko-i 
munistiniam judėjimui. Tai beveik viena di 
tikra amerikietė šituo laivu ir važiuoja.' spausdinti po keleto dienų

E. WINDSOR, CANADA
A.L.D.L.D. 21 kuopa rengia šaunų 

balių šeštadienį, 7 lapkričio, Ukrai- 
lų svetainėj, 967 Drovillard Rd. Pra- 
ižia 7 vai. vakare. Įžanga 25c. 
3us gera muzika šokiams. Kviečia- 
ne visus atsilankyti ir pasilinksmin- 
;i. . Rengėjai.

A.L.’D.L.JD. 67 kp. susirin
kimas įvyko 4 d. spalio. Na
riai susirinkū beveik visi. Pir
miausia'buvo apsvarstyta val
dyba, nes įiebuv.o pilnai išrink
ta. Į valdybą įėjo šie drau
gai : pirmininkas F. Repšys 
prot. sekr. M. Repšienė, fin 
sekr. Lieponienė, iždin. J. Ba- 
Lisauskas.

Po valdybos sutvarkymo, nv 
tarta laikyt susirinkimus kai 
paskutinį sekmadienį.- .kiekvie
no mėnesio pas drg. M. Matu
ką. Taipgi buvo apkalbėta 
kad tarp Centro ir 67-tos kuo 
pos randasi klaida: kuome- 
kuopoj yra astuoni pilni na
riai, tai kuopa tegavo tiktai 
keturias knygas “Religija.’1 
Apie tą klaidą net aš kalbė
jau su drg. šolomsku, bet ko
dėl drg. šolomskas neprisiun- 
čia knygų, -tai nežinia kodėl. 
(Jis buvo ilgokam laikui išva
žiavęs į maršrutą ir sugrįžo 
Brooklynan tiktai pereitą pir
madienį.—Red.).

M. Repšienė.

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kuopos susirinkimas 

[bus sekmadienj, 8 lapkričio, Winkel- 
Istain svetainėj, 110 W. Market St., 

2 vai. po pietų. Visi nariąi ateikit 
yra svarbių ’ reikalų apkalbėti. Ypač 

Į zajininkai pasirodykit su savo nu
peiktais darbais.

Sekr. K. Kubilius.
! (262-263)

jungoj j
Oras labai gražus, šaltas rytų vėjelis 

smarkiai supa laivelį. Naktį pervažiavo
me smarkių bangų, ryštaką. x Sprendžiama, 

s vargas nedarbininką I kad visa diena bus rami. ;
jo arba jos gerais no

Spalių 25 d. A.L.D.L.D 
kuopos buvo prakalbos, kalbė
jo drg. D.M. šolomskas ii 
Brooklyno, N. Y. Į 
atsilankė mažai, 
neatsilankymo bus 
neišgarsinta gerai, 
tokis* jau netikęs įprotis, kad 
rengiant prakalbas, paliekaina 
ant vieno draugo išgarsinimą: 
na, ir jeigu tam pasisekė iš
garsinti, tai gerai, o jei ne,— 
prakalbos neskaitlingos publr 
ka. Nors tai visi matome, kad 
negerai, bet d.d. neptaisomi.

Aukų surinkta lėšų padengi
mui $6,65. Po dolerį davė V 
Visockis, P. Gardauskas ir V 
Yokimas.

Gudrūs.Buržuazijos Skymai 
Apgaudinėti Darbininkus 
Viešpataujant šiam bedar

bės kriAui, darbininkai, j ieš
kodami išeities iš to taip skur
daus ir vargingo gyvenimo, 
yra priversti mąstyti, teirau
tis, kaip pagerinti būvis, ir kas 
dėsis ateityje.

Tuom kartu buržuazija vak- 
tuoja darbininkus ir jų kiek
vieną pasijudinimą veikime, 
kaip savo akį. Buržuazija 
nujaučia, kad ji vien su savo 
republikonų ir demokratų par
tijom pradeda dalį darbininkų 
atstumti nuo savęs, nes tos 
partijos tik prieš rinkimus ma
to darbininkus ir jiem visko 
prižada, bet-po rinkimų vėl 
viskas po senovei, vėl pamirš
ta darbininkus ir visus savo 
prižadus. Todėl štai ką jie 
čia pas mus sumanę daro. Bur
žuazija sulipdė taip vadinamą

BRIDGEPORT, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 49 1 kuopos susirinkimas bufi biri- 
madiėnį, 9 lapkričio, Workers Cen
ter, 117 Middle St., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite ateiti, yra 
svarbių reikalų apsvarstyti. Bus ren-j 
karna delegatai į lietuvių konferenci-’ 
ją, kuri įvyks 15 lapkričio, Waterbu
ry, Conn. Atsiveskit jr naujų narių.

A. Mureika.
(262-263)

TORONTO, CANADA
A.L.D.L.D. 162 kuopos susirinki

mas bus sekmadienj, 8 lapkričio, Sū
nų įr Dukterų Draugijos randavoja- 
moj svetainėj, Batfaurst ir kampas 
Queen gatvių. Pradžia 2 vai. po 
pietų, šis susirinkimas, bus labai 
svarbus, tat visi nariai ateikit ir 
nauju narių atsiveskit.

Sekr. J. E.

Reikia priminti dar tiekį', 
kad kol darbininkai neskaitys 
savo klasės laikraščių, kol pa
tys nebandys organizuotis ir 
kovoti prieš visas gyvenimo 
sunkenybes, tol turčių klase 
su savo politikieriais darbinin
kus be paliovos išnaudos. O 
skymų darbininkus 
kinti yra. Prisiėjus 
buržuazija suras jų 
giau ir gudresnių.

Ogi republikonų, 
’ nepriklausomos

(Pabaiga)
Važiuoja į Finlandiją tūlas finas spo-r- 

tininkas-atletas. Šį vakarą tūla žydaitė 
užvedė su juo pašnekesius apie Sovietų 
Sąjungą. Šiuos žodžius rašant, jiedu dar 
vis imasi ir gan smarkiai. Tačiaus abie
jų argumentai dažnai “neišlaiko vandens.” 
Tuomet triukšminga kalba jiedu mano 
vienas kitą įtikinti. -Finas įsikalbėjęs sau. 
kad Sovietų Sąjunga Finlandiją tuojau 
sunaikintų, jei pastaroji neturėtų stiprios 
armijos ir geros sargybos ant rubežiaus. 
Žinoma, taip jam yra įpasakota buržuazi
nės spaudos. Kuomet jis kalba apie san
tykius tarpe Finlandijos ir Sovietų Sąjun
gos, tai jis vis kalba apie “Rusiją”, turė
damas omenyje carizmą. Esą, žiūrėkit, 
ką Rusija darė su Finlandiją ir kitom pa
vergtom tautom; matėt, kiek daug perse- 
)SoJimų turėjo perkentėti mažutės taute
lės. , Kuomet jam pasakai, kad Sovietų 
Sąjunga buvo pirmutinė, paskelbusi tautų 
apsisprendimo principą ir kad to principo i 
jinai laikėsi ir tebesilaiko šiandien prakti- i 
koje, o ne taip, kaip buržuazinės šalys, tai 
jis nutyla. Matomai vaikinas labai mažai 
apsiskaitęs ir tie dalykai jam svetimi, t

Važiuoja į Sovietų Sąjungą tūla ameri-1 
kietė, S. Lederer, Kolumbijos Universite- į 
to auklėtinė 
gyventi kelius mėnesius 
čių tautybės, gimęs Rygoj

nors išrinktais į 
Pakįauski- 

ar kada nors

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienj, 7* lapkričio, 2 vai. po 

pietų Įvyks pirmos vaikučių pamo
kos, Lietuvių Pašalpiniame Kliube, 
928 E. Mayamensing Avė. Bus moki
nama lietuvių kalboj skaityt ir rašyt 
ir dainuotu , Tėvai, kurįe norite, kad 
jūšų vaikučiai pramoktų lietuvių kal- 

; įbosj tai dabar berikusia 'proga leisti 
j vaikučius1 j mokyklėlę. Turėsime»ir 
'susirinkimą apkalbėjimui įvairių da
lykų ,tat meldžiame tėvus ateiti ir 
vaikučius atsivesti. Komisija.

(261-268)

BRIDGEPORT, CONN.
Į Paminėjimui 14 metų nuo Rusijos 
j revoliucijos yra rengiamas vakaras 
' šeštadienj, 7 lapkričio, .Workers Cen
ter, 117 Middle St. Pradžia 8 vai. 

(vakare/ Bus geri kalbėtojai. Kvie
čiame atsilankyti. Rengia Komunis- 

; tų Partija.
DTTROITIEČIŲ DOMEI

j A.L.D.L.D, 21 kuopa, Windsor, Ca
nada, rėngia šaunų balių šeštadienj, 

į 7 d. lapkričio, Ukrainą svetainėj, *967 
Į Drovilldrd Rd., East Windsor. Pra
džia 7 vai. vakare. Bus šauni rusų 
muzika, bus galima smagiai pasi
šokti. Įžanga tik 25c. Kviečiame 
visos apielinkės lietuvius atsilankyti 
ir pasilinksminti.

Komisija.

: Reikalinga dar 100 energin
gų agentų r e p r e z e ntacijai 
Blue Rose Laboratorijos, par
davinėti Rojaus recepto tab- 
letus.

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

Neleiskite veltui laiko, iš- 
pildykite kuponą ir tuojau 
siųskite mums /
BLUE ROSE LABORATORIES 

69 Bond Street i 
Elizabeth, N. J;

Vardas \ ........ .

, EASTON, PA.
A.L.D.L.D. 13 kuopos susirinkimas 

jus sekmadienį, 8 lapkričio, Easton 
Baking Co. svetainėj, 36 N. 7th St., 
J vai. po pietų. Visi ; nariai ateikit, 
vra daug reikalų aptarti. Bus rin
kimas Centro Komiteto. Gausit nau
ją knygą “Religiją.”

( , Sekr. B. E, S.
(262-263)

se kalbėjo 
demokratų 
partijos 'išrinktieji ir norintieji 
palikt kada

■ miesto valdvietes 
i me patys savęs,
; kam teko girdėti, kad tų par- 
1 tijų vadai kovotų už darbinin- 
! kų reikalus? Niekuomet. Tai 
‘ taip yra ir su šiais “protesto” 
: susirinkimais.

Jeigu jie bendrai šaukia to- 
I kius susirinkimus ir kalba juo- 
i se, tai skymas. Taip, jie ban-
■ do susirinkusiems aiškinti, 
:kad tie susirinkimai “nėra po
litinio pobūdžio,” bet tai dar 
ne viskas. Pav.,. jie. aiškina, 
jog elektros gaminimo kompa- 

i nija pasidaro milioninius pel- 
' nūs, kad vienur, kitur nepatai-

kad miesto val-

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių kuopos susirinkimas bu8'< 
penktadienį, 6 lapkričio. Kubio sve-^ 
tainėje, 79 Jackson St., 8 vai. vaka
re. Visi nariai ateikite ir atsineškitt 
narines knygutes. Yra labai svar
bių reikalų apsvarstymui. Ateiki# 
laiku ir atsiveskit naujų narių,

Sekretorius.
(261-262)

Vardas Adresas Mastas
Prašome prisiųsti mums vardą ir antrašą savo aptiekos.

BLUE ROSE LABORATORY
69 Bond Street < ’ Elizabeth, N. J,

EASTON, PA.
Į4 metų Rusijos revoliucijos pami- 

įėjimas bus sekmadienį, 8 lapkričio 
Saston Baking Co. svetainėje, 36 N. 
7th St. Pradžia 7 vai 
šauni programa ir 
Įžanga veltui. Visi 
linkai dalyvauki!.

” Redakcija jau turi perą daugiau 
Mizaros rašinių, kuriuos pradėsime

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

5 kuopos sUsirinkimas bus pirmad e- 
nj, 9 lapkričio, po No. 995 N. 5th 
St., 8 vai. vakare. Yra svarbių rei
kalų apkalbėti ,tat visi nariai ateikit 
•Ir naujų kandidatų atsiveskit.

Sekr. S. Lešcius.
(262-263)

Vartotojų Lygą, į kurią įeina, 
kaip paprastai, republikonų, 
demokratų ir “nepriklauso
mos” partijos vadai. Pasta
roji dar tik sykį pasirodė mie
sto rinkimuose. Toji Varto
tojų Lyga šiuo laiku po visą 
miestą rengia “protesto” • pra
kalbas neva kovai prieš per
daug augštas elektros kainas.

Darbininkai, nežinodami ti
kroje buržuazijos tikslo, skait
lingai lankosi į jas. Spalių 28 
d. teko būti Lietuvių Svetainė
je, tai žmonių pilnutėlė žemu
tinė svetainė, kad nebuvo nei 
kur pastovėt; devyniasdešim
tas procentas lietuviai. Prieš 
protestą, kad elektros kompa
nija perdaug lupa nuo darbi
ninkų, juk niekas negalėtų nie
ko sakyt, jei nebūt pakastas sytos gatvė 
politinis šunytis, jeigu nebūtų džia padaro perdideles išlaL 
rengiamasi pasižvejot iš dar-' das, kad “pūrauzė” yra neiš- 
bininkų balsų ateinančiais maliavota ir t. t. Tai vis tik 
miesto rinkimais. , taip sau del svieto akių da-

Juk tik reikia pamąstyti, romą, nes buržuazija tuom 
kas tose “protesto” prakalbo- laiku mato reikalą saviem im

DETROIT, MICH.
A.P.L.A.- 47 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienj, 8 lapkričio, Draugi
jų svetainėje, 3302 Junction Ave., 10 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, dabar 
vajaus mėnuo, yra svarbių reika
lų apkalbėti. Atsiveskit ir naujų na
rių. Sekr. V. A. Norkus.

/ (261-263)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus demonstratyvis susirinki

mas paminėjimui 14 metų sukaktu
vių Rusijos revoliucijos bus šešta
dieni, 7 lapkričio, Broadway Arena’, 
Broad ir Christian Sts. Pradžia 8 
vai. vakare. Bus gera programa, 
kalbės W. Foster. Visi lietuviai dar
bininkai dalyvaukit. Rengia K. P. 3 
Distriktas. (261-263)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

kuopos susirinkimas bus ketvirtadie
nį, 5 lapkričio, Liet. Piliečių Kliube, 
376 Broadway, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit ir naujų narių atsi-{ 
veskit. Komitetas.

PROGRAMOS DALYVIAI: Rusų-Ukrainų Darbininkų Choras ^Collective,” “badaujanti Mainieriai 
teatrėlis, kurį suloš nariai Workers Laboratory Theatre (Dramos 
nizacijų Federacijos); Aido-Lyros Choras po. vadovyste E. Retike 
ding šoks revoliucinius šokius; Aido-Lyros Choro merginų sekstetas; Jean> Schramm^ Jyrie1 tienėr: ’ į

Retai pasitaiko mūsų publikai tokis įvairus koncertas. J,ame dhlyvaue gabiauši žihdhW is (framoš, mu
zikos ir šokių sričių. Piimą syk turėsime progą matyt proletarištyų' kUri^rne. i’ėvolitičįhi'o: mMo
jėgos sutrauktos. Bus tikrai įspūdinga, tat visi atsilankykite. \

ŠOKIAMS GRIEŠ WM. NORRIS ORKESTRĄ. IžA^G^ ir 50c.

Nedėlioję, 8 d. Lapkričio-Nov., 1931
PRADŽIA 4:30 V AL. PO PIETŲ

949 Willoughby Ave., Broklyn, N: Y.

*(Žiupsnelis Kelionės Įspūdžių) -.... --■■■■
Kas įdomiausia, ji važ 
nekreipdama domės į pirjmąją, nors pinigų, 
kaip išrodo, jinai vežasi gerą gniužtį. San- 
keleivė pasakoja, kad jinai pereitais me
tais dirbusi prie tūlos trumpos encyklope- 
dijos gaminimo. Jai buvo pavesta suran
kioti žinios apie visus Sovietų Sąjungos 
miestus. Iš to jinai įgavo daug žinių apie 
miestus. Iš atmintes žino kiekvieną dides
nį Sovietų Sąjungos miestą, jo ypatybes, 
geografinę padėtį, etc. Esą, šis darbas ją 
paakstinęs susipažinti su tais miestais 
praktiškame gyvenime.

Paakoja, kad New Yorke Tarpe dalies 
amerikiečių intelektualų šiuo tarpu eina 
tam tikras perversmas: jie intensyviai dis-

| teresam patarnauti, tokius 
protestus rengdama. Juk ga
lima suprasti, kad vien deja- 

! vimais niekas nebus pataiso- 
|ma, nieko negausi. Tam rei- 
I kia griežtos kovos, reikia su
daryti tvirtus komitetus, ku
rie prirengtų į kovą plačias 
darbininkų mases, kad ir prieš 

į tą pačią elektros gaminimo 
į kompaniją ir jos perdidelį at- 
i lupimą nuo darbininkų. Bet 
taip nedaroma, ir todėl laimė
jimo nebus.'

štai kad ir tame “protesto” 
susirinkime tas pats matyta. 
Baigiant kalbas, vienas kitas, 
iš publikos reikalavo, Idtd čia 
paskleistų parašų blankas,' tai 
būsią galima ant vietos pasi- j 
rašyti ir pasiėmus jų parinkti j 
parašų savose apielinkėse. Bet j 
ar buvo taip daroma ? Ne. Tai 
kodėl nebuvo visiem duotos 
tos parašų rinkimo blankos? 
Todėl, kad jiems nesvarbu ir 
nebus svarbu, kad visiem dar
bininkam elektros kaina būtų 
numažinta; jiem svarbu, kaip 

beveik bolševi- išsidirbt dirva ateinančiuose 
•( miesto rinkimuose prisigaudyt 
. darbininkų balsų. O, beje, 

kuomet žmonės pasiskirstė, tik 
tuomet kai kam padavinėjo 
minėtų blankų. Tokiu būdu 
ir pasirodė, kad jiem nerūpi iš 

i vystyt kova prieš skriaudikus, 
nes, iš kitos pusės žiūrint į 
juos, jie patys yra skriaudikų 
sistemos palaikytojai, tai kaip 

i jie ves kovą patys prieš savo 
j interesus ?
i Arba štai kaip vienas mies- 
■to valdybos narys pasakė apie, 

!. Jis sako: “Mūši 
j mieste Prekybos Rūmas ture-į 
; tų nuskirti darbų komitetą' 
. (Trade Board), kuris bandy- 
, tų kokiu nors būdu patraukti | 
i į miestą • daugiau gaminimo 
į įmonių, tai pasidaugintų dar- 
; bo ir sumažėtų bedarbė. Esą, 
iNewarko valsčiuje tokis komi
tetas veikia ir ten esą daugiau 
progų gaųtLcįarbas.” Tai gry
na nesąmonė. Jeigu kas nors 

I būtų paklausęs to pono, ar 
iNewarko apielinkėje nėra be- 
! darbių, tai nebūtų turėjęs nei 
ką atsakytų*.. Juk visoj šalyje 

, yra apię 11,000,000 bedarbių, 
i tai kąip. nebus jų Newarke? 
*Na, daieiskim, jeigu- ir būtų 
galimybių patraukt tų dirbtu
vėlių į miestą iš kjtuų tai ten 
darbininkai paliktų be darbo. 
Na, ir koks gi tada būtų skir
tumas, kad New Bri'taine dirb
tų daugiau, o kitur pasidau
gintų skaičius bedarbių? Tai, 
reiškia, tas pat, kad ši sistema 
jau nepataisoma.

Pabaigęs prakalbą tas po
naitis (lietuvis) eidamas lau
kan, vienam'savo pažįstamam 
graikui štai ką pareiškė: “čio- 
nais yra gera dalis balsuoto
jų.” Ką tas reiškia? Reiškia, 
kad jie mato darbininkų ky
lantį' judėjimą, kad' jie mato, 
jog šiame mieste, kaip ir Ri- 

I tur, komunistų masiniai mitin- 
: gai ir demonstracijos yra dide- 
I lės, o ateina* rinkimai; tai ir 
■štai tasai pakastasis šunytis. 
Jų noras atitraukt darbininkų 
minias nuo rimtos kovos, nuo 
vadovybė^ ant tikrų pamatų 
pastatytos. Tai tokie skymai 
yra išmislyti; apgaulioti darbi
ninkus su neva “protestais” 
prieš vieną dalykėlį, o kitus 

; visus tų pūčių darbininkų rei- 
kalus suvisai pamiršta. Ta- 

i čiavs buržuazijai* prasčiokų 
reikalai ir neįmatojnįu

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

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

ROJAUS' RECEPTO TABLE’fAI negadiria vidurių ir nekenkia 
nervų sistemai,1 nes juoąe yra ūš didelio skaičiaus-—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIĄ JR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

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

TABLETŲ; turėkite'juos savo namuose. Nelaukite—eikite pas sa
vo aptiękorlų, reikalaukite j’it ir neimkite kitokių. Jei jis neturi jų, 
tai išpildykite žemiau paduotą kūponą ir pasiųskite mums.

WORCESTER, MASS.
L.D.S.A. 2/kuopa rengia šokius 

šeštadienį, 7 lapkričio, Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott St. Pradžia 7 
vai. vakare. Bus šauni muzika, ga
lėsit smagiai laiką praleisti. ĮžanmM 
Vyrams 35e.,. mbterims 25c. Kviečia-) 
me visus atsilankytii

Rengėjos.
(2624268)'

WORCESTER; MASS. ,J;
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

iho 13 kuopos susirinkimas bus sek
madienį, 8 IhpkriČlb', Lietuvių sve
tainėje, 29' Eridicott Št., l0:801 vali 
ryte. Visi; nariai' ateikite, yra svar
bių reikalų aptarti^ Jįjį ■. Ą; ' į

Organizatorius. <

M M M A/l M M M

WM IAi lAI MV WWWWIAi.kWWM WVl

MMM^MMM^^^^^^^

VW Wit WWWW ywvw yw WMWMVMWMIOtlAIVWIAiiAlltfMtADAI U > H. J ULI W UUIJUIW W UH W U fchJl RM iAĮ

i

f

f



VIETINES ŽINIOS
________  I tanky Paminėjimas j skaitymų

Rusijos RevoliucijosVisiems Nariams Lokalo 54 d? drabužių fabrikantams dau 
giau engti jūsų kailį.
Kovokit, Kriaučiai, už Gavimą 

Pašalpos!
Jūs matėte viršuj nužymė- 

įta, įcokias dideles sumas Hill
manas sumokėjo Beckermanui, 
Orlofskiui ir kompanijai. Jūs

Amalgameitų Kriaučių Unijos
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Algų Kapojimas ir Vėl 

į. Ateina
Drabužių fabrikantai su 

pagelba Hillmano ir jo ageh- 
tų^tokių kaip lietuviuose Jan- 
kauskas, prirengia darbiniu- ■ 
kus ne kovoti prieš algų kapo-r 
jimus, bot nuolaidžiai sutikti i 
su drabužių fabrikantais, ku
rie iki gyvo kaulo jau nu- 
kramto darbininkų algas, ir 
jie rengia dirvą ateityje kram
tyti. Dirvos parengimas yra 
tai Hillmano nupirkimas at- 

į uniją Beckermano ir jo 
šaikos. Tos dvi reakcinės spė
kos susivienijo ne apginti dar
bininkų interesus, bet juos ga
lutinai parduoti drabužių . fa
brikantams.
Orj^'anizuokitės į Streiką Prieš 

Algų Kapojimą ’
Kriaučiai, nariai 54 sky

riau^, jūs turite susivienyti ko
vai prješ algų kapojimą su ki
tų tautų darbininkais, kaip tai,

i kaina metams 50 centų, o pa- 
; vienio egzemplioriaus 5 centai? 
j Labai naudingas, gražių pasi- 

i žurnalas.
i Drg. šolomsko prakalbose 
: dainavo ir L.L.R. Choras, va- 
j dovaujamas d. Edw. J .Sugar.
i Taipgi gražiai pagriežė Chais, 

/.D.L.D., L.D.S.A., ■ mergaitė, ant smuikos, o ber-

ta kuopa laikė reguliarišką [SKAITYKIT IR PLATIN- 
susirinkimą spalių 11 d. Ap
svarsčius kuopos reikalus, ta
po pakeltas klausimas, kas 
reikia daryti su visokiais dar
bininkų priešais, ypač su tais, 
kurie vis dar priklauso prie 
darbininkiškų o r g a ni zacijų, 
kaip tai, Butkai, Pruseikos ir 
panašūs. Pusėtinai apsvars
čius tą dalyką, prieita prie iš
vedimo, kad paragint Am, Lie-

FIT “LAISVĘ” LIETUVIS GRABORIUS

patar

iu už
kainą.

Norintieji ge
riausio

nuliūdimo va-

MMW

navimo
žemą

landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Kesidencija: 13,W'-est 3rd Street 

Tel.: So. lioston 0304-W

Rengia A.I
A.L.P.M.S. A pskričiai ir K.P. Į niukas paskambino ant piano
L.F.Š.-Biuras
lapkričio (Nbv.), Liberty. Au~ i padengimui ir Agitacijos Fon-
ditorium, 30'8 Wells St. (ne-įdui. 'Aukojo sekančiai: po tuvių Darbininkų Literatūros 
toli Wentworth A Ve.), Chica-i$1.00 J. Budrevičius ir J. Gal- 

':-!gauskas; po 50 centų: C. Bla-
Įžanga 25c. | žionis, J. Matonis, N. Grybie- 

į nė, J. Kabutavičius, F. Mačė-
Abekas iš I nas, L. Kunčis, (bitininkas), J.

jValma, A.' Zaruba ir J. Gry- 
metų Ru-■ bas. Viso šuynkta $10.70.

paminėjime ■ Padengus svetaines ir plakatų ! 
1:1____ -•__  ______i----- - j ■

sekmadienį, 8 d. Į Buvo renkamos aukos lėšų

matėte, kokias sumas Becker- go, IR Programa prasidės 7 
manas ir Orlofskis išeikvojo |130 vai. vakąre. 
pinigų iš bedarbių fondų; kuo- ; ypAtai. 
met jie buvo viršininkai. Jūs 

i taip pat esate jau gana ilgas 
‘ laikas be darbo, be duonos.

■ Reikalaukite, tuojaus .pašalpos 
jis bedarbių fondo! Reikalau-

. F.

Draugijos Centro Komitetą, 
kad su tokiais ponais pasielg
tų pagal konstituciją.

Dar vienas dalykas reikia 
paminėti, tai atsteigimas Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo kuopos, kuri buvo jau vi- 

j sai užmirštą. Suėjus keliems

Kalbės c
Brooklyn, N. Y. 

Dalyvaukite 14 
sijos revoliucijos

,v, _____ ___ _____ ir išgirskite apie Penkių Metų , lėšas, likusius perdavė d. šo-į draugams ir pasikalbėjus tarp
kit išmokėt pašalpą ne unijos | plano pasekmes; kaip kapita- Homskui Į Agitacijo 
viršininkams lėbauti, bet savo i listinis pasaulis j

Sovietų Sąjū
tuose nėra pedarbės ir 1.1.

Muzikalę
idys: P. Daluderis, (tenoras)

rengiasi pulti ■ Visiems aukojusiems 
ngą; kodėl Sovie- 'ačiu.

I , Norwood’© darbininkai en- 
prograiną išpil-: ergingai ruošias prie paminėji

mo 14 metų Rusijos proletari- 
horas, vadovystėje nes revoliucijos. Paminėjimas

šeimyną nors kiek sušelpti.
Jūs, jeigu dirbate, duokles 

mokate. Jeigu jūs šiemet ne
dirbote ,tai kaip jūs jas gale- j £'7 jį "jį 
jote užsimokėti? Eiti vogti, 
kad pinigų gauti Amalgameitų 
Unijai duokles užsimokėti, jūs 
negalite! Jūsų užduotis išrei
kalauti pašalpos’ kiekvienam 
unijistui, kuris tik turi Amal- 
gameitu. unijos knygelę.

Tą klausimą jūsų skyriaus 
taryba turi rimtai atnešti jums • 

žydais italais, rusais ir kitais; 1 kaipo nariams, Į lokalo susi- 
tada bendromis spėkomis prieš rinkimą: jūs žinote, ką reikia i 
algų kapojimus skelbti strei- padaryti, nes nuo jūsų uždirb- ■ 
kus, nes be streikų mes algų tų centu tie pinigai pašalpai l 
Kapojimo nesulaikysime. Ka-i sudėti. Jie jums priklauso’, oi g? 
da mes parodysime griežto, pa-, ne Hillmanams, Beckerma-;K ' 
sipriešinimo ne tik drabužių nams ir Orlofskiams. 
fabrikantams, bet kartu ir: 
jų pagelbininkams: Hillma-į .
nams, Beckermanams, Orlofs-; V*U6, ’cao kiekvieną savaitę 
kiams ir visiems darbininkų jalgos būtų išmokėtos, 
klasės judesiams, tada mes at- ■ dirbkite kelias savaites b 
laikysime ir savo algų lygsva- ) mokesties! 
ra. iTada mes pagerinsime ir! 
savo ekonominę būklę!

Pas lietuvius iki šiam laikui i 
ėjo pataikavimo politika Hill-1 
manui, Blumbergiui ir kitiems 'AFtai yra Eiliniu 'Nariu Komi-į 

tetas, 1___ ___ k-___ _
yra žalinga, j-iiimano pardavikišką mhšiną. j 

’ Lietuviai, nors iš praeities geri į
Iiį kovotojai, kuo mažiausiai šian- • ---- .-------------- ivi/idiy v m.—iduvu pusiųs-,

O to ra ana ' ^GRWOOD, MASS, . |-ta į Ameriką du traktoriai' 
Hillmanas ga- o , J, /I'ordsonai,

cqVa; Is A.L.D.L.p. 9 kp. Prakalbu (^UOS traktOlTUS pagąmino

Griežtai verskite darbda- 
jv-

Ne- 
e ūži į

Remkite eilinių Į minėjime.
narių Komiteto kovą prieš ■
Hilmaną!

šiandien vienatinis Amalga- 
meitų kriaučių reikalų gynė-

Fondą.1 savęs, tapo išrinkta kuopos ko- 
tariam ■ mitetas ir sumokėta mėnesinės 

mokestys; kiti užsimokėjo net 
iki ateinančių metų, ir visi 
prisižadėjo tvirtai laikytis.

Sekr. K. Kubilius.

A.P. Kyedero; Darbininkų or-. Įvyks 7-tą dieną lapkričio (No- 
| kestra, vadovystėj P. Kazlaus- vember),
ko. Lietuviu Darbininkų Aido, Pradžia 8-tą vai. vakare. Bus 
Choras, 
Kvedero.

P. S. Važiuokit 3.1 St. gat- 
j vekariais, išlipkit ant Wells į 
i St. ir eikite pusę bloko i north • 
ir rasite L.iperty Auditorium. | 

-0- |
lapkričio 7 d., 7 ; 
Coliseum Svetai- ‘

prie 15th i Sąmoningas Nusistatymas Lite- 
ratūycs Draugijos Kuopos; 
Atsteigimas T a r p t a utinio 
Darbininkų Apsigyni mo

vadovystėje A., P. didelė

Lietuvių svetainėj. Aukavusių Vardai

NOBILETTI, 
ir Mokytojas
nuo 1921 metų, i

ir paliudytas i

ir graži programa. 
Kviečiame plačią darbininkiš
ką visuomenę skaitlingai atsi
lankyti.

Norwood© Darbininkas.

A.L.D.LJD. 2-ros kuopos su-Į

šeštadienį 
i vai. vakare, 
! nėj, Wabash Ave

Įvyksta 
’jos revoliucijos 
Kalbės Wm. 
New Yorko, 
buvęs Soviet 
jo, interesingo pasakys, 
gi dalyvaukite visi ir. šiame pa-'ku Literatūros

tarptautinis Rusi-i 
paminėjimas, j 

W. Weinstone iš j 
kuris ilgą laiką ' 

jose ir; daug nau-|
Taip- j

SCRANTON, PA.

tis.
Amerikos Lietuvių Darbinin- 

Draugijos 39

rengtose prakalbose 18 d. spa
lio aukojo po dolerį: J. Ivaš
ka, F. Repšys, P.’ Niukas, E. 
L i e p o n i s, J. Gavenavičius, 
Draugas, A. žvingilas ir B. 
Krivis; 60 c. A. Buivydas; po 
50c.: J. Likas, Strakevičią, M. 
Ramanauskas, Venskeyičią, K. 
Kalinsiąs, K. • Kazlauskienė ir 
E. Ceikienė. Viso aukų su
rinkta $20.10.

GEORGE
Pianistas

Mokytojauja
AutoTizuotas
New York Universiteto moky-j 
ti piano. Lekcijas duoda stu-j 
dijoje arba mokinių namuose. ’

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538
981 BROADAWAY 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Jefferson 3-6993

1763 CROPSEY AVENUE i
Tel.: Bensonhurst G-6631 

BROOKLYN, N. Y.
I

Del sutarties ar pasimaty-: 
mo su mokytoju NOB1LETTI

Bell Phone, Poplar 7545

. A.- F. STANKUS
G RA BOKI US-UNDERTAKER 

IfthataMuoja ir taMoja nvmtrti'Ica am 
viepkių Lapinių. Norintieji yereanJo pa- 
tarnnviwo ir u? Jom-; kalr, nullOdiMO 
valandoje kaukitės pn« rtrnno. Paa manė 
R-sJit/. ^auti loto* ant visokių kapinių kuo 
eerianaiote vieioaa ir už ' ...

4 Ja

'.At

Aukos buvo renkamos Kp-; rašykite arba telefonuokite į
munistų Partijai.

Vardan Komunistų Partijos 
širdingai ačiū visiems aukavu
siems. Kv B.

artimiausią studiją, kurių ant
rašai augščiau paduoti.

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

—o— 
Lapkričio 8 d. 1 vai. po pie

tų Įvyksta Chicagos ir apielin-1 
kių lietuvių darbininkų orga-; 
nizacijų bendra konferencija, j 

tetas, kuris veda kovą prieš | biX^^lanT b .■‘frMMIHIŠMS PROGRESAS SOVIETŲ SĄJUNGOJ!
. - ... -J Įvyks taingl Liberty Audito-Į _______

1 rium, viršuj1 nurodytu antrašu, i
1 MASKVA.—įBuvo pasiųs-,mins 12 trokų po du ir pusę 

tonų į dieną. Pabaigoje me- j 
tų jis teiks po 50 trokų kas- ’ 
dien, apart čia gaminamų' 
pasažierinių automobilių., .

Prie Nižnyj Novgorodo 
jau baigta budavoti didžiau 
sis automobilių gaminimo 
fabrikas. Jis baigtas lap
kričio 1 d. Pilnai bus įreng
tas ir paleistas darban 1 d. 
sausio.

Sėkmingai išbandyta Die
sel inžinai, kuriuos Sovie
tų Sąjungos fabrikai gami
na. Jie bus’naudojami del 
katerpillers traktorių.

Charkove liejėkla sutei
kia 12,000 tonų geležies ' į 
dieną. O Dono kasyklos 
135,000 tonų anglies kas
dien.

I Didelis pasisekimas buda- 
Ivojime fabrikų ir dirbtuvių

Amalgameitų “načalninkams.” 
Tokia politika 
yra pragaištinga patiems -rūb- 
siuviams! Kiek I 
skyrius pataikavo, tiek HiH; į'ie teprišideda" prie to komi- j 
manas su savo_ genge mindė | įeį0 darbuotės. O to yra gana 
,io teises; siuntė gengsterius i'blogas afektas 1 
dirbtuves tiems patiems uni-i na ’ pasididžiuodamas sako: 
jistams galvas daužyti (pav., j “Lietuviu buvęs kairus lokalas 
Mičiulio dirbtuvėj užpuolimas, i eina ranl;a rankon su manim.” 
sumušimas Barzdaičio ir Meš- T.jm „aaapVm»i turi. >>• tif 
kerevičiaus). Darbų gavime į! 
kitataučių dirbtuves—negirdė-L../ 
toji izoliacija Tai aišku kiek- 'nuominę'Tutuviuose” 
vienam, kad Hillmanas su sa-: ^gties reikalas verčia susido- j Drg. šo^pmskas dar pirmą sy- 

(mėti ir išeiti griežčiau prieš kį Nomvoode kalbėjo, ir vi-
i'■

vo gauja nepaiso tų, kas jiems Į Aį'A 
keliaklupščioj a, jis i * 
tiems į veidą. Jis tikisi, kad 
^tie lokalai yra jo nuosavybė 
ir jis kaip nori, taip gali su 
jais elgtis. „ , __

Lietuvių lokalas yra iš pra- nimas savo, interesų dirbtuvėje 
eities‘žinomas kaipo kovingas, 
kaipo supratlyvas apgynime 
savo reikalų. Kodėl jis dabar 
tyli, kuomet kituose lokaluose 
pradeda kriaučiai pabusti? 
Ktiomet dirbtuvėse pradeda or i 
ganizuotis kovai prieš fabri
kantus ir Hillmaną ,tai lietu
viuose, rodos, gerlaikis žydi— 
tyla, ramu, nieko prieš Hill- 

**" Klano pradavįkišką mašiną ne- 
,f sakoma. Kodėl taip?

Atsakymas aiškus, kad Jan
kauskai ir Pruseikos per pa
staruosius kelis metus pas 
kriaučius pravedė liniją tylė
ti prieš blogas gyvenimo sąly
gas, nieko nesakyti. Jie pra- 

įį vedė ją todėl, kad jie ėdė su 
Hillmanu iŠ' vieno lovio. Jie 

mintis lietuviuose, kad 
brkeks burčijimas prieš Hill
maną ir jo mašinos eigą nieko 
gero kriaučiąms i 
blogą. Kriaučiai tylėjo. _ ... 
|ų būklė nors kiek pagerėjo?! 
Nieko panašaus! Ji ėjo pras-1 
lyn ir prastyn, o dabar tiesiog 

* ateina pragaras kriaučiamsll 
’Darbų nėra, krizis, algos ri-1 
tąsi žemyn iki to laipsnio, kad Oficialis organas Lygos delei 
kiek ir dirbdamas kriaučius Gynimo Negrų Teisių 
tUštaibpri8eUtko privedė prūsei- ’10 000 NAU-»V SKAITYTOJŲ 

Ą f^inė-jankauskinė politika, prie Į , si dovana bus duodama tam i bado, prie skurdo, prie izolia- i
xijos, prie mušimo mūsų loka- :?la.U3|Ą .Piebumeiatų. .
To narių. Tie, kurie mano ir: 
toliau tokios politikos laikytis, i 
smarkiai klysta ir vėliau pa- * 
tys pamatys, kad be galo kly-i 
do. i

Viena išeitis^ tai kovoti prieš , 
visokius taikstytojus lokale ir'

PASAULINES ŽINIOS JUOZAS KAVALIAUSKAS

; Fordui.
• l ‘ - [ A UUd UdAbUllUO JA

17 d. spalių (Oct.) įvyko Leningrade Pntilovo fabri 
prakalbos, kurias surengė A.

j Tam pasakymui turi ir tie- L.D.L.D. 9 kuopa-su pagelba
įsos, ką jau mes minėjome vir- A.L.D.L.D. 7-to Apskričio. Kai
jšuj, ir kas įgyvendino tokiąjbėtoju buvo drg. D. M. šo- 

Bet pa- i lomskas iš Brooklyno, N. Y.

įkas. Fordas peržiūrėjo juos 
ir prisiuntė sekamą laišką: 

| “Malonėkite priimti mano 
i ačiū už prisiųstus man du 
traktorius. Tai įrodymas 
SSRS industrinės pažangos.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptiĮ 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

f >»'»

QYIlAlinP v< v, IX v i C01VO muilo ux lllvo pCtZ/CUlįį VOe

isi kad aimaną ir j° pasekėjus kriau įsiems prakalba patiko ,nes kai- Traktoriąi netiktai pagel-
ŪCTŪVŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ I^OKYKLA

čių lokale.
Rėmimas Eilinių Narių Ko

miteto organizuotės, tai apgy-

prieš darbdavių antpuolius ant 
kriaučių algų.
Hillmanui ir jo 
tai pasirinkimas 
savo šeimynai.

Eilinių Narių Komitetas ren
gia masinį susirinkimą, lapkri
čio (November) 9 d., 1931 m., 
16 Manhattan Avė., Brookly- 
n’e, kaip 7:30 vai. panedelio 
vakare. Kalbės iš Industrines 
Adatos Nacionalės Unijos at
sidavęs kovotojas B. Gold. Vi
si ateikit ten; išgirskit tiesą 
apie šių dienų padėtį adatos 
pramonėje.

Eilinių Narių Komitetas,
83 East 10th St., 

New York, PF.

Pasidavimas 
pasekėjams, 
bado sau ir

! bėtojas buvo gerai prisirengęs. bg t y

linga pastebėti, tai tas, kad ! bet jau patsai jų pa
kalbant reikia stengtis kalbos i gaminimas yra progresas, 
tonas permainyti, tuomet klau- AŠ džiaugiuosi ir pranešu, 

kad traktoriai veikia pilnai 
patenkinančiai.”

Spalių mėnesį Putilovo

tik vienas d. Šplomskui reika- progresą pir-
Jsteigta jau 25 Metai 

Yra didelis Pareikalavimas A utoinobilių Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškoj jreingtoj Amato Mokykloj, 
Bend rasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas jvairių rūšių motorų; 
elektrines sistemas, batarijos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Asižvelgiant į bedarbę. mex nu mušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rvtą iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTO.SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.

sytojams būna daug smagiaus 
klausytis, o d. šolomskas, nė- 
žiūrint kaip ilgai kalba, bet 
stebėtinai išlaiko balso vieno-

i dą toną. Bet šiaip d. Šoloms-
ko prakalba pilnai įdomi, gy-1 2,245 įraktorių. O Staling- 
venimo gyvais faktais parem-, pade

2,330 traktorių per tą pat
laiką. Į

Vakar Maskvoj'e “Amo,” | ir clesėtkai jų. bus paleista 
automobilių ir trokų fabri-1 darban 7 d. lapkričio, mi- 
kas pasiekė savo programą, j nint 14 metų proletarinės 
Dabar šis fabrikas paga- ■ revoliucijos sukaktuves.

opaiių menesį ruuiuvu 
3_ fabrikus d&ve į 25 dienas

traktorių fabrikas

ft

Apart prakalbos, buvo ir 
dainų bei muzikos. Labai ka
ringai ir gfražiai pasirodė Jau
nųjų Pionierių Choras, susi
dedantis iš apie 35 vaikų, ber
niukų ir mergaičių, veik vienų 
finų tautoj; lietuvių dalyvau
ja tik 3 ir viena lenkutė; dai- 
j nas dainuoja visas angliškas im 
Į proletarines. Lietuvių darbi-* 

r i ninku vaikai visi turėtų rašy- 
j tis prie Jaunų jų Pionierių ir 
- j sykiu bendrai iš mažens lavin- 

.. , 'IŠLAIMEKITE - j tis darbininkiškoj dvasioj ir iš-
nežada, ° I Ekgk.lrsiją į Sovietų Sųjun 
ėjo. o ar Dykai ’

' A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas)

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE

■ Kainos: $1.00 už metus, 60c. 
už 6 mėnesius, 30c. už 3 me- 

*; nesiūs ir 3c. už vieną kopiją.
Specialės kainos tiems, kurie 

............... A ko-

l mokt suprast, kad!yra klasės, 
ir kad darbininkų klasei reikia 
organizuotis, kad 1 atsilaikyti 
prieš išnaudotojų klasę, ir ne 
tik atsilaikyti, bet kad susior
ganizavus darbininkų klasė 
galėtų ir nuversti Išbaudoto- 
jų viešpatavimą;

Pionierių pamokos ir dainų 
praktikos įvyksta kiekvieną 
antradienį, 7-tą valandą vaka
re, Finų svetainėj, 37 Chapel 
Court. Todėl, tėvai ir moti
nos, norinti matyti savo vai
kučius gražiai darbininkiškoj 
dvasioj išauklėtus ir naudin
gus darbininkiškai visuomenei, 
tai jūsų privalumas atvesti 
savo vaikučius nuo i metų iki

,5 Maiiiieriai Tapo Už-
I griūlį 2 lavonai Išimti;
i v Į
! ..LGGmK, \7. "vGu— Island: 

re, kad po užbaigimo rasy- C1.eek Coal kompanijos ka
ino konstitucijos, jis pasi- kJjį- No. 20 įvyko eksplo-!

Ispanijos Seimas Priešin
gas Rinkimams

■ MADRID.— Šeinius nuta- Į LOGAN W VaC-

liks eiti įstatymų į leidimo 
pareigas. Sakomą, kad baž
nyčios’pasekėjai ir konser
vatoriai šitam tarimui labai 
priešingi i Jie reikalauja 
naujų rinkimų. f

ŽYDAI APDOVANOJO 
KATALIKŲ ARKIVYS

KUPĄ / ;
E. J. Hannam, Romos ka

talikų arkivyskupas San 
Francisco, Cąt, gavo nuo

prieš drabužių fabrikantus. Ki-! X“s pSų ®00 
tokio kelio nėra. Kas mano pijų.
išganyti jus pataikavimu fa
brikantams- ir Hillmanui, tas 
jūsų reikalus sužiniai parduo- jEf - -flįf JL ■ ■ ■

THH-LIBERATOR 
50 Ė. 13th Street 

New York City

16-kai ir prirašyti prie Jau- ^ydų patriotų orgamzącijos 
nųjų Pionierių organizacijos. 
Mokestys labai mažos, tik 15 
centų įstojimo ir po 2 centu 
į savaitę. Taipgi Jaunųjų

medalį. ‘Jie šuteikė jam tą 
dovaną būk už ^pąnaįkini- 
mą*’ antagonizmo žydų ir

Pionierių: organizacija regųlia- katalikų tarpe. O likreny1 
riai išleidžia savo reikalams beje, tai už nuoširdų tarna^ 

kurio vMną išnaūdotojams^ ;organą “Pi d n e e r.

1 * -
.t .. 1 '

išsi-! 
už- 
jau 
kad

241 - mainierys 
gelbėjo, o penki tapo 
griūtį. Dviejų lavonai 
tapo išimti. Manoma, 
ir likę trys yra žuvę.

’ Mainieriai sako, kad 
lei nebuviriio tinkamo 
žiūrėjimo, uola krito ant j 
elektrinės vielos. Delei to; 
kilo eksplozija. Mainieriai,; 
užuodę dūmus, iš visų kam
pų pradėjo bėgti laukan. 
Bet penki jų draugai nespė
jo išsigelbėti.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 
rehgimams ir t. ,t., 
tik 8 blokai nUo 
Staen ' Island Fer
ry; A u

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų, z 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 

.namų ir Žemių, 
taipgi {vairių biz- Į 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.’

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

t> X

de- Į ‘ 
p r i- i

Chicago, III.“ Jau šeši 
žmones žuvo nuo* užnuody
to gazo, kurį vartoja Peo
ples Gas and Coke kompa
nijos kostumeriai delei su
šildymo .

I VIENINTfiLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

į AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
I S2S E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

Ilardyma*. •athiBynin*, lupratit elektriku ir laiagnetfxa*^, ir važiavimą.
Ir rjlatyiu autonciobillo; >trt>kmam 'lien om i a Ir vakarata lietuvių ir anfflų kalboac. 
Mokytojalą yra žyxnū» ek.pertai— L. TICHNIAVICIU3, B. J. VAITKUNA8 ir. kiti, 
lieldhn* (Llbtacu) ir Ulplonu^ kVarantuojame už mažų užmokestį. Mot padedant 
klelcvinnam prie pirkimo kuro. Užsiražymas J mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai *nlatitlui vakaro. NedflHoje nuo 10 ryto iki 2 vai. po platų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
>2i E. Ulh STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

telephone, Algonquin 4-4049

A



VIETINES ŽINIOS
«

Pavarė iš Mokyklos už 
i Narystę Jaunyjy 
Komunisty Lygoj

Priminimas Apie Bendrą Konferenciją, 
Kuri (vyks Ateinantį Sekm., Brooklyne
Desėtkai darbininkiškų or

ganizacijų : kuopų, kliubų, 
chorų, pašalpinių draugijų ir 

' kt. išrinko delegatus New Yor- 
ko-New Jersey apielinkėj Į 
bendrą didžiulę konferenciją, 
kuri bus laikoma ateinantį 
sekn^adjenį, Brooklyne, “Lais
vi*'svetainėje. Sulig prane
šimų: apie delegatų ’skaičių iš 
įvairių kolonijų, konferencija 
bus. masinė. Tačiaus, kaip te
ko patirti paskutinėmis die
nomis, dar randasi viena kita 
Vieta, kur iki pat šiol neišrink
ta atstovai į tą svarbiausią 
konferenciją. Tokių vietų 
draugai turi pasistengti sku- 
biąi užpildyt tą spragą, sušau
kiant kad ir speciali mitingą 
išrinkimui delegatų.

Kitas trukumas, tai kad iš 
daugumos vietų neprisiunčia 
delegatų vardų ir adresų Dis- 
trikto sekretoriui. Kaip tad 
Lietuvių Kom. Frakcijų Dis- 
trikto Biuras gali tuos draugus 
laiškais pasiekti ir kiekvieną 
paraginti, kad nepamirštų at
vykti į konferenciją? O laikas 
jau visai trumpas; todėl bent 
vietiniai draugai darbuotojai 
turi asmeniškai bei per laiškus 
paraginti visus savo kolonijoj 
išrinktus delegatus, kad kiek
vienas būtinai dalyvautų kon
ferencijoj.

Dar vienas priminimas. Jau 
buvo rašyta, jog kuriose orga
nizacijose už Kom. Partiją nu
sistatę nariai ‘sudaro mažumą, 
ir “sklokininkai” bei kiti prieš- 
partiniai. elementai užkerta 
kelią išrinkimui delegatų nuo 
visos draugijos ai4 kuopos, tai 
draugai turi išrinkti atstovus 
nuo mažumos bei patys atvyk
ti į konferenciją. O dalyvau
dami konferencijoj jie geriau 
supras ir kaip sugrįžus veikti, 
kad iš mažumų išauginti did
žiumas organizacijose, kurios 
susideda iš darbininkų.

Veikimas bedarbės klausi-! 
muose, lietuvių darbininkų ju
dėjimo praplatinimas, pasmar- 
kinimas ir suderinimas su ki
tų tautų darbininkų klasiniais 
veiksmais komunistinėj vado
vybėj ; ateivių darbininkų gy
nimas, Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių judėjimo rėmimas, 
kova su prieškomunistine opo
zicija-—vis tai gyvi reikalai, į 
kuriuos konferencija turės at
siliepti ir išdirbti planus ko
vingai mūsų darbuotei.

Liet. Kom. Frake. 
Sekretariatas

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

NEW YORK. — Drg. Rose 
i Tekulskaitė tapo pavaryta iš 
Morris High Schoolės už tai, 
kad pas ją rado knygutę pri
klausymo prie Jaunųjų Komu
nistų Lygos. Bet ne ji viena 
komunistė tarp tos mokyklos 
mokinių. Prasidėjo organiza
vimas mokinių streiko prieš 
mėtymus iš mokyklos del pri
klausymo prie komunistinių 
organizacijų.

yra "keletas svarbių klausimų, 
kuriuos turime svarstyti šiame 
susirinkime. Taipgi, kurių yra 
užvilktos mokestys, pasisteng- 
kite pasimokėti, kad neliktu- 
mėt suspenduoti, ištikus 
mei, ligai ar mirčiai.

Eidami Į susirinkimą, 
mirškite atsivesti naujų 
prirašyti prie L.D.S. 
kuopos.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

nelai-

ne pa
ti ari u 
1-mos

J. Kairys.

linos Kaip Matote

Fotografuo
jame vestu
vių ir kito- 
k i a s gru- 
p e s. At- 
n a u j inam 
senu s ir 
k r a j evus. 
Moko sčių 
nei mani, kė
lei nepama- 
t o t e savo 
s a m p alus

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Distr.

Pmrnlinninin Ifnn beguli Bellevue ligoninėje be 
IlvVUllUUniS 11011“ I sąmonės, ir dar policijos sergs- 

Įtimas. Galimas daiktas, kad 
rartoe <1 nlrr X ta II ijis tur®s mirti. Buvo apdau- 
Uvl Idv * Išpili • O"l(J 1/o'žyti ir keli kiti pikietininkai.

, . ‘  i Vienas areštuotas.
i—-----x Koncertas, kurį Aido-Lyros 

Choraą rengia ateinantį sek- 
_ ipadi'’M, Labor Lyceum, Brbok 

lyne, turės kelias ypa^.beš, 
kas jį skirs nuo paprastų kon
certų.

Viena ypatybė—tai revoliu- 
cųiĄ kopperto pragrama: teat
rinis .j '^Vaizdelis .• “Badaujanti 
Mainieriai,” didysis Ukrainų- 
Rusų Į)arbininkų Choras su 
Klasių kovos dainomis, Aido 
Qhoro Merginų Sekstetas su 
revoliucinėmis melodijomis; 
Ičdithos Siegėl ir Barbaros 
Harding revoliuciniai šokiai ir 
didysis Aido-Lyros Choras su 
klasinėmis dainomis; o rusų 
lyriškas tenoras drg. Jean 
Schramm yra irgi revoliucinis 
dainininkas, kuris dainuos šia
me koncerte.

Antra šio koncerto ypaty
be—tai kad jis ruošiamas tie
sioginiam finansavimui lietu
viu komunistų judėjimo, vadi
nasi. irgi revoliuciniam tikslui. 
Trečia gi ypatybė—koncertas 
vyks po masinės darbininkiš- 

rganizacijų konferencijos, 
rios delegatai atėję ijcon- 

cęrtą matys jame Ištęsimą 
dailus srityje revoliucinės dva
sios, kuri viešpataus toje di
džioje konferencijoje.

.Po ’koncertui bus šokiai.
Įsigykite tikietus iš anksto. 

Jie gaunami “Laisvės” Admi- 
niątraęijųj.; ■ ;i,nistraęijęj.
f ;•< 1 -J ........-....... .......

Primušė Daily Workerio 
Skleidėją

MEW YORK.—Per streikie- 
rių ir pritarėjų pikietinę de
monstraciją prieš Crusader 
kafeteriją ant 14-tos gatvės 
policija taip primušė vieną 
Daily Workerio pardavinėtoją, 
kad tas vaikinas ir dabar te-

Bedarbiu Tarybos Konferen
cija Lapkričio 22 Dieną

NAUJAS BIZNIS
Liberty Restorane gaminami ska

nūs lietuviški valgiai*. Kainos nedi
delės. patarnavimas mandagus. Mel
džiame atsilankyti ir persitikrinti.

AL. BICKMAN, SAVININKAS 
157 Roebling St., kampas Hope St.

Brooklyn, N. Y.
(261-266)Didžiojo New Yorko Bedar

bių Tarybos šaukia savo di
džiausią konferenciją iš visų, 
kokios tik kada buvo. Konfe
rencija bus lapkričio 22 d., 
sekmadienį, Stuyvesant Casi- j 
no svetainėje, 142 1 
Ave., New Yorke, 
konferencijos tikslas—sumobi
lizuoti didžiausius pulkus be-, 
darbių, kaipo alkanųjų mar- 
šuotojų ant Washington© ir 
demonstraciniai ten perstatyt į 
savo reikalavimus šalies kong-1 
r esu i, 
sidarys. 
išdirbs planus, kaip geriau būt ■ 
ant vietos bedarbiams organi- j 
zuotis ir išsikovoti reguliaręI 
piniginę pašalpą iš miesto iž j ĮgRANDAVOJIMAI

Į konferencija lapkr. 22 d. j PASIRANDAVOJA vienas arba du 
vrn šoukinmną viunc draugios kambariai, gražioj vietoj, prie par- yra saUKiamos VISOS aiaugljos įKambariai puikūs, yra visi nau- 
ir kuopos atsiųsti po du savo ' jos mados įtaisymai, netoli elevei-

. A. Belsk, 224 Sunny
side Ave., Brooklyn, N. Y.

(262-267)

S .BROOKLYN, N. Y .
L L>asi- j l.D.S. 50 kuopos susirinkimas 
Second Į penktadienį, 6

Pamatinis Kliube, 738 5th Avė., kampas 24th
St., 8 vai. vakare. otp;-
kit,

bus 
lapkričio, Hanover

Visi nyriai afei- 
yra svarbių reikalų aptarti. \ 

Sekr. A. Bružas. \ 
(262-263) 

------- -—,—,---------

S. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 149 kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 8 lapkričio Ha- 
kurio sesija tenai at- nover Kliube, 738 5th Avė., 10 vai.

Konferencija taipgi ,ryte- .Y1^ nariai ateikit, turime svar 
. . •' . . ,bių reikalų apsvarstyti,

į ‘ Komitetas.
(262-263)

delegatus ir paskirti po tris, tę*’io Astotie^- 
maršuotojus į Washingtona.

Jeigu tuo tarpu neįvyksta 
reguliaris jūsų organizacijos 
mitingas, tai sušaukite extra 
mitingą vien tik šiam tikslui.

Bedarbių Tarybos šaukia vi
sas iš darbininkų susidedan
čias organizacijas dalyvauti veno Detroit, Mich./dirbo automobi- 
per savo atstovus minimoj tlų išdirbystėj. f 
, „ .... _ , saukti, arba kas žinotkonferencijoj, ir nėra daroma praneŠti. Turiu svarbų reikalą. 
’ 1 ' 1 L-------1 del to, kokis ■ Gegznas, 412 W. Susquehanna Ave.,

(261-263)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Petro Znaiduko, paeina 

iš Mičiunų kaimo, Panemunės pa
rapijos, 12 metų atgal girdėjau gy-

. Meldžiu'jį pati atsi
šaukti, arba kas žinot malonėkit'

» J •

Chinai'Kalbėtojai Lapkr. 7 d 
Demonstracijoj; Minint 
Soviety Sukaktuves.

jokio skirtumo
būtų politinis bei religinis nu
sistatymas tos bei kitos drau
gijos arba kuopos. Visos 

j giai yra kviečiamos.

į Darbininkiškas Tardymas 
Bedarbės Šiandien

ly-

Desėtkai tūkstančių bedar
bių ir dirbančiųjų darbininkų 
ruošiasi dalyvauti paminėjime 
14-kos metų sukaktuvių Rusi- ; 
jos revoliucijos ,lapkričio 7 d., | 
Bronx Coliseume . Tame pa- Į 
minėjime jie išgirs apie did
žiuosius Sovietų nuveiktus dar
bus ir demonstraciniai išreikš i 
pasiryžimą apgint Sovietu Res- |n?us apie saYP 

į publiką nuo imperialistų, ku- rImanal bus lsrInktl ls un,Jų 11 
rie rengiasi ją ušpulti. Pama-! 
tinę prakalbą pasakys 
Earl Browder. Apart 
kalbės draugai chinai ir 
rai. Bus 
Japonijos 
vis gilyn 
draug šis ___ ______  ____ . . _
Jizaciios punktas masiniam ai- lietuviams darbininkams tame 
kanųjų maršavimui ant Wash- ^eisrne- 
ingtono.

Demokratu Laimėjimas 
Rinkimuose

NEW YORK. — šiandien, 
lapkričio 5 d., vakare bus vie
šas nagrinėjimas-tardymas be
darbės klausimų, Manhattan 
Lyceum, 66 East 4th St., kur 
patys bedarbiai duos praneši
mus apie savo vargus. Džiū-

kitų darbininkiškų organizaci
jų. šio teismo pirmininku yrą 
paskirtas drg. J. Louis Eng-- 

; dahl,
drg
kitų, , dahl, centralinis sekretorius 
neg- j Tarptautinio Darbininkų Apsi-' 
prieš I gynimo. Į tardymą yra 1 aiš-protestuojama 

ginkluotą veržimąsi kais pakviesti miesto majoras 
į Mandžurija. Po-, Walkeris ir kiti valdininkai, 
mitingas bus mobi- ■ . Labai būtų i d omu dalyvaut

PRANEŠIMAS
Graborius M. Bieliauskas įsi

taisė nuosavą gana patogią ir 
~ , ■ gražia vieta patarnavimui šer- i

NEW YORK. — Demokra- į^enims • 1
tų kandidatas į Manhattan Bo-1 Sena'jo, vieta buv0 784 

flf:Zid?ntUS’ '■ Levy./avo Grand St.,; naujoji yra 660 
217,948 balsus; repubhkonas Grand st Brooklyne N. y. i 
Carrington 56,604; socialistas. Kuriems savo namuose ne- 
Norman .Ųhomas 40,414. Biook l para^įu laikyti šermenis,- tai 
yne .laimėjo visi demokratų • bug p{Įtogu pas Bieliauską, 

kandidatai. Demokratai ir re- u 
phblikonai politikieriai varto- į 1 -- 
jo nachliškiausiąs suktybes ir 
smurtą prieš balsuojančius už 
komunistus ir prieš komunistų YYęJY1 
atsiųstus .balsavimų sargus. Tie 
poųai dar iki šiol neskelbia,! 
kiek balsų komunistai gavo. 
Bet nėra abejonės, kad jie nu
suko bei užslėpė didelę didžiu
mą komunistinių balsų.

31-mas METINIS BALIUS
• Rengia Lietuvių Atletų KJiubas, Inc» • 

Šeštadienį, Lapkričio (November) 7 d., 1931 m.
GRAND ASSEMBLY SALEJE

Grand and Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Paramouth Orch. grieš lietuviškus ir angliškus šokius

Sale atsidarys 6 vai. Muzika 7:30 vąl. vakarė
■ 'Maloniai kviečia visus Atsilankyti » ’ 1 ' •

Lietuvių Atletų Kliubas.

Philadelphia, Pa. 
į • ? • ’< '

VISŲ ATYDAI
Įsitemykite kad

Gruodžio 13-to
“LAISVĖS”

KONCERTAS

Artistai iš 
Soviettj Sąjungos

žymių Dainininkų
Kvartetas

iš Boston, Mass.

Sietyno Choro 
iš Newark, N. J. 
Operetiškas Aktas

^Dalyvaus Grupe Raudonųjų^
j' Šokikių £

Su Naujom Dainom 
Aide—Lyros Choras 
iš Brooklyn, N. Y.

Greitoje,, ateityje atski-H 
ruošė straipsniuose tilps ap-į 
rašymai programos dalyvių, Fj 
grupių ir atskirų artistų. £

yra Žemos:(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

K
Už 12 Paveikslų, dydžio

8 X 10 $12.00
Už 12 Paveikslu, dydžio

5 X 7 $ 8.00
Už 12 Paveikslu, dydžio

4 X 6 $ 5.00
Už Atv irutes $ 3.00

F. KLASTON’S STUDIO
499 GrAnd St., 

BROOKLYN. N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180
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KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- * 

listas išgydo įvairias kojų Ii- f.v 
gas, patinimus, gyslų ir są- 
njirių įdegimus be operaci- 
jos taipgi ir kitas ligas. Jff 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

JluhriEU y C-a o

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naojoky Cigarų

Kainos po 
10c ir 15e

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Tai
LIETUVIŲ 

(šdirbystss
CIGARAI

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

J Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway,
Brooklyn, N. Y

361

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite! (

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 jratvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, pa p ra s tapnos dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų'. Vakarais n no 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclcf. ALGONQUIN 4-8294

11 
iki 
iki

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SP1NDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostumeį- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton,, 
po numeriu 
512 Marion St\ 
kamP- Btoad- 
way’ Chauncey 

O Street stotis
f IWI Brooklyn, N. Y.^

Naujoj vietoj 
studija daug 
£eriau jungta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo-g

- puikiausiai. ‘ ■

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

L

Telephone, Greenpoint 9-2320

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DTRKKTOBIUe

rantuoja Ir laidoja numlruMu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au* 
lomchfiius ir karietas vc-selijoma, 
krik&tjrnoma Lr pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telefhone, Itagg 2-4401

A

416

RADZEVIČIUI 
GRABORIUS j 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Mafey A vena*)
BROOKLYN, N. Y. ,

ŽODIS NUO DR. MENDLOWFTZ
ši uotui primenu savu draudama, jog ad vis 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas.

DR. H. MENDLOW1T7
2220 Avenue J, 

l MIDWOOD *-«•**<
H» <>»/!♦ I v H

dar

■MOTLAVKUS, Fotografas
214 Bedford Ave.,' Brooklyn

Tel. Greenpoint 9’-7831
Geriausia Studi ja Brooklyne. A teikti Persitikrinti

naujai įrengtoje vietoje.
(- į Kas turėjo su • Bieliausku | 

reikalų prie šermenų. ir palai- 
dojimų, buvo pilniausiai paten- 
__ Gi dabar jis jaučiasi į

■, galėsiąs dar geriau patarnauti:
I savo kostumeriams. |

Telefonas Stagg 2-5043.
F. Rep.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

. ' gimdymo? organų

DR. M. FILURIN
215 E. 12th St.

Tarp *2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1 
’ Nuo 4 iki 8

Nedeliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas {čirškinimais

HATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Lietuviu Darbininkų Susi
vienijimo Pirmos Kuopos 
Mėnesinis Susirinkimas

L.D.S. 1-mos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks 5 die- 

,ną lapkričib (Nov.), “Lais
vės” svetainėj^, kampas Lori
mer ir Ten Eyck Sts., Brook
lyn, N. Y. Pradžia kaip 8, 
vai vakare. > '

Visi nariai ir narės kviečia
mi dalyvauti susirinkime, nes

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus'ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ri 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 

T<?I.: Tompkins Square 6-7697

be
(NOTARY PUBLIC)

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

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

Kundrpto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini. 

Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 

nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir primušk i t kartu su užsakymu. .
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