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pries 
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darbininkių. 1 '

“Balsas”

New York.—Policijos ko- 
misionierius Mulrooney iš
leido patvarkymą, kad visi 
policistai, pastatyta ant sar
gybos, turi visuomet ranko
je laikyti 'revolverį. : >

Lapkričio 
10 d- policija užpuolė ; ma
dinius... susirinkimus,.; kurie 
buvo laikomi, atvirame _ ore. 
Daug darbininkų sužeista.

Veikiausia neperdėsiu pasa
kęs, kad šiandien, palyginus su 
metai tam atgal, lietuvių parti- 
jiečių eilės arti pasidvigubinę. 
Tai jau daug atsiekta, bet dar 
neužtenka. Darbo dar tik pra
džia.

Kas Šiandien 7 
Svarbiausia?

Už Edisono “Dusią 
“Priekalas” 
Komunizmo šmėkla.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

ALGOS KAPOJAMOS NEW BEDFORDE; 
NACIONALE AUDĖJU UNIJA ŠAUKIA 

DARBININKUS STOTI Į KOVA

, šalir&Pabaudosi
Brolių

vėj (Raudondvario gatvė) 
darbininkių darbo sąlygos 
nepakenčiamos.. Darbinin
kės uždirba per dieną po 2 
litus, o už rriažiausį pavėla
vimą baudžia vienu litu, kas 
pasipriešink, ’ tam - nubaudi
mui, tai dar litą pabaudos 
prideda. Reikia mums ko
vot prieš tas pabaudas ir 
reikalaut didesnės algos,

New York.—Jau 65,700 
suregistruota bedarbių, ku
rie arba turi tuojaus gau
ti darbą, arba priversti ba
dauti.

lydėti 
Grabas 
augšto. 
miręs” 
laiptais 
stebo.

Bet jau darbuojasi judo- 
šiai iš United Textile Wor
kers <unijos. Jie paskelbė, 
kad jie nesistengs audėjus 
vesti į kovą prieš algų ka-i 
po j imą. O pamatysite, jei
gu New Bedfordo audėjai 
išeis į streiką po naujosios 
unijos vadovybe, t 
došiškai atsiskufefr 
pagalbon, kad sl^ 
laužyti. Jie taip padarė 
Patersone ir Lawrence. Jie 
tą pakartos New Bedforde.

Bandė Palaidoti 20 m. 
Amžiaus Gyvą Vaikiną

New York.—Ponia Fle
ming savo prakalboje tvir
tino, kad Chinija maršuoja 
prie sovietinės revoliucijos 
po vadovybe komunistų.

.Havana.—[Kuboje yra 3,-: 
800,000 gyventojų. Nuo 
1919 .metų.paaugo ant vieno: 
miliono. Tai nepaprastas 
prieauglis.

Dar 
1923 metais prapuolė James 
Hool. Buvo paskelbta, kad 
jis užmuštas. Jo pati apsi
vedė su kitu. Dabar tas 
“numirėlis” siigtįžo ir atsi-. 
(ėmę' saVd ^'o'terį.

TOKyO.—Japonijos, ka.- 
ro department tas paskelbė, 
kad. japoųaj, užgriebs; mies
tus Angančhi .ir , Tsįtsihar, 
jeigu generolas ,Mą nesi
liaus veikęs. Vadinasi, Ja-

Kaip greitai numirė garsus 
išradėjas Thomas Edisonas, 
taip greitai kunigai ir davatkos 
jam pradėjo piršti dūšią. Re
ligijos šinkoriai net pradėjo 
skelbti, kad pats Edisonas gy
vas būdamas buvęs bažnytinis 
žmogus.

Bet taip vadinamas Laisva-

Marksas ir Engelsas “Komu
nistų Manifeste” 1847 metais 
rašė, kad po Europą slankioja 
“komunizmo šmėkla” ir grūmo
ja kapitalo viešpatavimui, šian
dien dar baisesnė (kapitalis
tams) komunizmo šmėkla slan
kioja po Aziją. Chinijoj komu
nizmas užkariauja naujas sri
tis. šai kas neduoda ramybės 
Tautų Lygai ir Amerikai, štai 
kodėl leidžiama Japonijai taip 
švaistytis po Mandžuriją. Ja
ponija, matote, ketiria tą 
“šmėklą” sunaikinti. ' Chiang 
Kai-shekui, kaip žinoma, nepa
vyko.

GENEVA.—Chinijos val
džia prisiuntė notą Tautų 
Lygai ir skundžiasi, kad Ja
ponija Mandžūrijoj ties upe 
Nonni pradėjo 'naujus už
puolimus. Pribuvo dau
giau japonų kariuomenės ir 
sėja ugnį ir mirtį Chinijos 
teritorijoj.

Brooklyn.— Planuojama 
neužilgo Queens pavieto 
viešųjų mokyklų vaikų plau
čiai egzaminuoti pagalba 
X-ray.

New York.—Vėl pragydo 
(garsusis fašistas Fišė. Šį 
i sykį jis prakeikė Theodore 
(Dreiser. , Pastarasis ęsą 
raudonijusias konĮiihištas, ir 
pasistatę^ už ’ tikslą “su
griauti” Ameriką!

NEWPORT NEWS, Va. 
—Čionai pribuvo rašytojas 
Dreiser. Jis sako, kad tei
sėjas Jones bjauriai ir niek
šiškai meluoja, kuomet pri
meta jam “nemorališką el- 
gimasį su mergina viešbu
tyje.” Tas apjakęs teisėjas 
griebiasi tokių bjaurių prie
monių, idant diskredituoti 
visuomenės akyse rašytojų 
komisijos raportą, kuris iš

manių Susivienijimas, kuris iš-(kelia aikštėn kruviną vald- 
žios terorą pries mainienus

MASKVA.—Sovietų spau
da nurodo, kad jokios.abe
jonės neliko; jog Japonijos 
tikslai Mandžurijoje yra 
kariniai, atkreipti prieš So
vietų Sąjungą, Visokiais 
būdąis Japonija stengiasi 
išprovokuoti . Sovietus į ka
rą. . Jį 'net pradėjo mobili
zuoti ir gįnįluoti rusus bal
tagvardiečius tam karui. 
Vėl figūruoja kruvinasis 
baltagvardiečių vadas Se
menovas.

prieiti tik per . apsiginklavi
mą del apsigynimo.”

O tas reiškia, kad Ameri
ka dar daugiau ginkluosis. 
Po veidmainingu obalsiu 
“apsigynimo” visos kapita
listinės valstybės didina ar
mijas ir laivynus. Hoove- 
rio “prisirengimas del apsi
gynimo” yra prisirengimas

Audimo pramonės savi
ninkai, pagal paskelbimą 
Bostono “Herald”, kirs al
gas ant 10 nuošimčių New 
Bedfordo audėjams. Tas 
palies 20,000 audėjų. Nacio- 
nalė Audėjų Unija organi
zuoja New Bedfordo audė
jus streikui prieš algų kapo
jimą. Šis streikas gali bū
ti toks milžiniškas, kaip ir 
Lawrence darbininkų kova. 
Algų nukapojimas įeis ga
llon su gruodžio 1 d.

be jokios priežasties. Dar
bininkėms reikia kovot 

šnaųdotojus ir reika- 
:ad daugiau nedrįstų

“Priekalo” antras numeris 
jau gautas Brooklyne’ šis dar 
geresnis, už pirmąjį. Tik rei
kia plačiai paskleisti tarpe lie
tuvių darbininkų.

Stiprinimas ir plėtimas 
tijinių spėkų šiandien yra svar-’ 
biausias klausimas prieš lietu- 
vių darbininkėj judėjimą Ameri
koje. Nuo to ir turime prade-į 
ti. Tuo klausimu turi būt su-/ 
interesuoti tie tūkstančiai ko-l 
munistų simpatikų. Už to dar-Į 
bo turi griebtis visi komunistai/ 
ir visos komunistinės įstaigos.

Pradėkim nuo centrų. Pas
tatykime klausimą šitaip: Lite-[ 
raturas Draugijos Centro Ko
mitetas tegul pradeda sistema- 
tį vajų už traukimą į Komunis
tų Partiją kovingiausių savo 
organizacijos narių. Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Ame-, 
rikoje Pildomasai Komitetas* 
daro tą patį. Meno Sąjungos! 
Biuras griebiasi už darbo taįp

Tai šitokius prakeiktus 
būdus bosai vartoja pravė-j 
dimui dar negirdėtos sku
bos sistemos ofisuose Wes-.

A teinantį sekmadienį, 
lapkričio 15 d., įvyks net 
trys masinės konferenci
jos. Žemiau paduodame 
vietas.

Massachusetts ir New 
Hampshire valstijų konfe
rencija įvyks Bostone, 
113 Dudley St., Dudley 
Opera House svetainėj.

Con necticut valstijos 
konferencija įvyks Wa
terbury, 774 Bank St.

Philadelphijos ir apie- 
linkės konferencija atsi
bus rusų darbininkų na
me, 995 N. 5th St., Phi
ladelphia, Pa.

Visi organizacijų išrin
kti delegatai dalyvauki-

paskelbė, kad Edisonas prik-,TZ , , , ... •
lausė prie to susivienijimo ir jį! Kentucky valstijoj 
gerrrt rėmė finansiniai. Lais
vamaniai turi keletą čekių, pa
ties Edisono išrašytų, kaipo au
ka jų susivienijimui. Pora če
kių yra po šimtą dolerių. Tas 
vienas turėtų uždaryti burną 
visoms davatkoms, kurios dabar 
taip susirūpinę Edisono “dū
šia”, į kurią jis pats netikė
jo ir kurią jis pats griežtai at
metė. * ‘ *

“LITERS”
) Fabriko vedėjas ir jo pa- 

gelbininkai nuolat i uždeda 
ant darbininkių visokias* pi
nigines bausmes, dažnai net

Tokyo.—J apbrii jos 
azija sušilus darbuojasi dė
lei ;karo.' Skaitlingi jdš 
sluogšriiai •' susirišę su mili- 
taęistais, reikalauja ' greito 
karo prieš Chiniją;.' Sako
ma, kad kuriasi “opozicijos, 
partija”, kuri sako, kad Ja-(ponija varys pirniyn'iižgrie- 
ponija turi pasitraukti iš .bimp politiką Mandžurijoje 
Tautų Lygos, nes Lyga ne 
ant šimto procentų palaiko 
Japoniją ginčuose su Chini-

WASHINGTON.- 
veris siunčia poną

GENEVA— Miestelyj 
Constance buvo toks keis
tas atsitikimas. Dvide
šimties metų vaikinas pa
dėtas į grabą, kaipo 
miręs. Daktaras 
paliudijimą, kad 
ręs. Susirinko 

:<kūną” į 
buvo ant 
Bet staiga 

vaikinas nubėga 
žemėn. Visi nu- 
Jis pasiaiškino, 

kad jis gulėdamas grabe 
viską girdėjęs, bet buvęs 
taip suparalyžuotas, jog 
negalėjęs pasijudinti. Tai 
pirmas toks atsitikimas.

Centras paseks kuopos. Cen
trai kuopas išjudins ir nuola
tos skatins prie darbo. Sukelsi- 
me sentimentą už Komunistų 
Partiją. Įtrauksime lietuvių 
darbininkų mases į jos veda
mas kovas už bedarbių reika
lus, prieš algų kapojimus, prieš 
naujo karo pavojų, už gynimą 
Sovietų Sąjungas ir tt. -

Mexico City.— Tamauli
pas valstijoj subankrutavo 
didelis bankas, nunešdamas 
daug milionų dolerių smul
kių depozitų.

štai kas dabar visiems aišku f 
Kur silpnos mūsų komunistinės 

Vpartijinės spėkos, ten ii- vi
sas darbininkų judėjimas vos 
juda. Ne visi draugai tą su
prato seniau, ne visi tatai su
pranta šiandien. štai kodėl 
partijos budavojimas lietuvių1 
darbininkų judėjime yra toks 
sunkus ir lėtas darbas. Labai 
daug gerų, šČyrų, kovingi] pro
letarų tebesilaiko to klaidingo 
supratimo, jog užtenka 
gerais Komunistų Partijos 
patikais. Bet jeigu visi 
nuomonės būtumėme, tai 
tada simpatizuotume?

Taip vadinamas “Emer
gency Relief Komitetas” 
pripažįsta, kad New Yorko 
mieste milionas šeimynų 
kenčia didžiausį vargą dė
lei bedarbės. Vienos iš jų 

senai kenčia bada. •

Bucharest.— Franci jos 
bankas paskolino Rumuni
jos bankui $12,000,000. Ru
munija yra Lenkijos talki
ninkė prieš Sovietų Sąj'un-

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N op ra laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaunėsite 
Pasaulį!

Hammonton, JsT. J.—Ve
žikui O’Neill, 25 metų am
žiaus, nelaimė. perlaužė nu
garkaulį. Prišliaužė jis prie 
farmos, bet savininkas ne
įsileido, užtrenkė jam duris. 

Hoo- Tada nelaimingas ‘ šliaužė 
Dawes dvi valandas, kai dasikasė 

tuojaus važiuoti' į Paryžių. prie pagelbos. Kokių esa- 
ir dalyvauti Tautų Lygos'mą farmerių. 
susirinkime, kuris svarstys 
konfliktą tarpe Chinijos ir 
Japonijos. Amerikos bur
žuaziniai interesai tampriai 
surišti su einančiu 1 karu 
Azijoj.

Tekstilės Darbininkės
KAUNAS— Darbininkių 

padėtis labai sunki. Į savai
tę uždirba yos 8—9 litus, 
retai truputį daugiau. Dar
bininkėms reikia rimtai su
sirūpinti savo padėtim. Tuo
jaus visose įmonėse, kur 
yra didesnis darbininkių 
skaičius, reikia išrinkti dar
bininkių komitetus, šaukt 
pasitarimus ir kalbėti apie 
kovos reikalingumą ir tuos 
klausimus, kuriuos prisieis 
statyt kovoj. Reikia Saugo
tis socialfašištų 'Agėntiįį ku
riems rūpi atitrahkti1 darbi
ninkes- nuo kovos.

būti
s im

tos?
kam

AMERIKOS DARBO FEDERACIJA PAR 
DAVE LAWRENCE AUDĖJUS BOSAMS

ginų. Pagalba kojinių ra
tukų jos kelius sykius, dau
giau darbo atlieka. •

Tai1 dar neviskas. Bosą i ’ 
įkalbinėja joms, kad laksty
mas ant ratukų panašu į. 
sportą ir tvirtina, kad jos

Milionai moterų ir mergi
nų vaikštinėja be darbe ir 
skęsta varge,) jBet Jų kapi
talistai nepąipp. Vietoj jums 
duoti darbo, vardan 5 savo 
pelnų darbdaviai štai kokį 
būdą surado paskubinimui 
darbo; toms,, kurios dar: dir
ba: New Yorke milžiniš7 
kam Western Union tele
gramų ofise darbininkės 
merginos verčiamos laksty
ti ant kojinių ratukų (ro
ller skates). Grindys gerai 
nupališiuotos. Iš vieno ga
lo ofiso į kitą mergina ant 
kojinių ratukų perskrenda 
akimirksnyje. O jei šiaip 
eitų, tai užimtų kokius pen- 
kius sykius daugiau laiko:

Bandymas padarytas vie
nam didžiuliam ofise, ku-ltern Union telegramų kom 
riame dirba 30 jaunų mer- panijos.

reiškimą tuo klausimu. Nau
joji unija dės visas pastan
gas, kad apsaugoti kiekvie
ną audėją, kuris streikavo 
ir kuri bosairpersekios.:,Au
dėjai turi išlaikyti savo or- 
ganizuotas spėkas čieiybė- j Milionas Šeimynų Kenčia

nuo Bedarbės New Yorke

LAWRENCE, Mass.— 
Niekšiški vadai United Tex
tile Workers unijos ir Ame
rican Feder, pardavė audė
jus bosams. Padaryta suo
kalbis ir sumobilizuotos vi
sos spėkos suvarymui dar-? 
bininkų atgal į darbą. Val
džia, policija, 'bosai, senųjų 
unijų lyderiai padarė vieną 
bendrą puolimą ant darbi
ninkų. f ... .

Nacionalė Audėjų Unija cijos lyderiai 
ir Bendro Fronto Streiko pardavikišką rolę. 
Komitetas ruošia platų pa-ito negalės užmiršti

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart
Nedėldienių

nu- 
išdavė 

jis mi- 
žmonės 
kapus.
antro 

nu-

WASHINGTON.— “Ar
mistice” dienoje Sakė pra
kalbą prezidentas Hooveris. 
Apart glėbio veidmainingų 
frazių, Hooveris pasakė du 
svarbiu dalyku. Pirmas, jis 
pripažino, kad šiandien 
kapitalistinis pasaulis “dau
giau apsiginklavęs, negu 
prieš pasaulinį karą”. Ant
ras, kad “prie taikos galimaprie naujo karo

ję. Budavojimas naujos 
linijos virto svarbiausias 
klausimas.

Amerikos 'Darbo Federa- 
sulošė savo 

Audėjai

Joms ir algos veikiausiai' 
bus nukapotos. Antra, ši< 
tos merginos kurstomas', 
prieš tas, kurios dirba prie' 
rašomųjų mašinėlių ar prie, 
knygų. Pastarosios vadi-? 
narnos “tranais”, “tinginei 
mis” ir tt.

Lapkričio 14 ir 15 „ddL 
Clevelande ruošiamas pla- 
tus aukų rinkimas delei fi- ‘ 
nansayimo alkanųjų marša-, 
vimo. f Gruodžio 2 d.> į Cle-
velandą pribus iš kitų vals
tijų net 150 delegatų. Pas- 
kui dar prisidės 50 iš Ohio 
valstijos. Vadinasi, reikės 
aprūpinti maistu, nakvyne ir 
tt. , iki 200 delegatų. Pas
kui reikės jiems suteikti pa- 
gelba kelionėj į Washingto- 
ną. Pasidarys didelės iš
laidos. Todėl alkanųjų mar- 
šavimo Rengimo Komitetas 
turės dvi “tag days.”

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės šaukiami tal
kon del aukų rinkimo. Taim 
mūšų visų darbas. Kuriem 
tik paranku, lietuviai darbi-
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Didžiausi Pasaulyje Mies
tai

! . ! ■ I
Dvidešimt metų atgal 10 

didžiausių pasaulyje miestų 
buvo šie su čia paduodamu 
gyventojų skaičium:

KAIP IMPERIALISTAI PRIRUOŠĖ KARA j
Mandžurijoje įeanuolės baubia ir tūkstančiai gyvasčių 

žūva. , Karo, pradėto įrieš Chiniją ir priruošto prieš So
vietų Sąjungą liepsna vis labiau plečiasi. Jį priruo$ė_ pa
saulinė buržuazija ir jau baigia, išriktuoti savo, j.ėgąs 
prieš Sovietų Sąjungą, kad neleisti užbaigti Penkių,-Me
tų Plano budavojimą. ' ' ‘ 1,1 •

Nesenai Wasliingtone buvo Francijos mipisterįs . L!a- 
vaL'.Jis-per valandų valandas slaptai tarėsi su Hoo- 
veriu. Ro jo apsilankyta‘dar daugiau pradėjo karo 
liepsna- plėstis. Dabar atvyksta su toikiafpat' inisiją Itąj 
lijos fašistų atstovas ir užsienio reikalų -ministeris Grau
di. i Vokietijos fašistai ir socialfašistai riktuojasi prieš 
Sovietų Sąjungą, nes jiems mainais, žada atiduoti lenkų 
karįdorių, kuris pravesta per Vokietiją į Baltiškas jū
ras., ; Francija išriktavo sa’/o talkininkes Lenkiją, Ru
muniją, Finliandiją ir kitas Pabaltijps valstybes ir net. 
Jugoslaviją prieš darbininkų tėvynę—Sovietų Sąjungą. 
Anglija visais garąis remia Japoniją. JungtinėsValsti
jos tik žodžiais užtaria Chiniją. Jos tik šiomis dienomis 
pasiuntė Japonijai 9,501) tonų baisiai sprogstančios med
žiagos nitrato (azotrugštės druskos). Jungtinės Valsti
jos Chinijos vandenyse ir pakraščiuose turi jau 51 savo 
karo laivų ir du skadronų jūrinių orlaivių.

Vėl Veikia Rusai Baltagvardiečiai
<6’ V' ...

Japonijos atstovas Harbine (per kurį eina Rytinis 
Chiriiškas Gelžkelis, pusiau valdomas , Sovietų ir Čhini- 

kjos) pąsišaukė rusų baltagvardietį generolą Kuzmin ir 
sudarė planus areštuoti visus Sovietų, darbininkus, 
dirbančius prie to gelžkelio ir užgriebti patį įgelžkelį. 
Kraūgerisk-gęnerolas Semąnovas jau- mobilizuoja bal
tagvardiečių gaujas ir; traukia jas ant to gelžkelio. Vė
liausios žinios sako, kad Japonija užims miestą Angan- 
chi ir taipgi Tsitsihatą, kurių pirmasis yra ant1 Sovietų 
gelžkelio, o antrasis jau kitoje, pusėię arčiau lihk Sovie
tų rubežiaus. Reiškia, atliekatas bjąurlaūšio'š' 'provo
kacijos po viso svieto akių,; kad tiktai išprbVp^avus ką
rą prieš Sovietų Sąjungą . \ >; Į 4 \ ' j . .,,; <

Japonai vis arčiau - y’- 
jungos .rubežiOj. SiunČjy, 
laiY^kį; Jdadivost(^Q/ap^ Kapitalistinė spauda vję-.

Baikale, o tuom pat kkrtu ant Sovietų iš . vakarų puls 
Rumunija, Lenkija ir Francija. > • > <

‘ * ‘ ’ 1 ' 1 ■ 'C • . i • 'ii (> ■ ; ' , ;

Patys Karą Ruošia, o Kaltina Sovietus H&ulHMBKr - 1 f ■ i j ■ 1 ' .
Bet kas šaukia, kad taikai pavojus? Viso pasaulio im

perialistai, ir rodo pirštu į: Sovietus, būk jie gręsią civi
lizuotam pasauliui;O, kas siunčia armijas Sovietų pa
sienin ir rengtai užpūlt, kaip iš rytu, taip ir vakarų? 

. Japonija, Lenkija, Finliandija, Rumunija, Francija ir 
Jungtinės Valstijos: ’ '

Ką daro Tautų Lyga? Ar daromi koki žingsniai prieš 
i karą.? Nieko, nes Tautų Lyga yra imperialistų įrankis.

Tarpe Jungtinių Valstijų ir Japonijos imperialistų 
viešpatavo ir viešpatauja priešginumai. Amerika bijosi, 
kad perdaug nesustiprėtų Japonija. Abiejų šalių pat
riotai atvirai kalba apie karą tarpe jų, bet dabar jos 
susitaikė, nes kaip vienos, taip kitos šalies išnaudotojai 
neapkenčia darbininkų tvarkos, kaip vieni, taip ir kiti 
trokšta nuversti Sovietų Sąjungoje proletariato dikta
tūrą.. Susitarta, kad užgrobti tą milžinišką šalį ir ten 
įkurti baltųjų kontr-revoliucionierių valdžią. 1

Wąshingtone valstybės sekretorius ponas Stimson, ku- 

rialistų užpuolimo ant Sovietų gelžkelio, mobilizavo vi- 1 !• 1 • 111 1 • ♦ » • VI ’• ■ ' » • •

Greater London 7,429,740
New York ...... 4,766,883
Paris .......... 2,722,731
Tokyo . ........... 2,186,079
Chicago ........... - 2,185,283
Berlin ........ 2,101,933
Viena -...4^.... 2,004,291
St. Petersburg . 1,678,000
Philadelphia . .. 1,549,008
Moscow ...... 1.. 1,359,254
Dabar yra:. i ; 1 H

London .. <. .. .. ! 8,202$18
New York .. .;. 6,930,446
Berlynas ....... 4,013,583
Chicago ....... ...r| 3,376,438
(Paryžius .-. .j. .|.( 2,Š38,416
Maskva ........... 2,829,000
Osaka ............. 2,408,800
Tokyo ............... 2,294,000
Buenos Aires. . . 2,225,000
Rio de Janeiro 2,004,000

Nauja Karo Mašina
Jungtinių Valstijų, impe

rialistai pasigamino' di
džiausią pasaulyje oro mil
žiną vardu “Akron.” Lap-

. .Dijėjantis ekonominis ;kri- 
zls skaudžiausia , palietė 
plieno ir geležies gamybą. 
Pittsburghas ir jo apięlin- 
kės yrą geležies gamybos

; Kas Girdėt tarp Plieno ’ Dai^biiiinkų HI
'• i )

kričio 3 dieną jis skrajojo 
New Yorko apielinkėje i r 
vežėsi pasiėmęs 207 žmonęš. 
Tai didžiausias pakėlimas 
žmonių į orą viename apa- 
rate. “Akron” yra grynai Kes 
karinė mašina ir jo išbuda- centras. Taip pat netoli 
vojimas ir įrengimas surijo Pittsburgho , yrą minkšto- 
daugiau $7,000,000 šalies sios! anglies kasyklos. , šitos 
turto. Vis tai prisirengi- dvi gamybos >vis klimpsta į 
mai prie karo. ‘ Įgįiošnį krizį. Bedarbėje ir

, , --------- skurde panardintos darbi
ninkų1 masės -pradeda bruz
dėti fr stoja į: kO va prieš 
valdanpiąją ,klas^. ('' ’ ’' ’ ’ ' 

naujas krūzeris vardu i“In- : i Pittsburgho 1 apielinkėje- 
dianapolis”. '__ „— IV
huoliktas krūzeris 10,000 pH o P y e r i o "^laggerinR

Daugiau Karo Laivų
Lapkričio 7 d. Camdęn,
J., nuleistas vandenin

('į OAKV1LLE,CONN.'
• L.D.S. 31 kp. mėnesinis su
sirinkimas atsibuvo 5 d. lap
kričio, 1931 m; Į susirinkimą 
atsilankė beveik visi nariai, 
taip ir reikia. Mūsų maža' ko
lonija duoda pavyzdį didžio
sioms kolonijoms. Jei didžių
jų kalonijų L.D.S. kuopų susi- 

pas atsilankiusius narius būtų 
daugiau energijos, daugiau en- 

‘thziazmo veikti • darbihinkiš- 
kam judėjime, ypatingai šiuo 
momentu^ kada bedarbė siau
čia per visą pasaulį. Toliaus 
tęsiantis susirinkimui; prieita 
prie> laiškų skaitymo. Skai
tyta laiškas nuo Connecticutt 
valstijbs- L.D.S. Apskričio se-‘ ’ 
kretoriauą P. Boko klausime ' 
Corin, valstijos > visų organiza
cijų, prijaučiančių darbiniu- > 
kam^ šaukiamos konferencijos, 
lapkr. -IS d.' 19311 774 Bank 
St., Waterbury, Conn. Nuo
dugniai laišką apkalbėjus; nu
tarėm išrinkti ’5 delegatus- at- • 
stovabti mūsų koloniją. Drau- ‘ 
gai 'Conn, valstijos darbuoto- 1 
jai ir . darbininkiškam judėji
mui pritarėjai, stengkitės pa
tys dalyvauti konferencijoj, ir 
kur galima, agituokite, kad 
pašalpinės draugijos išrinktų1 
delegatus.

Kp. Sekr. P. Bokas.

bįninkų galimą; j sustiprinti 
ir išauginti veiklius Parti
jos vienetus, jėi draugai rū
pestingai imtųsi darbo. Pa
imkim pietinę miesto dalį. __________ _  ___
Ten yra draugų prasilayi-;rinkimaf‘Jbūtų“’skaitnngi,”tai 
nusių, gali pakalbėti ir su-' 
pranta,, kaip, reikia organi
zuoti darbininkus, bet netu
ri; bolševistinio pasiryžimo 
rėvoliucinįąme darbe.; , {

Šiaurinėje dalyje, y/ra kĮip 
ęielė lietuvių kolonija. Ten’ 
yrą ijauųimo; dramos i rate
lis.? i i Urmoniukas įVeikliaii

Tai jau' vie- iyrą ,įvbstri; taip Vadih'ama ten darbuojasi/ Ratelis 
jlivimaaxvucvo xu ūzczls IOjOOv i ’H c p v c r i p ' *‘ĮStaggJdrih'g” Taip'- pat ‘ ir ‘ patsai choras/ 
tonų įtalpos. Jo išbudavoji-1 (darbais dąįinimosi); jšiste- galėtų suvaidinti d'riūg. dį-Į 
riias atsėjo $12;000,000, o Ima. ■ čionai yra taip,, kad .de^ę rplę,. jei'jję.putų, pja- 
kur dar ’apginklavimas ir j “bedarbių nėra”- jr beveik čiau naudojamas įvairiuosę 

meno triūsą 
; ir1 

dar neviskas, . daugiau padirbėjus būtiį* 
mis kanuolėmis po 8 colius; jog tedirba- - tik po kelias galima įtraukti daugiau 
8 kan. po 5 colius; dvi tor- dienas į mėnesį, bet ir tuos darbininkiško jaunimo. Vi- 
pėdų dūdos, kęturi karo oiy ’ v 1 v’ 1 r>.-xx~i
laiviai ir daug kulkasvai- 
džių. Karo mašina užpuoli
mui ant Sovietų Sąjungos.

irias atsėjo $12J)00,000,

kitos išlaidos ?- Ilgiš 610 pė-1 niekas nedirba. Yra taip, darbininkų parengimuose, 
dų, pajėga 107,000 arklių, kad darbininkai tegaurįa po.Proletarinio
greitumas 33 mylios į va- dvi tris dienas dirbti į ša.- rūpestingai - pastačius
landą; ginkluptas . devynio- vaitę. Tai

Paskutiniai Streikai Lietuvoj
— D i d žiausias streikas i pardavikų. Tada fašistų 

buvo birželio mėn. prie Kre- valdžia griebėsi areštų ir iš-

menkus užmokesčius kapo
ja. Darbininkai įskaudinti, 
stoja kovon. Tų kovų didė
jimus ir karingumus mato
me streikuose prieš algų 
kapojimus ir susikirtimuose 
už bedarbių šelpimą.

Šitose kovose lietuviai 
■darbininkai: permažai daly
vauja. Paimkim tokį Pitts
burgh ą. Tai didelė lietuvių?

tingos-Telšių geįzkelio sta- trėmimo—tik per vienų ša- kolonija; gi lietuviai bedar- 
tybos. Streikas išviso ap- vaitę sugrudo .į kalėjimų 30 bių organizavimui nieko ne
ėmė apie pusantro tūkstan- darbininkų. Savininkai pra- daro, Man teko lankytis 
čio i darbininkų.. Streikavo d6J° ' mestrj darbininkus iš diktoj lietuvių . kolonijoj 
vienur 8 dienas,-kitur—dvi darbui ■ So-C.ialdemOkratų | Wilmerdmge, Pa. Į prakal-.

Reikalavo da'rbd valdoma <fParama,? atstatė bas susirinko didokas būrys 
natalita1 'ir or>JvisuS darbininkus, kurie at- darbininkų. Tačiaūs/ apart

■ Socialdemokratų IWilmerdinge, Pa. Į prakal
savaites. / f < ,( f
rįiokesties pakėlimo ir ge-, 
resnio apsiėjimo. ’.Sveikas 
buvo dalinai laimėtas,. /Bū-

V -laimėta, 
jei * būtų buvus -s^tfbkama 
streiko •'Vadovybė. /(<f:-

J f? 
; —Kaune sustreikavo lįe-

______________ darbo p'a-A

varčiįj ąrtinasj’ prfę Žoyiętn tų buvę. Augiau 
jei> būtu buvus

sai paskelbė, kad jie mario lengvai užimti yisą Sibirą iki

• • karaudtaimaKtieridąrt 
’ 1 naikirUmo in.8 balandų dar

bo ųiends ;įv^diirio;be algos 
sui^'ąžfriinjoJ Stteil^as tęsė
si vieną naktį' ir buvo lai
mėtas. Kai-kuriose kepyk
lose net buvo sumokėta už 
stręike laiką. Streikui va
dovavo kairioji maistininkų 
profsąjunga. Nestreikavo 
tik “Paramos” koperatyvo 
kepyklos darbininkai, kur 
šeimininkauja s.-d., ir pora 
mažiukių kepyklų. Pama
čius darbininkų pasiryžimą 
į kovą, fašistų valdžią ėmė 
“tarpininkauti” tarp darbi-

; Į va rengt įstatymą apie nak-! 
ties darbo kepyklose panai-

. J ’ J,,.' \
pasisekė fašistams suved-

kus. LKP. išleido kelis ai-1 
sišaukimūs. 1 v?< • J, • ' ;

sisakė' diribti nakk. Duon- pašalpinės i draugijos, Uta 
- ;ipięs(e perą nęt yienos da^

’} bįninkiškų ’ brgahizaci jtį
, r 4 TkūbVoisA. Darbas1-fekandališ-Wjpavj^tt^ r™^ kai^ >Mtoi ; bs,
riieneSI Sustreikšvo_i’apeye-. dnrhi‘ nfwfiriMne.....

kepių^ J^ovą Imiąsi. ; :
J — ^ebdrimi1 jCdpIrid^ į duriu 
kėpių" -pavyzdžiu; -TųJ“* *

žio duonkepiai. Bet pas 
jįąrbinjnku£..truko gero2 vąį 
dova vi m o irvienybės, užtat 
pamatinių r.eįkąlayi/nųt pe.^ 
Atsiekė. Laimęję tlH tsėkV 
'Hiadienių1. /švėntiįn,: irt d&rjfoį 
diena buvus sutrumpinta iki 
11 valandų (seniau dirbo 
iki 18 valandų.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS

sam Pittstyurgho* .(įistrikte 
revoliucinis judėjimas spar
čiai didėja. Bėgyje pasku
tinių’mėnešių.į Rom. Parti
ją įstojo 1,000 naujų narių. 
j , Reikia tarti keletą žo
džių apie, Youngstown, O., 
kuris stovi tarp Cleveland© 
ir Pittsburgho. Youngstow- 
ne yra Literatūros ir Dar
bininkų Susiviehjjimo kuo
pos. ' B d t’ abidvi' nėra stip
rios. Teų draugai turėtų 
tvirčiau suglausti vadovybę 
ir pasirūpinti 7 gauti -naujų 
nariu. ; f. V ie t o s d raugai tu ri • 
Kreipti atydą, į ‘esamą padė
tį ir T tas1 sąlygas,“ kuriąsę. 
darbininkai randasi. Tąme 
J liesto i r išimtinai:; geležies 

amyb'a; bedarbė neapsako- 
uįaį . dijdęlė<. Labai; retai 
^ąscidteba.jVisi ..bankai užr • 
darinėti; •■skui’das < prispaudė' 
darbininkų minta, Ir išal- x ...c 
kusieii' iei ;kaš-hirefo -dolėl UzPultl Svietų Sąjungą, ispro-. z?-.-f reJ° n® i. vokuoti ją į kara ir paknkdy-<

‘lą kitą, banke,, nOgąh, gauti, Penkiu 
Ten dwgai- turi labiausiai viso ,pasai

ELIZABETH, N. J.

spalių buvo30 spalių buvo “Laisvęs”, 
“Vilnies” ir A.L.D.L.D. vajaus 
reikalams sušauktas susirinki- 
mas ,kur dalyvavo ir drg. F. 
Abekas iš Brooklyno, N. Y. 
Drg. Abekas perbėgo viso ka
pitalistinio pasaulio krizį ir 
buržuazijos užsimojimus ant 
Sovietų, Sąjungos, nes Sovietų 
Sąjunga buržuazijai yra taip, 
kaip kaulas šuniui gerklėje; 
šuneliu . ląksto ir nežino, kur 
gaujt pagelios.

Visę pasaulio imperialistai 
šiandienų dūksta prieš Sovįe- 
tų t Respubliką^ Dabartiniu i 
laiįų fmątom.e, kas dedasi Azi-< V 
jos •Kytmm ikąo, Japonai įdaro, ;7 ’ 
chi^ąmaji^et t93 vilkau jdąrosį 
pagąlf pasaulines buržuazijoą 

■suokalbį,,kąd prisitaikyt iš- tęųj darbių nūšiminę, . be viltim 
gai tęsia skurdų gyvenimą, 
o ’bedarbių- ^organizavimui 
yra labai palanki dirva, bet 
niekas tuo flesįrijpina/ lNe.h'A1®? uiaugar jun labiausiai 
pžisiėina' afejbtė kąd: tirf! susirūpinti.-bedarbiui -orga- 
Kon), Partijos'; grupę ; Organizuodami
galima sudaryti, jei tik vi k-į bedarbius ir stodami 1 Partij.ą h. eiti su'
riai būtų kas dirbtų darbi- pnės išnaudotojus^ galėsim donąja vėliava, kad 
ninku revoliucionizavimo sustiprinti revoliuęinį jude- ^gĮj^ visai tai imperialistinei
darbą. 'ė » ^/Ljjimą Įr.■ įtraukti- lietuvius saikai, kuri nori užpulti ir iš-

-■; . ‘ė s darbininkus*ne tik-į stiprės- draskyti Sovietus. Darbinin-
Paimkim kitą miestuką, revoliucinį veikimą, bet kąl masiniai turi telktis į Ko

sto vintį šalia Pittsburgh©, įr j Komunistų Partiją.

ris 1929 metais, laike baltagvardiečių ir chiniškų impe- kinim„ Tuo būdu matyt
nalistų užpuolimo ant Sovietų geįzkelio, mobilizavo vi- - - - -
sas kapitalistines ■valstybes karui prieš Sovietų Sąjun-
gą, pareiškė: “Sovietai turi slaptūs sutartis. su Japoni- r I)‘
Ja.” Japonai vis eina artyn ir ūrtyn prie SSRS, rųbežiaus, k,,s ™ klpldn kpbs aK 
siuntaiSovjetąms vieną'.po-tfįtam apkaltinimus ir jiešl.J
priekabiu karuį o Stimšori "sako, kad’ ’tarįbĮ SSR^' ir Ja
ponijos‘nesanti padą'ųytaĮ Aįitartis. ' ■‘

- 11 > Fraacijos Jmperialisti! Iltys j. ■ ■' ’.
. Genevoje ponai pareiškė: “Sovietai gali’ pasiųsti, ąavo.
armiją^apsaugojimui saypa gelžkėįio, todėl jąpoųįją .ųę-j 
galės į^kaukti ^mną iš Mąildžurijos.” Tai žodžiai Ęran-» 
cijos*p^emJėM^Rriarid6*kuris prisidėjo prie ruošimo piru

* mesnūs, intervencijos prieš Sovietų Respubliką, ir kuris 
dabar mobilizuoja visus SS i<S. vakarų kaimynus. karui 
prieš .SSRS L. Tuom kartu kapitalistinė tspauda jau yėl

j. pradėjo pamazgų pylimo kampaniją prieš Sovietų Sąjun
gą. - O buvęs Rusijos buržuazinės valdžios; galva A. Ke-

įL. renskis Londone pasakė įni kusią prakalbą prieš SSRS.
ir Aori svietą įtikinti, kad, Penkių Metų Planas tai ne
tiktai “neręikąįįngas Rusi ji i, bet net nelaimė dėl jos“.’

WashiiIgtono, ponai jsakė, šio krašto kapitalistams nie
ko neduoti Sovietams ant ki edito, bet už viską reikalau
ti aqV$U užmokėti; 4 4, ■ Jį.

Jųpgtinių Valstijų armijos generolas McArthur per
žiūrėjo Francijos ir Jugoslavijos armijas. O įęada IJoo- 
veris derėjosi su Lavai; tai Francijos vyriausias, gene
rolas Z — ____
bar čia'lahdasi’Lenkijdi abmijos generolas Dreszer ir

Y *1 j* _ • r \ • • "f v *i • • i •

ja.” Japonai vis eina artyn ir ūrtyn prie SSRS, rųbežiaus, 
siunčia.) Sovietams- view po-britam apkaltinimus ir jieško’ 
priekabių karui; o Stiinšori "sako, kad' tarhb’ SSRS; ir ja-

Aukų rinkime streikieriams 
lietuviai darbininkai čia gana 
gerai darbavosi, nors ir per
mažai jų buvo įtraukta į vaik- 

x. , A ščiojimą su tuo Veikalu per stu-
ninkų ir samdytojų, ėmė ne-'bas. Tai, žinota, .darbas ne- 

' {lengvas tokioje bedarbėje, bet 
visgi iki $iol surinkta $223.80, 
taip pat ir drabužių parinktą 
ir pasiųsta apię 400- svarų, ir 
trumpoj ateityj daitapie tiek 
bus pasiųsta, nors, siam e atsiti
kime ne tik lieįųyig, be.t ir .ki
tų tautų draugų darbas. j- ųri 

Visps = orcęsterij)
jos 

Sę;
I S ocialdemolsbąlai j,Afišom . YW
I išgalėm iJkI fu WfflWW$MMI

Carnegie, Fa: Ten taip pat 
judėjimas buvo silpnas. Ra
čiaus praėjęs ;

Darbiniu-

Pa.‘

Pa.

Pa.

Pa.

i Metų Planų. Bet 
Viso ,pasaulio darbininkų par
eiga yra. būti prisirengusiems 
apginti Sovietų šalį; o

bruskte, draugai, budavoti 
revoliucinę spauda! ..

• F. Abek

rau-
kad pastoti

munistų Partiją, kad padaryti 
ją milžiniška, galinga organi

škose apielinkėse .mūsų zgcija, ir laikytis po Komu-

Susirinkę visi draugai ir 
i 

patikai pasižadėjo pasidarbuok 
ti mūsų komunistinės spaudos 
naudai, kiek kas išgali.

Ten Buvęs.

angliakasiu laikraščių vajus visai aplei- nistų Internacionalo vėliava.
O ____ -Y • il__ ___ >  Qiiai n Vo x,ici ri ra nrra ia+v'nllrac * iainrliYin Qiilcmfn StaS, mažai iki SlOl tebuVO streikas. išjudino sukratė ’_ u/draugės ir geros valios sim«

mimas, ir dabartiniu laiku rūpintasi tuo lejKdiu. ------
. I .. '■i; t hrnąkfn n m litrai budtbri yra Partijos kelios gru
pės, „ką turi. U:0 narių ir or
ganizuotų .bedarbių apie 
400. Drg. Gataveckas veik
liai dalyvauja tame judėji
me. Ten visai nesenai įsto
jo į Partiją 4 Jietuviaj. riat- 
Įjininkai. '-Z • z ' L- ■ .' j ? T- g

M^ashingtori;
sįngtori smar&y:• sOtaįpį: 
kovoti už

Lt! 4L/.J1L' .» ■ u .. ax.v a . & .1. ■* A P '2

stengėsi įkurtiA duobi- ■ ra * H;o,ųše, Bostone, Mj
■" ' ” 4 ’ ' ' K ’ ' '■ fprieškomųnistiniąi^ sjta--

k^ąįnkai dėjo Visas past|ą$ą|| 
kad Jnebūtų siūnčiami- dęf^ą-i 
tąį ji tą konferenciją; jįe5 Mbį 
isteriškai pradėjo rėkti Sd^a&Į 
ąijųj susirinkitaose, kadį tp&j 
konferencijos esančios chutįgąvl 
4ų šaukiamos, tai mums riesąį 
Reikalo tenai dalyvauti. liet 
šklokininkams nepavyko. Dar
bininkai savo užduotį atliks.

Jankauskai, Jasai-

ai dėjo Visas paštai

darbininkai ; jiems
sųkląkjihfa.;; Tadą/ 2^o.Ciatis- 
tams J^adtivaūją^t, r keli ke
pėjai provokatoriai, neturė- 
darni jokio darbininkų įga- į^avais laikais taip draskėsi 
liOjimo, kreipėsi'į darbo in- Dėdynai, Jankauskai, Jasai- 
spektorių ir per jį sušitarė Čidi ir kiti, o kur jie šiandien? 
su kepyklų saviriihkaiS ą'ti- ^s' pats likimas laukia ir kp 
dėti konflikto .išrisihia vie-^’ .'ku.ri.e tik nesiskaitg su*

uerejubi su navai; Lai pičuicijub vyriausia^, g«|ie- J^S pęcius. įVieno bipinkai moka 'juos • įkainuoti ?
Petain peržiūrinėjo Jungtinių Valsitjų armiją^ Da-1 ^ūonkepmi nepaklausą ?tų-r: a -

veda ’derybas' atriė. aprūpinimų Lenkijos armijos jankiai?,j organizaciją susirinkimuose ir- viešuose parengiinupsę'! 
Draugai' darbininkai, stokite ginti Sovietų Sąjungų, I Masinišfokftė-j- prieškarines 'demonstraWjas 21 d. W‘ 

kelkite savo balsą prieš karą, Priimkite rezoliucijas kričio!

a •įMi

bęprįgų^dąmii
klasės^Partijos)- mėgau? TinL 
karnai vesti,, koyą prieš iš
naudotojus................
•' McKees Rocks, Pa., ne- 
rinaža lietuvių kolonija. Ten' 
Veikia ’ rftbęstingai pądifBė- 
Jti, kad ^irildūo|i Stiprų 
yoliucihį’ judėjimą. Tartjjoj' 
ten', yrą tik ,du' lĮarįai, 'tai, 
nepateisinamai mažai.

prisieina!‘ pasakyti, itad tei 
judėjimas tarp* lietuvių dar

S. L. A. Nariams
DEL NOMINACIJŲ Į; PILDOMĄTĄRYBĄ 

,Š.tą.iA< nąria/t darbininkai !• Ginkite savo reika
lus. ..‘Statykite,’į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
marius, t kurie įtaęšįngi dabartinių S.L.A. p6nU 
?pragaištingai ••politikai. 11 Darbininkų Opozicijas 
•Komitetai pataria višiąmsi nominuoti sekamust iš
tikimus^ ir * kovingus S.L.A. /^naiąus ’ į gildomąją 
Tarybą'^5"11 • ; ‘ ’ r' 1 r > •

i Prezidentas—J; GATAVBCKAS, ’. ’ ;
, . vi; • t . -s S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie,
' Viče-įrėz—M. ‘MOCKEVIČIUS,>

■ ' , 'J' 1 S.L.A*. 116 kp. narys, Swayersville,
< <Sekretorius—J. MILIAUSKAS;;!'

. - i : iS.L.A. 286 kp.'narys, McKees Rocks,
Iždininkas—:P. MAŽEIKA,

‘ J S.L.A. 35 kp. naj-ys, Wilkes-Barre, 
' 7, . Iždo Globėjai: , .. 1

J. BACVINKAį ' 4 ' ? Į
m.’/; (\, c SįL.A. ;164< kp. narys, Frackville,f Pa.
K. ARISTAS,. • Y k . ‘ ? J.

t , į Ą, f.,. ; S.L.A.; 33. kp/ narys, Plaųis, Pa.

SLA. ■pA.RJUNiNKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
P. O. Box UI. ' ' : ;

- ■; -- . ...-j-
‘ McKees Rocks, Pa.
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kus, ir .suteikė jam balsą. Ši
manskas bandė apginti šklo’ką, 
,ypač puolė draugus, kurie pir
ma ėjo su skloka, bet atitaisė 
padarytą klaidą. Prūseiką ir 

i Butkui jis perstatė didžiausiais
Sėkmingas Rusu Revoliucijos ,k0Xa.s P“voi“raQde!ninkaia>” ° Seri?..... T J • keletas klausimų, kuriuos labai Paukštį ir kitus baisiais veike-Mmėjimas gerai kalbėtoj’as atsakė. i jais, be kurių bendradarbiavi-

Į Tokių prakalbų reikia dau- mo, sako, iš “Laisvės” šiandie- 
Igiau turėti. Rengė jas A. L. D. ną nieko nelikę. Nei žodžio 

jis neprisiminė apie klasių ko
vą, nei žodelio apie, krizį-be- 

. Jam tas vis
kas svetima. Baigdamas savo 
malimalienę, šimanskas,: išdi-

PITTSBURGHO ir APIELINKES ŽINIOS Kodėl Visos L.D.S.A. 2-ro Apskričio Kuopos Turi 
Būt Atstovaujamos Masinėj Konferencijoj Lap

kričio 15 d., Sekmadienį, Bostone, Mass.

šeštadienio vakare prisirin- .
ko Pittsburgh© darbininkų pil-i^-D- kuopa ir Bedarbių Ta
na Pythian Temple svetainė. P Tačiaus iš Bedarbių dar-

vi Kalbėjo keli žymūs kalbėtojai, |-^uo ^a^ku nesimato jokio darbę, streikus.
i i »■» r» i crtnnrlr/in Iz n o nimtlVylOatstcvaujantys revoliucines or-į snaudz!a. Rei-

ganizacijas. Taipgi buvo ge-:^’a Pradėti smarkiau veikti. •
•.'ra muzikalė programa. Surink-■ Mckeesrockietis. įdziai paieiske, kad greitoj at-
ta nemažai aukų ir kelios de- [ -----------
šimtys darbininkų prisirašė VlSI Rengiasi DHe 
prie Komunistų Partijos. v L

Didelį entuziazmą sukėlė d. KonierCIlClJOS: 
R. Grecht, nesenai sugrįžusi iš i -------- “
Sovietų Sąjungos. Kuomet ji-j- Konferencija jau visai 
nai piešė socialistinę kūrybą, toli. Tai bus lapkr. 22. Dauge- 
visi atydžiai jos žodžius sekė. Tis dalegatų 
Kuomet jinai nurodė, jogei.dar daugelis organizacijų vi.sai ve 
buržuazija bando išprovokuo-: to kląuęimo neiškėlė. ,

i

Draugės Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoj na
rės! Darbininkų padėjimas su 
kiekviena diena eina blogyn. 
Mūsų rytdienos klausimas da
rosi vis opesnis. Kiekvienas 
auštantis rytas atneša darbi
ninkų klasei naujus smūgius, 
algų kapojimus^ vargus, didė- 

Ateinančioji

Kad tuos klausimus tinkamai 
apsvarstyti ir darbininkų mi
nias sumobilizuoti kovai, tai 
Amerikoj Komunistų Partijos 
Pirmo Distrikto Lietuvių Biu
ras, Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 7- 
tas Apskritys, Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo Amerikoj 
2-ras Apskritys ir Proletarinio

Susirinko visi nariai ir užsi
mokėjo duokles. Po tam bu
vo pakeltas klausimas, kad rei
kia kalbinti visus lietuvius dar
bininkus ir darbininkes į Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mą ir padaryti mūsų kuopą 
didesne. Apsiėmė visi nariai 
tą daryti.

Buvo perskaityta laiškas,

| eity bus Eastone surengtos jančią bedarbę. _ .
■sklokos prakalbos.” žiema bus. dar be palyginimo Meno 2-ras Apskritys šaukia

T . . x. , isunkesnė, negu pereitoji; šal- masinę konferenciją
Į klausimus ir šimansko ti- ,^g |r ba(jas dar baisiau spaus 15 d., 

rnHn n Arinkas davn Tinkn- . ... ......rada d. Abekas davė tinka-, 
mus atsakymus. Rankų pakė
limu susirinkimas sprendė,' ar 
“Laisvė” J atitinka > darbininkų 

jau išrinkta, betlreikalams, ar ne. ( Kad| “jLais- 
i” negera, rankų buvo apie

10. I|ad “Laisvė” atitinka 
ti naują karą prieš Sovietų Są-Paskutinėmis dienomis daug j darbininkų reikalams,—visas
jungą, visi darbininkai smer- į smarkiau turime pasidarbuoti, [susirinkimas. Prakalbose , da- 
kė karo rengėjus, visi pasisa--Tojaus po koferencijos toj pa-|lyvavo 60-70 žmonių, 
kė ginsią Sovietų Sąjungą. Įčioj svietainėj bus graži vaka- (kuriem “Laisvė”
Taipgi kalbėjo d. Rob. Min-jrienė. Visi kviečiami joj daly-.rėmėsi ant to, kad “. _ , . .

/ir, Centro Komiteto narys. Jo[Vauti. Vieta: 142 Orr St., | nesiranda juokų skyrius, lėng-; kapitalizmą, kurio 
kalba labai buvo įdomi ir pa-Į Pittsburgh, Pa. Aesnių paskaitymų ir t. t. Ki- krinka. __ _
mokinanti. Kvietė visus orga-1 Kor. itiem viena kita korespondenci- įtūžimu ginkluojasi Į
nizuotis į revoliucines organi-j “i 0,^70” n----
zacijas, ypatingai stoti į Ko- j 
munistų Partiją ir kovoti už i 
darbininkų reikalus. Pas dar- i 
bininkus pasiliko geras įspū
dis.

Revoliucinis Koncertas
Po konferencijai tą pačią 

dieną ir toj pačioj vietoj, 7 vai. 
vakare, įvyks Massachusets val
stijos revoliucinis koncertas, 
kurio išpildymui bus sutelktos 
visos Naujosios .Anglijos ge
riausios dailės spėkos.

Draugės, Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoj na- kuris šaukė visas lietuvių dar- 

| rėš, jeigu kuri jūsų kuopa dar bininkų organizacijas į kon- 
neturi C" 
konferenciją, tai privalo būti
nai išrinkti arba bent kuopos
komitetas paskirti delegates į i legatus. Išrinkti J. J. Ynamaį- 
šią konferenciją. Atstovybė gi tis ir B. Samuška, ant vietos 
tokia—po vieną narę nuo kuo- buvo padarytas ir mandatas, 
pos, kaipo tokios, ir po vieną 
nuo kiekvienų penkių narių.

draugės! Kiek-

išrinkus atstovų j tą ferenciją, kuri įvyks 15 d. lap- *-*
kričio Waterbury, Conn. Tai 

;buvo nutarta pasiųsti du de-

nebe-

Kor.

EASTON, PA.
Draugiškas Vakarėlis Subatoj

Subatoje, 14 d. lapkričio, 
yra rengiamas linksmas drau
giškas Vakarėlis.

.tono 
i tas.Lapkr. 4 d. Komunistų Par-1

tijos 5 Dist. Lietuvių Frakci
jos Biuras buvo sušaukęs pa- ton BaI<jng q0

Rep.

Pasitarimas apie Veikimą. Rengia Eas- 
Bendro Veikimo Komite- 
Vakarėlis rengiamas Eas-

svetainėje. 
Eastono darbininkai yra kvie- 

ičiami atsilankyti, o bus pil- 
■ nai patenkinti. Geri muzikan
tai grieš smagius šokius, bus 
skanių' užkandžių ir gėrimų, 

s Įžangos nebus. Kas nori sma-

sitarimK mūsų judėjimo ir vei
kimo reikalais. Drg. F. Abe
kas pirmiausia davė prane-

I Šimą apie abelną veikimą ir j 
mūsų užduotis. Vėliaus sekė 
plačios diskusijos, kuriose da-

• 8^ai laiką praleisti, pasimaty- 
ti su draugais ir pasišokti, te
gul nepamiršta subatos, 14 d. 
lapkričio. Iki maloniam pasi
matymui. ' \

Korespondentas.!

Daugiausia kalbėta ; 
tuojautinius mūsų reikalus. 
Pasisakyta už smarkesnį dar
bą vajuose, prisiruošime prie 
konferencijos lapkr. 22 ir tvir
tinimą Komunistų Partijos. 
Draugai davė pranešimus, kas »

W-

J. J. Ynamaitis

A.L.D.L.D. 75-ta kuopa taip- 
Įgi išrinko vieną delegatą į tą 
! konferenciją. Girdėjau, ir šv 
Jurgio Pašalpinė Draugija iš

lapkričio 
šį sekmadienį, Dudley

gyvybę milionų bedarbių ir jų Opera Hotise, Bostone, Mass. T Įsitėmykite,
Į šią konferenciją yra kvier viena L.D.S.A. Naujosios Ang- pinko tris delegatus. Taf reišŠeimynų, šalies valdžia visai 

nesirūpina bedarbių likimu; čiama ir visos pašalpinės’drau- 
kiekviena darbininkų kova už gijos, 
žmoniškesnį duonos kąsnį yra Prieglaudos kuopos, sporto ra- toje istorinėje konferencijoje. Į įj. 
aplaistoma pačių darbininkų tpliai, Lietuvių Darbininkų §u-< 
krauju. . . • , jsivienijimo kuopos ir kt.

šiandieną ■ valdančioji klasė 11 
Ir tie, j koncentruoja savo diplomatiš- 

nepatinka, i kas smegenis, grupuoja savo , 
“Laisvėje” |spėkas vien tam, kad gelbėti 

visi galai j 
Imperialistai su visu ! 

i naują

kliubai, Augščiausios nimoį
lijo,s kuopa, be jokio paęiteisi-. jęja, pas mus jftU darbininkiš 
" , turi' būt atstovaujama j<as judėjimas pradeda atbus- '

|ja nepatiko, bet kad “Laisvė” 'karą.
negintų darbo klasės reikalų,
kad ji būtų priešdarbiriinkiš- .
kas laikraštis, tokių išsireiški-Lame pasauliniame kare mes 

[paaukojome 20 milionų savo 
;sūnų, vyrų ir mylimųjų apgy- 
jnimui kapitalistų reikalų. O

mų nebuvo girdėti nei iš prie
šų pusės.

Draugės darbininkės, pcrei

L.D.S.A. 2-ro Apskričio 
Organizatorė M. K. S.

[reikia organizuotis
BAISIOGALOS dvaras.—; 

Dvaras priklauso Vladui 
Komarui. Dvaras priskir
tas prie pavyzdingų ūkių, 
todėl ir pavyzdingai darbi
ninkus išnaudoja. Ir pats.

Smarkiai kyla balsų skaičium draugas V. Globičius iš Komaras, ir urėdas muša 
Wilkes-Barre, ^a. Bostono apskritys vis dar pirmoje savo dar’bininkus ne tik 
vietoje. Draugė Petkienė pralenkė Philadelphią K^kumšcia, bet ir bizunu. Dar- 
apie tai mano draugą, Potas, Ramanauskiene, Galeckie-. binjnkai bijos pasipriešint, 

------  ~ j * * ‘nors nesunku jiems priešui- Net Worcesteris juos tįs Dvare
[darbininkų. Darbininkai tu-.,J 
‘retų susitart, išrinkt savo 
komitetą (dvaro komitetą) 

21 ir apkalbėt, kaip imtis ko- 
16 vos, kaip streiką skelbt. .

Mušimams reikia priešintis . .
16 lir suvaldyt dvarininko ir jo
15 šunyčio (prievaizdos) ran- .

“LAISVES” VAJAUS PASEKMES
JAU TIK PUSE MeNESIO LAIKO BELIKO IKI 

PABAIGAI VAJAUS

Buvo renkamos aukos Agi- [šiandie jau vėl karo debesiai kasasi draugai Waterburieciai. 
cijos Fondui. Aukojo šie niaukiasi padangėje. Kapita- pralenkė.
augai: V. Morkauskienė lįZmas tamposi, kaip nepagy-

tacijos 
draugai:
$3.00; po $1.00 aukojo L. Til- dQmos ligos užgautas žvėris;' 
vikas, J. Johnson ir Stančikai; jieško išeities iš šio krizio jr 
po 50c: B. E. Senkevičjenė iri rengiasi užsmaugti Sovietų Są-1 . r T „ _ . ....
J. Murza; F. Bačkis 45c; pojjungą, kad galėtų pailginti .D. j. . ps n is, 
25c: M. žąsinienė, A. Tarvy-!paį-s savo gyvavimą. Ar mes Boston, Mass.
dis, J. Griciūnas ir Armalavi- .įeisime imperialistiniams kapi- Petkienė, Great Neck
čius. Smulkių 93c. Viso su-1 talistams padaryti tą nedory- Philadelphia, Pa.
rinkta $9.38. Aukojusiems ta-' - A T T A
riame ačiū. Jeigu yra klaidų 
ar keno vardas apleistas, ma
lonėkite pranešti. Bus atitai
syta.

SKAITYKIME ĘONTESTANTŲ BALSUS:
Balsai J. Gabužis, Binghamton,

be ir vėl nukloti laukus darbo ^.L.D.L. 9 Apskritis, 
masių lavonais? Ne! I Shenandoah, Pa.

5-ta

t,

Dalyvis.

Middletown, Conn.—Lap
kričio 11 d. viešbutyje “Ide-

veikiama įvairiose kolonijose.! EASTON, Pa. —• 1 d. ląp- ai” kilo gaisras,; kuriame

masių lavonais? Ne! iI ■ I
Svarbiausi Dienos Klausimai i

I Newjark, N. J.
Š i a n di e n darbininkų klasė v. Glaubičius, 

pergyvena labai svarbų momen-! Barre, Pa. 
tą. Prieš mus dabar stovi tokie E. Dovidoniepė, 
kladsimai, kaip kova už be,dar-j 
bių aprūpinimą,1 1
bininkų teisių gyriirpas, Ame.ri- Į ry, 'Mass. 1 
kos .lietuvių .dąrbjnijnkų jųdėji- .Penkauskas-Čulada, Law 
mo. .vienybęs .išlaikomas, kasdier1 . rence^Mass.’. j / ■ >

Kuopa,

Wilkes-

Worces-
[ ter, Mass.

ateivių dar-,M. Pejbkunienė, ghreWsbu-

165 F. Grybas, Hudson, Mass 
1#51 A.L.D.L.D. 162-ra kuopa, 
142 '

79

61

55

Toronto, Canada
A.L.D.L.D. 57-ta kuopa,

Cleveland, Ohio
K. Danuševičius, Water

bury, Conn.
S. Beleckas, Brookly,N.Y.
V. Stančikas, Easton, Pa.

13
13
12

kas. Vietos komunistų pa
reiga rimtai susirūpinti tuo 
dvaru.-

. P. Poškus, Elizabeth, N.J. 12
!a. Venckevičius, Staugton 10

9 U
9 L.

54 S. Pietaris, Wilkes- Barre
1 J. Mitchell, Los Angeleš

jk ■ ?)

NUSUKA »

GIEDRAIČIAI.— G ied-
24 K. Benėnas, Brooklyn,N.Y. 9 raičių valsčiuj buožės ne tik

K. Beniulienė, Behld, III. -9
---- ,—----- --- _ i i .’* . v ~ . v v v. . rviiAjc,1 • tunas.*. j<’ . . - 241* J.'Dimbaiu'ck'as, Port Car- • 

šiuo laiku ,atrodo,1 veikiama'kričio A.L.D.L.D., 13-ta kuopa vienas ^mogUs ŽUVO, o sesi na dįdėjąntis karo pavojus ir p. šokas Waterbury, ‘ L bon Pa. ‘..v •' * ! 
hono----------------------------------------------------------- V buvo StirCDQ’US DURKclIbRS. Puctl- lilrrxo nnnlzim c.il » I-nin ML’nnn I /-i_____ ' -r rn i* k.*r \T TTTen buvo surengus prakalbas. Kai- iikos sunkiai sužeisti.bene geriau Carnegėj;
lietuvių frakcija nariais padi- bėjo d. F. Abekas. Draugas 
dinta, bedarbių taryba suorga- kalbėtojas didžiausią dalį sa-1 ■ ■ . ■ ■ -v. • T ■
nizuota ir kitas veikimas varo- vo prakalbos pašventė bedar-■

DIDELIS KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA SIETYNO CHORAS IŠ NEWARK, N. J.

mas pirmyn. * bės klausimui. Pasiremdamas s .
Uždarant mitingą, papra- skaitlinėmis, kalbėtojas labai 

šius aukų vedimui Biuro dar-1nuosekliai aiškino bedarbės ir 
bo, sumesta $1.40. Dabar vi-1 dabartinio krizio priežastis. | 
siems reikia vykinti gyveni- * Nuodugniai išanalizavo kapi- 
man, ką mes pasitarime pasi- įtalistinių šalių bankrūtą, pra- 
brėžėme.

Liet. Biuro Sekr.

' ■ : taip tol i aus * Coųn
•9

---------- ------------- c t *

monės susmukimą ir ekonomi
nio pamato byrėjimą. Iš ant- L“ 
ros pusės, perstatė Sovietų Są-' 

i bedarbė visiškai panaikinta ir | . 
:kur diena po dienai darbinin-; 
kų gyvenimas gerėja ir jokioj 
krizis negręsia. Prakalba bu-1
vo labai įdomi ir pamokinanti Į I®®' NEW YORK AVENUE, 
ir padarė gilų įspūdį į kiaušy-, PROGRAMA PRASIDĖS 7:30 VAL. VAKARE, PO PROGRAMOS ŠOKIAI
tojus. I

Antroj savo prakalbos te- ' 
moj draugas Abekas kalbėjo ,, 
apie mūsų judėjimą. Aiškino 
prieškomunistinės sklokos agi

Visi Dalyvaukime Prakalbose LOĮlh lČiB“ N0V6llli)8r, 1931
WILMERDING, Pa. — Drg. 

F. Abekas čia kalbėjo lapkr. 
3. Susirinko geras lietuvių 
darbininkų skaičius. Kalbėto
jas piešė dabartinę darbininkų 
padėtį. Jisai palygino kapita
listinį pasaulį su Sovietų Są
junga. Visiems buvo aišku, 
jogei kapitalizmas greitai puo
la žemyn, traukdamas su savi- .... ,
mi į didesnį skurdą milionus ;Ead'mi» J°s vadų manevrus, 
darbininkų. O Sovietų Sajun- (Prūseika, Butkus ir jų pakah- 
goj darbininkų padėtis kas 'į?1 Prijojo klasių kovos, pa-, 
kart gerėja. Wilmerdingie- ^eg?
čiai darbininkai pritaria Sovie-'-ZUQJa sav° įr<”"elb Jokis.

22 ij. Simutis, Nashiia, N. H.
J. Rems, Chicago, Ill. 
M. Urba, Easton, Pa.

i J. Bakšys, Worcester, Mas. 
| Prisiuntė skaitytojų 
draugai: J. Machpl, Montreal, 
Canada; M. Urba, Easton, 
Pa.; P. Walantiene, Philadel
phia, Pa.; J. Pacauskas, Lost 
Creek, Pa.; S. .Reikauskas, 

jShenandoah, Pa.; J. Valatka, 
Haverhill, Mass.; J. Žilinskas, 
Suffield, Conn.; K. Rušinskie- 
'nė, Minersville, Pa.; M. Shur- 
.maitis, Seltzer,, Pa.; J. Gegž-

■ Jnas, Philadelphia, Pa.; O. Vil- 
ikaitė, Hartford, Conn.; I. Ka- 

NEWARK, N. J. Į Lilis, Bridgewater, Mkss.; V.

7
6 

šie

labai mažai bernams moka, 
bė‘i’ .'dažnai dar 
Buožės naudojasi dideli 
darbininkų atsilikimu ir be. . 
baimės darbininkus skriau
džia. Laikas ir Giedraičių 
bernams sukrust.

n

NT >i»

r. ‘
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NAUDOKITĖS PROGA!

tų Sąjungai. Bet jie mažai pabojus negręsia. Nors jie 
tvirtina, kad ir jie su Komunis-dirta, kad atmušus kapitalistų J-^rtija, vienok ktak riksZ n + nl/oa oni dorn n nk KAikP- ? ’ 1 7atakas ant darbininkų. Reikė

tų šiuo laiku daug daugiau 
* padirbėti

Reikalinga dar 100 enefgin- * 
gu agentų r e p r e z e ntacijai 
Blue Rose..Laboratorijos, par
davinėti Rojaus recepto tab- * 
lėtus.

Kam vargintis, dirbant tik 
dalį laiko, kuomet bėdarbės 
laiku galite pasidaryti kiek pi
nigų. šimtai i 
agentų pasidaro* nuo $25 iki 
$50 i savaitę.

Neleiskite veltui laiko, iš- 
pildykite kūponą ir tuojauL

M

&
j
&

r¥(

musų veiklių <? *
Naruševičius, Kenosha, Wis.; 
B. Ramanauskienė, Philadel
phia, Pa.; ” M. Galeckienė, 
Philadelphia, Pa.; J. Masio
nis, Philadelphia, Pa.; A. R. 
P h i I a d e 1 p hia, Pa.; A. Mi-: 
lickienė, Detroit, Mich.; L 
Petchulis, Marlin, Pa.; A. Ma-' 

ilinauskas, Minersville, Pa.; S. j 
Puidokas, Rumford, Me.; J.
Varnagiris, Pittsburgh, PA. ;| 
J. Grybas, Norwood, Mass.; 
V. Senkevich, Easton, Pa.; J. 
Mažeika, Cleveland, Ohio.

i PITTSBURGHAS IR 
BALTIMORE

i Stebisi visa Amerika, 
;Pittsburghas ir Baltimore 
i vi žemiau Eastono šiame 
|juje. : 
j veikėjų neišklausėme nei 
^džio pasiteisinimo, kodėl 
nieko neveikia.

Tik Pusė Mėnesio
Tik pusė mėnesio laiko 

liko vajui. Spauskimės, drau
gai, kad pabaigą vajaus pada
lyti storą. Visi dienraščio 
skaįtytojai žinokite, kad esa- 

•te prašomi gauti nors po vieną 
naują skaitytoją savo dienraš
čiui.

Newark, N. J., Sietyno Choras, Vadovaujamas B. Šaknaitės

S. j siųskite mums:
BLUE ROSE LABORATORIES 

69 Bond Street 
Elizabeth, N. J.

Vardas . . ........................   . . v.'
Antrašas ...................... . .......

s
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partijos kontrole, kaip nuo ,
- L^irDeL*. _ , Q_ Į1919 metų iki“ šiol buvo. Jei-Lapkričio 15 d.,Lietuvos Su-1 ištik J su Kompartija, tai I 
nų Draugijos svetainei, vėl.»am ingas'jiem naujas H 
bus prakalbos tiktai kitu klau- j laikraštig steigti?. Juk mes tu- f 

ririiė savo komunistinę spaudą. ; 
Kam reikalinga organizavimas 
naujos cukrinės partijėles? i 
Kam reikalinga šmeižtų irpuo- 
limų kampanija prieš Komu- i 

■nistų Partiją ir jos darbuoto
jus? Jų argumentai, kad vis
ikas Partijoj “supuvę, bankrū- 
Įtas, viskas išardyta,” neįrodys 
darbininkams, kad skloka ei
na su Partija, o priešingai, pa
rodo, kad sklokos vadai nusi
rito į renegatų eiles. Įvykiai 
Wilkes-Barre, Patersone, Phi- 
ladelphijoj ir kitose kolonijo
se galutinai juos riumaskavo.

Po prakalbų buvo duodami 
klausimai. Čia atsirado ir vie
nas Prūseikos “adjutaptas,” A. 
šimanskas, kuris pareikalavo, 
kad jam būtų Teista kalbėti. 
Eastoniečiai draugai pasirodė 
demokratiškesni už sklokinin-

simu. Kalbės d. Gasiūnhs, A.' 
P.L.A. Centro sekretorius. Vi
siems ^svarbu jose dalyvauti. 
Prasidfarlygiai 7 :30 vai. vaka
re. Būkime visi ir kitiems in
formuokime.

Vietinis.

kad 
što- 
va- 

Iki šiol mes iš tų miestų 
žo- 
jie

IŠLAIMRKITE

bę-
vi

T
Ekskursiją j Sovietų Sąjun

gą Dykai

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tafn " 

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

SKAITYKITE 
UŽSIPRENUMERUOKITE 
Kainos: $1.00 už metlis, 60c. 

už 6 mėnesius, 30c. už\3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Speciales kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko
pijų.

THE LIBERATOR . 
50 E. 13th Street 

New York City

•<
fįdomi F. Abeko Prakalba•

McKEES ROCKS,Pa.—Drau
gas F. Abekas pas mus kal
bėjo lapkr. 2 d. Nors šios 
prakalbos buvo rengiamos ant 
greitųjų, visgi nemažai publi
kos susirinko. Visiems buvo 
žingeidu pirmą sykį išgirsti 
kalbant d. Abeką.

Ir atsilankę neapsiriko. Drg. 
Abekas pasakė gražią prakabą 
faktiškai nurodinėdamas kapi
talistinį krizį ir socialistinę kū
rybą. Jisai kvietė visus vesti

ii®

NAUGATUCK, CONN
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ir organizacijoms.
me, kur visiems bus tiekiamas dailės malonumas. Įžanga 75c ir 50c.

• s ■ Kviečia Sietyno Choras

Delegatus į Masinę 
Konferenciją

2 d. lapkričio - L.D.S. 124 
lE kuopa laikė savo susirinkimą.

Km

Gerbiamieji! šauniausius parengimus Newarke surengia'Sietyno Choras. Tat ir šis pa-' 
rengimas bus. gana šaunus. Programoje dalyvaus Aido-Lyros Choras, iš Brooklyn, N. Y., 
Bangos Choras iš Elizabetho, Freiheit Choras, Aido Choro Merginų Sekstetas, iš Brooklyno, 
Ukrainų Mandalinų Orkestrą ir. pats Sietynas. Turėsime ir daugiau už anęio. Šokiams grieš 
Collegiate Revelers Orkestrą. Sietyno Choras tarnauja visuomenei, jis dainuoja draugijoms Trys Organizacijos ' Išrinko 
ir organizacijoms. Dabar jis kviečia visos apie linkės visuomenę dalyvauti jo paties parengi-



Puslapis Ketvirtas T Penktad., Lapkr. 13, 1931

IŠ HELSINGFORSO Į LENINGRADU
R. MIZARA

, ----------- - . !

Mooney ir Delegatų Susirinkimas
Nedėlios ryte (15 d., lapkr.) 9-tą. 

vai., Liet. Svetainėj, 920 E. 79th St. 
įvyks visų Mooney ir Harlan konfe
rencijos delegatų susirinkimas. Čio
nai susitvarkyta bus kaip genaus 
nuvykti į Youngstownu ir kaip pa
gelbėti vieni kitiems, o ypač tieny-į. 
kurie neturi mašinų ir miestas n<rS 
žinomas. Visi delegatai būkite pa
skirtu laiku, 9-tą vai. ryte.

Delegatas.
(

Spaudos Vajininkų Susirinkimas
Lapkričio 15 d. (nedėlioj), 9:80 

ryte, (920 E. 79th St., visi vajininkai 
darban, o ypač tie, kurie esate gy
vi, kuriem rūpi geras Clevelando var-v 
das. Corletas mus paliko užpakalin, ' 
Collinwoodas irgi paskelbė ’ generalę 
mobilizaciją. Drgg. Kalakauskas, Ne- 
mura ir visa eilė draugų ir draugiu 
pasižadėjo mestis darban. Todėl 
mes Centro žmonės argi apsileisime 
savo vaikams. Juk Collinwoodas su 
Corletu, thi vaikai prieš seną Cleve- 
landą. Sukrutę būkime visi ir visos 
9:30

MASSACHUSETTS IR 
APIELINKEI,

Atyda delegatams^ kurie dalyvaus 
masinėj konferencijoj, 15 d. 1 apkris 
čio. Konferencija - įvyks Dudley 
Opera Hpuse, 113 Dudley St., Boston, 
Mass. Kaip surasti Dudley Opera 
House? Traukiniais atvažiavus į 
South ar North stotį, paimkit elevei- 
terį (viršutinį traukinį) ir už 10c at
veš ant Dudley stoties. Nulipus že
myn, tuojau skersai gatvę ir Dudley 
Opera House; Eikit per durrg, kur 

. , , . . . • u u. -v,bus No. 113, ant antrų lubų rasitgeri obalsiai, geri norai, bet is «svetainę. Automobiliais važiuojant, 
to nieko gero nebūsią, nes jis reikia paimti Washington Street ir PakarkllO važiuoti iki Dudley St. Palei Wash

ington Street, ant kampo rasit Dud
ley Opera House. Konferencija pra
sidės 11-tą vai. ryte.

Komisija:
J. GRYBAS, 

Į M. SUKACKIENĖ, 
IG. KUBILIŪNAS.

organizavus darbininkų klasė 
gali pasiliuosuoti iš kapitalis
tinio išnaudojimo, ką jau yra 
padarę Rusijos darbininkai, O 
socialdemokratas Pakarklis pa 
miršta tuos didelius darbinin
kų laimėjimus, įpuolęs į pesi
mizmą nepasitiki darbininkų 
klase, ir pasitenkina tik pri
pažinimu, kad komunistų yra

las ir norai geri, bet tokids 
konferencijos daug gero ne
duos, bet ir blogo neduos, ir 
jei randasi žmonių, kurie nori 
gero daryti visiems, tai, manę 
supratimu, verta išrinkti dele
gatai ir tegul dalyvauja toj 
konferencijoj; o sugrįžę mums 
išduos raportą iš konferenci
jos darbų.”

Grybas'vėl kalba; kritikuo
ja Ruškio kalbą; nurodo, kad 
organizavimas bedarbių, gyni
mas ateivių, rėmimas Lietuvos 
darbininkų prieš fašizmą, tai 
negali būti darbas vien kelių 
kuopų ar draugų; tie dalykai 
yra dideli, ir turi visi sąmonin
gi lietuviai ir visos organizaci
jos įsitraukti į tas kovas. Tuo 
tikslu ir yra šaukiama ta kon
ferencija, kad įtraukus masi
nes organizacijas į kovas už 
darbininkų reikalus. Todėl ir 
Keistučio Draugija, susidedan
ti iš darbininkų, turėtų prisi
dėti prie to didelio darbo,* pa
siųsdama savo delegatus.

Ruškys kalba: “kad Keistu
čio Draugijoj yra narių, ku
rie ir Lietuvos valdžiai prita
ria ir ją remia, o toj konferen
cijoj būsią smerkiama Lietu- 

;” jis pats esąs vie
nas, tų, ką remia fašistinę Lie
tuvos valdžia, užtai ir nenori, v 7 '

dino. Dabar tik žiūrim, kaip tas “drau
gas” užteršė visą mūs grupę, kuri yra di
džiumoj labai palanki Sovietų Sąjungai.

Vėliau mano vienas sankeleivis, priėjęs 
prie manęs, ironiškai klausia:

—Ar negalite paaiškinti man, kodėl “Se- 
villės Barberio” žmona tokia ' stora—taip 
ūmai sustorėjo? Visą laiką ji sirgo laive 
ir kaip čia dabar, su sykiu ji nutuko.

Paskui/draugas nurodė’ kad ta nenaudė
lė yra apsikišusi šilkais ir kitokiais bran
giais dąi^tąįs, kuriuos šniugeliuoja į So
vietų Sąjungą. Laimė jos, kad muitinės 
inspektoriui neįkrįto mintis:galvon pačiu
pinėti ją! ,

Tai šitokių kurijozų teko naatyti ant So- 
vietų-Finliandijos rubežiąus—Bejoostrove! 
Tas parodo, kaip atsargus Sovietų Sąjun
gos muitinės darbininkai privalo būti. Tas* 
pagaliau, parodo, kaip atsargus ir važiuo- Į 
ją keleiviai-draugai Sovietų vyriausybės ir 
Sovietų Sąjungos proletariato privalo būti vos valdžią; 
su visokiais vilkais avių kailiuose! 1 -

Apie triečią valandą sėdome į traukinį i kad Keistučio Draugijos var- 
ir Sovietų Sąjungos teritdrija važiavome |das būtų vartojamas prieš Lie-

*•

Kalba Blažys, “bepartyvis;”
: “Tai

(Tąsa)
Numetė. Sovietų Sąjungos priešai, pasi
naudodami turistų teisėmis, bando įšmu- 
geliuoti anti-sovietinės propagandos. To
dėl tokis aštrus dabojimas ir tyrinėjimas.

Visokį darbo įrankiai, kurie tau reika
lingi prie darbo, galima liuosiausiai įsiga- 
benti. Bet, jei* tu juos gabentum kam nors

• kitam, o ne sau, tuomet neįleidžia, nes ne
žino, ar tas, kuriam gabeni, nori jų sau, 
ar jis bandys daryti šmugelį. Štai vienas 
iš mūs sankeleivių gabeno du braižymo 
aparatu (jie brangūs). Užklaustas, jis 
juos du gabena, atsakė: vieną broliui, o

® kitą sau. Inspektorius liepė pasirinkti sa
viškį, o kitą sulaikė, pasakydamas, kad to
kių dalykų perleisti nevalia, kol nebus įro
dymo, kad brolis ištikro tų įrankių reika
lauja. Dabar pasiliko vienas: jojo brolis 
turės pasiųsti muitinės valdybai laišką, už
tvirtintą vietinio fabriko valdybos arba ki
tos įstaigos, parodant, kad jam tasai brai
žymo aparatas reikalingas. Tuomet at
gaus.

Muitinėje daug buvo ir kurijozų. Štai 
atidaro vieno sankeleivio valizą ir suran
da storą saują caristinių rublių!

—Kam jūs šituos gabenate?—klausia in
spektorius.

—Mes“juosėjau'*senai sudeginome, kiek! Knliandiškoj stotyj, Leningrade.1 Mūs ba- 

turėjome,—nusijuokė liaunas ir apsukrus I £azus sudėjo į atskną vežimą, o mes su- 
muitininkas. Ir paėmęs tą gniaužtę su- i sėdome į busus ir linksmi nuvykome į bu- į 
pleŠe. tą, apie ką, beje, parašysiu i

Ilinkui Leningrado. Oras pasitaikė blogas: .tavos valdžią, 
lietingas ir šaltas, todėl tą entuziazmą, ku-l "____
ris mumyse pasireiškė, smarkiai nustelbė.!kritikuoja Ruškį, sako: 
Tuojau po ketvirtai valandai pribuvome h* yra jums proga dalyvau-

netikįs. Tai yra 
klaidingas įsitikinimas; Pa
karklis, jei giliau pastudijuo
tų ir pradėtų arčiau susirišti 
su darbininkų judėjimu, tai jis 
savo pesimistinį klaidingą su
pratimą pakeistų.

Bet sandari,ečiq Ruškio tai 
yra tamsiausio d a r, b i n i nko 
“protavimas.” , Jis;visai nesigė
dydamas pripažįsta, kad jam 
fašizmas yra labai rųalonus 
dalykas ir jis yra priešingas 
visokiam darbininkų organi
zuotam judėjimui. Kame prie
žastis, kad -tekis Ruškys, kuris 
nuo pat jaunystės yra išnau
dojamas kapitalistų, dabar su- ir šokių suaugusiems *$1.00, vaikams 
fašistėjusių, kurie jam, kaip L metlL?5oi 
ir visiems darbininkams, pas
kutinius syvus baigia iščiulpti, 
o vis tiek jis, sakosi, kad jis 
esąs fašistų šalininkas? O to
kių Ruškių dar sviete yra 
daug. ' Tai neprotavimo 
klasinio aptemimo aukos.

Draugijos Narys.

WEST HANOVER, MASS.
Atidarymas Naujo Namo

Hanover Lietuvių1 JKliubas rengia 
vakarienę ir šokius šeštadienį, 14 
lapkričio, Lietuvių Naujam Name, 
ant Summer St., West Hanover, 
Mass.' Bus graži programa, kuri su- 
šid^s iš dainų, prakalbų ir muzikos, 
vakarienės laikę. Vakarienės pra
džia 4:30 po pietų, po vakarienei 
7:30 vai, vakare prasidės šokiai ir 
tęsis iki 11 {45. šokiaips gera muzi
ka, grieš lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Įžangd ant vakarienės

va. ryte.
Senis Vajininkas.

(268-269)

EASTON,'PA.
šaunus ir Linksmas Vakarėlis 

Rfengia Eastono Bendro Veikimo Ko
mitetas, subatoje, 14 d. lapkričio, 
Easton Baking Co. svetainėje, 36 
N. 7th St., Easton, Pa. Draugės ir 
draugai,; Eastono lietuviai darbinin
kai! tai bus geriausia proga sma
giai laiką praleisti, nes šis vakarė
lis bus nepaprastai linksmas ir žin- 

. Vien į šo- , geidus. Bus įvairių valgių ir gėri- 
kius įžanga: vyrams 35c, moterims nių, skanių kopūstų, silkių ir kitokifc 
25c Kviečiame visus atsilankyti ir gardumynų, tad neužsimokės namuo- 
pasilinksminti.

Rengėjai.
(268-269)

ir

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ROCHESTER, N. Y.
A.L.D.L.D. 50-tos kuopos susirinki

mas bus antradienį, 17 lapkričio, Ge- _ .
demino svetainėj, 575 Joseph Ave., nedaro^ įžangos. 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit, i'tui- 
yra svarbių reikalų aptarti. I -’30

Sekr. J. E. ‘
(268-269)

kitus delegatus, kad fašistai 
įyra geri; o yra reikalas ir nau- 

parašysiu sekančiam įda prisidėti ir pradėti organi-
zuotis prieš dabartinį sunkų 
gyvenimą ,nes jei niekas ne- 

•būtų veikę nieko, tai šiandien 
!būtų dar blogiau gyventi. Tad, 
įmano supratimu, reikalinga 

Leningradas, spal. 7.—Iš Finliandiškos pasiųsti delegatai.”
su tūlu barberiu, kurį tūli mūs sankeleiviai gelžkelio stoties busu mus atgabeno tiesiai

. “Sevilles, į “Sovtorgflotą”, imigracijos ir emigraci- rųui, ir veik vienbalsiai nu- 
v . -.-j— ___ esantį ant Leitenanto Šmidto balsuojama siųsti tris delega-

Jis pats noH gatvės, palei Nevą, prie Leitenanto Šmidto tu$- Delegatais išrinkta J.

Labai keista, kaip pamislini, kokiem pai- straipsnyj. 
heliam tie žmonės tokius kprijozus daro! t 
Juo keisčiau, kad tasai sankeleivis važiuo-l 
ja į Sovietų Sąjungą apsigyventi.

Bet dar juokingesnis atsitikimas buvo
Pirmas Vakaras Sovietų Sąjungoj

dar laivu važiuodami' praminė “Sevilles ’ *
Barberiu.” Šis subjektas važiuoja į Sovię-;jos namą, 
tų Sąjungą su savo žmona.
būti dideliu elegantu. Pasipuošęs, įsitąi-, tilto, einančio •'per Nęyą. Nežinau, kaip 
sęs, pasiramsčiuoja laždele, vaikščiodamas, §įs tiltas, ši gatvė, bei ’šis naįnas vadinosi 
nors išrodo fiziškai sveikas, nėšlubas. Visą’seniau, bet tai nesvarbu: Svarbu ' tiek, 
kelią jo žmona sunkiąLsįrgė. Abu gyvę-., kad namaš mūro, didelis, ari t trijų augštų. 
nę kažin kur Pa. valstijos nedičkiam mfes- Matomai seniau gyvdrio kokis kniazius ar 
telyj ir turėję barbernę ir moterų dabini- žemesnis iaristinės valdžios šunelis. Kam
ino parlorą (Beauty Parlor). Abu dirbę ir barių didumas neišpasakytas. Tuo būdų 
varę tą biznį, iki pastarųjų laikų, kuomet atvažiuo j % imigrantai ir turistai čionai tu- 
biznis smarkiai sumažėjo dėka ekonomi- ■■ rį daug vietos, bet ji nėra patogi- Vienam 
niam kriziui. Tuomet biznį pardavė n*, “kambaryj” mes’ gyvename dvylika žmo- 
šusipakiavę viską keliauja Sovietijon. Jei nių. Dar tiek galėtu sutilpti. Nes kam- 
čia jiems patiks, užsidės tą patį biznį ir ap-, barys, kai svetainė.
siliks. Jei ne, mano važiuoti į Angliją iri 
ten biznį užsidėti.. i Kiekvienam tų kambarių randasi pui-

Pirmininkas leidžia balsavi-

Pakarklis, J. Grybas ir P. P. 
Kručas.

Visi, kurie dalyvavo svarsty
me, s i u st i d<d ('gali is ;i r ne, 
yra darbininkai', galima šaky
ti, . skurdžiai,bet beveik visų 
skirtingos niĮomo.nės. Komu
nistas Gryfyaą jr bepartyvis 
Blažys pasitiki darbininkų ma
sėms ir pripažįsta, kad dar
bininkų klasė, masiniai veik
dama, gali daug ką pagerinti 
savo gyvenime, o drūčiai susi-

Mums čia nesvarbu, kur ir kaip jie ap-';k^ stalai> kedžhJ ir milžiniškas pečius , 
sigyvens. Svarbu apie šį subjektą paste:apšildymui. .Lovukės nedičkės, bet sma- 
bėti štai kas: jiedu gabenasi apie penkis■ gios ir minkštai įruoštos.
trunkus ir daug valizų. Visi pilni įvairių i, Be to, randasi bendra svetainė, apskri- 
daiktų. Barberienė, niekam iš pažiūrosjta, o viduryje jos milžiniškas stalas, taip-1 
sukrypusi moteriškė, gabenasi 36 “dirses,”‘gi apskritas. Pasieniais—pilna kėdžių ir' 
tarpe kurių daug šilkinių, brangių, fie to,! ir apie desėtkas šachamatinių stalų, kurių 
visą eilę kitų apvalkalų. Paklausta, kam! stalčiuose pilna šachmatų bei čekerių. Ant: 
tas viskas, atsakė: “Tai mano. Man reikės ■ sienos stovi nepaprasto dydžio Lenino at
jos vilkėti.” Muitinės perdėtinis nusijuokė1 vaizdas, taipgi Stalino, Rykovp, Kalinino 
ir nieko nesakęs, perleido. : ir Vorošilovo atvaizdai, ir gipsinis Lenino

Prieina muitinės inspektorius prie kitų ( biustas ant raudonu plačiu kaspinu apjųos- 
^tSSevilles Barberio” daiktų. Ir štai suran-to pedestalo. Salėje yra ir radio.

Ua keletą kaldrų užsiklojimui. Kažin kasi Pribuvus čia, tuojau ėjome į valgytuvę, 
jam krito į akį viena iš jų. Pačiupinėja kur gavome gerą vakarienę: duonos dvie
jų, apžiūri. Praplėšia kampelį. ’Nagi žiu-'jų rūšių—baltos ir juodos, gerų, kopūstų 
ri, kad viduj ne vata, ne vilna, bet šilkų;1 sriubos, po šmotą jautienos mėsos ir ar-1 

■ įvairių šilkinių brangių daiktų prisiūta vi-! ’natos. 7
duj. Aa! r j ' • ' ’ * 111 ’ ’
piktai nusišypso.
fiskuoia. Jieško dar daugiau ir daugiau!
suranda visko prislėpto.

Tai šmugelninkai! Tai niekšdariai! Jie to, lauke lietus; lynojo ir tas'šudafė nepa
važiavo su mumis. Ne vienas iš mūs san- j togumų. 
keleivių tą nenaudėlį dar “draugu” pava-

Reikia pastebėti, kad. senai 'mūs.
Čia jau muitinės inspektorius ■ grupės žmonės su tokiu, geru apetitu vai-, 

Visus tuos* šilkus kon-jgė, kai vakar. ■ . »;- J
Šį vakarą niekur su ekskursija nevažia-

■ vomo, nes po kelionei žmonės pavargę. Be:

(Bus! Daugiau)' •

i bėjimai, ar siųsti delegatus ar , Kalba sandarietis Ruškys, 
lne? I nurodydamas, ? kad Keistučio

Kalba Grybas, nurodyda- i Draugija neturėtų prisidėti 
Keistučio Draugijos Delegatai .mas, kaip tarp lietuvių darbi-!.................... . .
j Masinę Konferenciją; Buvę įninku buvo apleistas tarptau- 

Del To Ginčai įtinis organizuotas judėjimas,
t x •• [bedarbių organizavimas, atei-

D L. K. K^uč'0 Draugija |vių gy/imas> Lietuvos darbl- 
išnn o tris e ega us | le- rgmimas prieš smetonuo- 
tuviv darbinmkų masinę kon- f*ši h. u ir nurod 
ferenciją, kun įvyks-15 d. mes lietuviaf darbininkai 

(Nov.). ,gyvenam šj sunkų bedarbės
5 d. lapkričio, D.L.K. Keis-ikrizį jr būtinai turėtume išsi- 

tučio Draugijos įvyko sųairin-; dirbti planus, kaip įtraukti lie
jamas, kuriame iš svarbiausių ;tuvius darbininkus į veikimą, 
dalykų, tai buvo laiškas, kvie- į bedarbių organizavimą, atei- 
čiantis pasiųsti tris delegatus ’ vių gynimą ir t.t. Jis baigė,

NORWOOD, MASS.

i prie tokiu darbų, kaip bedar
bių reikalai, ateivių gynimas ir, 
t.t.; tai, sako, tokiais dalykais 
tegul rūpinasi tam tikros kuo
pos (prie kurių jis nepriguli). 
“O Keistučio Draugiją, kaipo 
pašalpinę, tai pąlikim ramybė
je”. ’ ;

Kalba socialdemokratas Pa
karklis; sako: “kaip kas tai 
užvydi komunistams garbės ir 
nenori prisidėti prie gero su
manymo, prie gerų obalsių.

į masinę Massachusetts lietu-1 agituodamas, kad draugija iš- Juk čiav komunistų .tikslas yra 
vių darbininkų konferenciją.; rinktų delegatus ir pasiųstų į geras, nors aš netikiu, kad kas 
Laiškas priimtas ir eina apkal- minėtą konferenciją. 1--L-iš to bus atsiekta, nors tiks-

SCHENECTADY, N. Y.
A.L.D.LiD. 14-to Apskričio suva-

se vakarieniauti, nes čia gausite vis
ko. Bus įvairių žaislų, o kas svar
biausia, tai bus gera muzika šokiams, 

1 kuri grieš įvairias melodijas. Šokių 
i mylėtojai orkestrą bus pilnai paten- 
I kinti. Tikimės svečių ir iš kitų ko
lonijų.

Rengėjai, atsižvelgdami į bedarbę, 
*“ _ . Visi įleidžiami vel- 

Pasinaudokite proga. Prasidės 
vai. vakare.

Širdingai kviečia Komisija.
(268-269)

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9-tos kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 16 lapkričio, po No.žiavimąs bus sekmadienį, 15 lapkri- 995 N, 5th 8_tą Val.’ vakare’. 
f.1.?’ .Letuyių Kliubo svetainėj, 703 Draugai, yra svarbių reikalų šioj 
Windsor ^errace. Visi dalyviai pn- svarbioj organizacijoj aptarti. Be 
bukit ladK, kad galėtume anksčiau į0 j Dagis sugrįžo iš Sovietų Są- 
konferenjBną užbaigti, nes vėliau yra'j^.^ -;o T, ” ’ •

ferenciją atstovauti A.L.D.L.D. ; 11 j rengiama pietūs. Suvažiavime turėsi- j n^uniT’daug naujo 
kp., Sūnų ir Dukterų Brolišką Drau-' te apsvarstyt: svarbius šių dienų Į nrO{jos, būkit-: 
giją, Aido Chorą, T.D.A. 13-tą kuo-i klausimus. ’’
pą, L.D.S.A. 2-rą kp., L.D.S. 57 kp. 1 v«M..kn
ir Kompartijos Lietuvių Frakciją, ! 
susirinkit šeštadienį, 14 lapkričio, < 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St, 
7:30 vat vakare. Komitetas.

----------------------------------------4-------------- »—.

WORCESTER,VMASS.

Priešfašistinio Komiteto 'susirinki- . r^0S^0??-’
u svetainė! 29 Endicott* ^t*’ kuopos*^nesuspėjotė išrinkti delegatus, j,. Ketvirtadienį į-
3. vaS!3’ Visi draugių ut? tai. gali valdybos atstovauti. Mini- į^kų svetaine, 

malonėkit atsilankyti,

M

WORCESTER, MASS.
Kurie esate išrinkti j masinę kon

14-to Apskričio Valdyba.
(267-269)

BOSTONUI IR APIELINKEI 
i K.P. Lietuvių Frakcijos (Pirmo Dis- 
, trikto šaukiamą konferencija įvyks 
i sekmadienį, 15 lapkričio, Dudley St. 
Opera House, 113 DUalėy St., Rox-

Jei kurios draugijos ar ! 
kuopos riesus] 
tai gali val<\

vra moj konferencijoj bus nutiesta pro- - , 
y i grama kaslįik bedarbių apdraudos, y,aka.r?'

į tarpe.' Po 
'konferencijai, toj pačioj svetainėj, 

Pirmo Dist-
2 Programos 

yvaps S; Bostono Lais- 
"" Nbr- 

etroit, 
Mich., Sabaliauskas ir Paruliūtė, iš- 

. ' , Kubiliūnas iš So. 
Bostono ir daugiau žymių daininin-I 

, Komisija.
(268-269)

mas bus antradienį, 
Lietuvi: 
8-tą va; 
stovai 
svarbių reikalų aptarti. { .

V • • Vv^v^rg. J. ' Bakšya. i A . . ..-• > (269-27Č)- nybes lietuvių darbinink
' ' į Ir.

, : -- --------- - ----- — į ivakąre, įvyks KiPX.F.
1 ■ ' . (• i rikto šaunūs, koncertas?

PHILADELPHIA, PA. ; j.išpildyme dd; T ~ ____
" 1 m • vės Choras?-L.L.R. .Choras, iš

A.L.D.L.D. 10-ta kudpa rengia woodof solistai:, Juodaitis iš D
šaunų vakarėlį šeštadienį, 14 lapkri- 7" 
čio, Rusų Liaudies Name, 995 fp Worcester, Ig. 
5th St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Bostono ir dau„ 
Kviečiame visus atsilankyti ir pąsi- kų, duetų ir t. 
linksminti. Rengėjau' I

(267-269) i
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svarbioj organizacijoj aptarti. Be 

jungos, tai jis, veikiausia, pasakys 
. Todėl nepraleis

kit progos, būkit -susirinkime.
, Sekretorius.

(268-269)

CLEVELAND, OHIO
DVEJOS PRAKALBOS

Trečiadienį, 18 lapkričio, įvyks pra
kalbos A.L. Darbininkų L.D. Kliubo 

I kambariuose, kur kliubas laiko susi- 
• rinkimus, 4015 E. 141st St., Corlętt.

Prasidės To !£ra^ia ,8 val- vakare. Rengia A.L.
I Darbininkų L. Khubas.
1 Ketvirtadienį įvyks Lietuvių Dar-

* * . “ je, 920 E. 79th St. J
prie’ St. Clair Ave. Pradžia 8 tai.

. Abiejose vietose kalbės d.
F. -Abekas, iš New Yorko.- - 
Jiethviai "darbininkai at si lankyki t.. , <

Corletto A.L.D.L.D. Kliubas, / 
A«L.D.L.D. 190 ir 22 Kuopos.

(268-270)

- PHILADELPHIA, PA.
Pirmas VailTų Draugijėlės mokyk

lėlės susirinkimas bus sekmadienį, 
15 lapkričio, Rusų Name, 995 N. 5th 
St., 11 vai. ryte. Visi vaikučiai da
lyvauki! šiame susirinkime.

Komisija.
(268-269)
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REVOLIUCIJINIŠ “LAISVES” KONCERTAS
Nedelioje, 13 Grųodžio=Dec., 1931

, LABOR LYCEUM 
SVETAINĖJE •

. 949 Willoughby Ave.
Brooklyn, N. Y. . , 

Pradžia 3 i30
Po Pietų 

ĮŽANGA 75 CENTAI 
$1.00 ir $1.50

Aiit šokių 50 centų
. , . " t i 11 ' i H5 ! H Į į į

I į Apart j u ‘ dalyvaus gaf- 
; l susis Sovietų Sąjimgos 

baritonas S. Kotlar ir tajp 
‘ pat girdėsim Sovieti) sop

raną Poliną Daimarovą. 
Alę toli gražu dar ne vis
kas. Bus Kvintetas iš Ži
rnių Dainininkų. Jų vardai 
ir atvaizdos tilps sekan
čiose dienraščio laidose. 
Laisvės Choro kvartetas 
iš South Bostono. Sietyno 
Choras iš Newarko duos 
operetišką aktą, kur šoks 
ir Raudonosios Šokikės. 
Matysime 14 metų genijų 
griežiant armonika, kuris 
dailininkų yra skaitomas 
čampionu. Dainuos Ąi- 
do-Lyros Choras ir bus ki
tokių pamarginimų.

Išanksto įsigykite tikie- 
tus, nes sėdynės numeruo-, 
tos.

P. KAPELOVIČ-LUGANOV
Režisierius ir artistas, kuris vadovavo Sovietų Są
jungoje Revoliucijos teatrą. Lošė Centraliniame 
Raudonosios Armijos tčatre. Sovietų pilietis. Na
rys Darbininkų-Valstiečių teatro ir narys kairiųjų 
teatrališkų organizacijų. Direktorius ir vadas dra
matiškų studijų. Jis prirengė programą Šiam kon
certui.

1 r JASFIR LESS
Nuo pirmos 'dienos proletarinės revoliucijos dainavo 
ir vaidino Pirmame Revoliucijos teatre. O pasku- 
tiniaię laikais dainavo geriausiame Maskvoje teatre 
Stadiume Maskvos Dailės Teatrų. S.’S.R.S. pilietė. 
Ant laimės turime progą ją girdėti “Laisvės” kon
certe.

......, ,, - ■ . . , . ■■■■' > , į ' r ( į f • j • r" f. : ; [ V ; L I į ’ .



Penktad., Lapkr. 13, 1931

ELIZABETH, N. J

EL1ZABETH, N. J.—Lap
kričio 2 d. įvyko mitingas L. 
v.P. Kliubo. Narių buvo ne
daug, tai ir mitingas neilgai 
tęsėsi. Bet labai peiktinas da
lykas, tai prastas paprotys tų 
narių, kurie ateina į mitingą 
^irti; o dar prasčiau, kad at- 

leina girtų ir pašalinių, kaip 
tai buvo ir šiame mitinge. At- 
ėįo du pašaliniai, prisipupinę 
nmnšaino, ir dar iš narių vie
nas prisidėjo, ir susėdę per 
visą mitingą bumbėjo, žinoma, 
kaip girti; užtat ir mitingas 
turėjo greitai pasibaigti. Ne
būtų jau taip navatna, jeigu 
vienas iš tų dviejų nebūtų ka
daise prigulėjęs prie mūsų or
ganizacijų; už kokius tai blo- 

’—^us darbus ir elgesius jis liko 
*iš visų organizacijų išvytas; 
bet atėjęs svetimon įstaigon 
stengiasi pasirodyti tokiu dide
liu didvyriu,- kad net kai ku
riuos mūsų draugus pradėjo lp0 pietų; 
vadinti durniais, o pats pasi-

rodė toks gudrus, kad net cen- į Delegatai išdavė raportą iš 
trą ėmė vadinti “horizontu.” ateivių gynimo konferencijos, 
Aš patarčiau saviems drau- kuri įvyko Bostone 11 d. spa
gams su tokiais prisigėrusiais lių. Toj konferencijoj daly- 
elementais arba subjektais ne-lvavo 60 delegatų nuo 50 orga- 
susidėti ir nedraugauti, nes tai ' nizacijų, atstovaudami 8,090 
didelė gėda mūsų organizaci- • organizuotų darbininkų. Tarp 
jai, kad kokis tai girtas atei-jkitų svarbių tarimų, nutarta 
na ir pradeda mūsų draugus 'šaukti konferencijas Worceste- 
kolioti.

jaitis ir A. Motejaitienė į Su-'me susirinkime ir atsiimkite 
vienyto Fronto T.D.A. konfe-'knygą, 
renciją, kuri įvyko 8 d. lapkri- į .

Wore estery j.
11 Kp. Koresp.

čio

BALTIMORE, Mp.
Kp. Kore&pondentė.

WATERBURY, CONN.

Svarbios Diskusijos
PATERSON, N. J.— 

Patersono Lietuvių Ko
munistų Frakcija rengia 
diskusijas. Jos atsibus 
sekmadienį, 15 dieną lap
kričio. Pradžia 2 valan
dą po pietų. Darbininkų 
svetainėje, 3 Governor St.

Diskusijų tema: “Kur 
link veda sklokininkų opo
zicija?” Visi darbininkai 
ateikite masėmis pasi
klausyti ir ’ diskusuoti. 
Mes sakome, kad prieško- 
m u n i s t inės opozicijos 
pozicija yra buržuazijos 
pozicija, kuri veda juos į 
darbininkų klasės neprie
telių liogerį.

širdingai Kviečia 
Rengėjai.

iryj, Providence/ New Bedfor- 
•de, Peabody ir Lawrence.
Taipgi nutarta šaukti kitakal
bių konferencijas tuo, klausi
mu šiose kalbose: skandinavų, 

| italų, žydų, armėnų, lietuvių, 
j lenkų ir portugalų. Konf. die- 
'potvarkis bus patiektas štai 
į kokis: bedarbė, algų kapoji- 

Tag Day Baduolių Maršavimui mas ,ateivių deportavimas, jų 
pirštų antspaudai ir registrąvi- 

Plačiau jau bu
vo spaudoj iš minėtos konferen
cijos, tai iš delegatų r.aporto 
bus gana.

Beje, aplaikytos balsavimo 
blankos į Ą.L.D.L.D. Centro 
Komitetą 1932 metam. Blan
kos liRo išpildytos; balsavimo 
daug narių dalyvavo.

Priešfašistinio Kom. atsto
vai raportavo, kad 18 d. spa
lių buvo suorganizuota 10 po
ru draugių ir draugų, kurie 
ėjo per stubas rinkti aukų ! 
streikuojantiem angliakasiam, i 
Nors ir bedarbės metu, surink- j 
ta $34.80, ir tas padaryta pev 
2 valandas laiko. Kita tokia 
rinkliava įvyks, sake delega
tai, 29 d. lapkričio. Rinkėjai

Viską Girdėjęs.

Clevelandiečiams
Extra Pranešimas

j Washingtona
CLEVELAND, Ohio. — 14- mas, ir t. t.

15 d. lapkričio, subatoj ir ne- 
dėlioj, įvyks Tag,Days reika
lams baduolių, kurie maršuos 
Washingtonan 6-7 gruodžio 
mėn. ' j

Lietuviai darbininkai kolek
toriai, susirinkite po num. 920 
E. 79th St., sųbątoj 2-rą vai. 

; nedėlioj 10-tą va- 
i landą ryte.

Bedarbių-baduolių maršu į 
.Washingtona mes, visi lietuviai 
! darbininkai, turime susirūpin
ėti. Bedarbės klausimas yra 
i mūsų, darbininkų, dienos pro
grama, nes bedarbė tai rūdis, 
■ ėdanti darbininkų klasės kūną. 
'Darbininką ir darbininkę ji 
'vargina dieną ir naktį. Cleve- 
dandiečiai, padarykime šitas 
ė Tag Days tikra mūsų kompeti- susirinks 9-tą vai. ryte po nu- 
'cija-lenktyniavimu. Visų dar- riteriu 29 Endicott St 
i bininkiškų draugijų nariai ir ten, 
j nares, pasirodykime, kuri iš 
mūsų draugijų geriausiai pa
sidarbuos 
klausimu, 
ir visos.

šituo taip svarbiu 
Dalyvaukime visi

W. L R. Narys.

WORCESTER, MASS.
Veiklus Darb. Literatūros 

Draugijos Kuopos Susi
rinkimas

25 d. spalių įvyko susirin
kimas A.L.D.L.D. 11 kp., ku
riame įstojo ketujri nauji na
riai. - ■ ■
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kp.Vietos A.L.D.L.D. 25-tos 
įvykusiam 2 d. lapkričio mė-

tarimai

Nesmagi, Pamoka per 
Apsileidimą*

Lapkričio 6 d. buvo Lietuvių 
Piliečių Politinio Kliubo susi
rinkimas. Besitęsiant susirin
kimui, prieitą prie laiškų skai-

dalyvis tymo. Pirmininkui užklausus 
išrinko susinėsimų raštininką A. E., 

drauges į ar nesiranda laiškų, raštinin-

SKAITYKIT IR JPLATJN- 
. K1T ‘ LAISVĘ”

M M M AMUI M M M MIUIM

LIETUVIS GRABORIUS

ir iš , 
sužinoję, kur eiti, leisis j 

darban.
Aplaikyta laiškas nuo Ko

munistų Partijos rinkimų kam
panijos komiteto, kad mūsų 
kuopa padėtų garsinti ir sy
kiu dalyvautų bankiete 1 d. 
lapkričio; ant vietos nutarta 
garsinti “Laisvėj”' ir atspaus
dinti 1,000 lapelių lietuvių kal
boj.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mas Daily Workeriui su auka 
(neatsimenu, kiek) ant sukak
tuvių 14 metų Rusų Revoliuci
jos. ' (

Išrinkta delegatai V. Mote-

nosiniame susirinkime 
buvo sekami:

Mūsų kuopa, 
VI Apskrityje, 
penkis draugus 
konferenciją, ku 
lapkr., Philadelphijoj. 
rinkti F. Pivariūnas, J. Stanys. 
A. Mikolaitia, O. Kučiauskaitė 
ir V. Kučiauskas.

Kadangi buvo daug kartų; 
rašyta dienraštyje “Laisvėje” 
del įvykstančios 15 d. lapkr, 
Philadelphijoj, Pa., masines 
konferencijos š i a n d leniniais 
svarbiais klausimais ir kvie
čiant prisidėti artimiausias ko
lonijas, todėl nutarta siųsti 
tris delegatus; apsiėmė šie: F. 
Pivariūnas, M. Jaskauskas ir 

[K. Milinauskas. Bendras Ko- 
Jpitetas, kuris susideda iš ru-; 
:sų^ukrainų, lenkų, lietuvių LjnaryS> duodamas įnešimą laiš- 

surengto priimti, padarė stambią 
klaidą. Turėjo būti duotas 
įnešimas laišką apkalbėti, o ne 
priimti be apkalbėjimo. Tai
gi laiškas paleistas balsavi
mui be apkalbėjimo ir tapo 
atmestas mažos didžiumos. 
Klasiniai darbininkai aplaike 

i gerai pamokinančią lekciją 
nuo fašistų ir socialfašistų už 

J savo tokį apsileidimą ir nepai- 
įsymą lankytis į susirinkimus.

L.P.P. Kliubo kairioji frak
cija turėtų dalyvauti konferen
cijoj, išrinkdarpa tris delega
tus nuo savęs. O jei nerinksi
te delegatų, tai nors pavieniai 
dalyvaukite k-o n f e r e nei joj. 
(Reikia išrinkt delegatus. — 
Red.)

’ L. P. P. Kliubo Narys

AAAAAAAAAA

kaipo
todėl, 
ir i

ri įvyks 22 d.

iU.U.L. atstovų, nuo i
į pelno dalį paaukojo 

j vietinei Kom. Partijos sekcijai 
Inupirkimui kuo daugiausia 
Daily Workerio kopijų 14-kos 
metų Rusijos revoliucijos su- 

Ikaktuvių paminėjimui, o tas 
j svarbu supažindinti kuo pla- 
I čiausias darbo mases su darbi-1 
ninku šalies nuveiktais dar- I 
bais.

Be to, sekantis susirinkimas, j 
kuris įvyks 7 d. gruodžio, bus į 
labai svarbus, nes' yra metinis, 
ir'jame bus renkama 1932 m. 
kuopos komitetas, o išrinkimas 
tam darbui atsakančių draugų 
daug gelbsti kuopos darbuo
tei.

Kas yra dar negavę knygos 
“Religija ir Jos Socialė Reik
šme,” tie būtinai dalyvaukite' 
Ą.L.D.L.D. kuopos ateinančia-

iAAAAAAAA AAAAAA AAAA

DIDŽIAUSIAS KONCERTAS
RENGIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ FRAKCIJA, PIRMO DISTRIKTO

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

15 d. Lapkričio-November, 1931
DUDLEY OPERA HOUSE

113 DUDLEY STREET • BOSTON, MASS.

Pradžia

o

J. SABALIAUSKAS, Tenoras ’ M. PARULIUTĖ, Sopranas V. TUMANIS, Tenoras

Programą pildys žymiausios proletarines dailės spėkos: '
1. ALBINAS JUODAITIS, basas, iš Detroit, Mich. 2. MARIJONA PARULIUTĖ, sopranas, 

iš Worcester, Mass. 3. L.L.R. CHORAS, vadovaujamas E. J. Sugar, iš Norwood, Mass. 4. IG. 
KUBILIŪNAS, baritonas, iš So. Boston, Mass. 5. KVARTETAS Iš ŽYMIAUSIŲ DAINININ
KŲ iš Boston, Mass. 6. JONAS SABALIAUŠKAS, tenoras, iš Worcester, Mass. 7. LAISVĖS 
CHORAS, vadovaujamas H. Niukaites, iš So. Boston, Mass. 8. M. PARULIUTĖ ir J. SABA
LIAUSKAS, duetas iš Worcester, Mass. 9. LAISVĖS ir L.L.R. CHORAI dainuos bendrai. 10., 
IZABELĖ YARMULAVIČIUTĖ akompanuos visiems dainininkams.

Kviečiame lietuvius darbininkus ir darbininkes skaitlingai atsilankyti į šį puikiausi dailės kon
certą. Atsilankydami paremsite revoliucinį lietuvių darbininkų judėjimą.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI — <
Kviečia J. V. K. P. Lietuvių Frakcija.
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patar- 

ir už 
kainą,
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kas pašokęs sako, “jokių laiš
kų nesiranda, tik yra apgarsi
nimas, it jo. skaityt nereikia.”, 
Progresyvianįs. narįams žinant, 
kad yrą laiškas, o ne apgarsi
nimas, jie griežtai reikalavo, 
skaityti. Raistini nkuL persk ai-' 
čius,. pasirodė, būta laiško, 
kviečiančio, kad kliubas iš- 
rinktų tris dejėgatus į visų pk- Autorizuotas 
žangių darbininkiškų draugijų Nexfr ;Yofk Universiteto moky- 
Connecticut valstijos šaukia- ti piano. Lekcijas duoda .stu-

, GEORGE NOBILETTI,
Pianistą? . ir Mokytojas

Mokytpjauja nuo '1921 metą, 
s ir ■ paliudytas

mą konferenciją, kuri įvyks 15 dijoje arba .mokinių namuose. •
d. lapkričio, 1931 m., darbi
ninkiškų draugijų kambariu©-1 
sc, 774 Bank St., Waterbury, I 
Conn., 10 vai. ryto.

Darbininkiško nusistatymo

ŽINIOS K LIETUVOS
?!-•;■ : ‘ ą: . i ■

’ yr-.:. ...rTTTTTn 1Melioracijos Darbai 1

KALVARIJA (Marijam-
poles apsk.) Darbininkai 
dirba :nuo tamsb$ iki tam
sos, darbas nesveikas ‘ ir 

I sunkus. 1 Darbininkai purvi- 
I ni, su kruvinom ir pūslėto
mis ' rankomis. O uždarbis 
vos 4—5 litai dienai ir tuos 
dar dažnai nesumoka. Sam
dytojai numeta kelius litus 
ir sako: palaukit.

Melioracijos darbininką^ 
privalo reikalauti, kad sam- 

' dytojai algą savo laiku mo- 
; ketų, privalo kovoti del 8— 
110 litu dienai ir del 7 valan- 
1 du darbo dienos. Jei mėlio- 
; racijos darbininkai neko- 
; vos, tai jų išnaudojimas vis 
augs.

APGAVO DARBININKUS

VILKIJA (Kauno apskr.) 
1 Vilkijos valsčiuj pavasarį 
I prasidėjo melioracijos dar
bai. Kad turėt pigesnių 
darbininkų, buvo paleisti i 
gandai, kad reikalinga bus! 

; daug darbininkų. Dąrbi-' 
ninku prisirinko daug., (Vi
si darbo negavo. O kas ga- i 
vo, rado katorginį > darbą. \ 
Dirbt prisieina šaltam van
denyj, nuo tamsos,iki tam- 

| sos, ir uždirba vos po 4—7 
litus dienai, o ir tų laiku 
neišmoka. Kasėjai privalo 
reikalauti 7 valandų darbo 
dienos ir bent 8—10 litų die
nai. • / r

Kasėjas.

BIZNIERIAI GARBINKIT
ĖS “LAISVĖJE"’

Reumatiški Skausmai
Muskuluose Ir sąnai-iuose yra 

urnai palengvinami su 
< linimpntu , •

PAIN-EXPELLER

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY 

BROOKLYN, N. V.

Tel.: Pulaski 5-1538
981 BROADAWAY 

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

1763 CROPSEY AVENUE
Tel.: Bensonhurst 6-6631 

BROOKLYN, N. Y.

Del sutarties ar pasimaty
mo su mokytoju NOBILETTI 
rašykite arba telefonuokite į 
artimiausią studiją, kurių ant
rašai augščiau paduoti.
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Norintieji ge
riausio 
narinio 
žemą

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway • 

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

Tel.« So. Boston 0304-W

Bell IPhone, Poplar’7545

- A. F. STANKUS •
GRABORIUS-UNDERTAKER ' 

Ižb^lsanuoja . ir laidoja nntoilrualu* tai 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa-/ 
tarnavimo ir už totaų kaina nuliūdimo 
valandoje laukite* pas mane Pas aeaoy 
gulite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose Ir už žeatg kalb*. _

1023 M t. Veriion Street 
Philadelphia, Pa.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabprius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkami ausi as ir; 

f už. praeinamą kąiną» Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manes sekančiu antraŠtH-
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai] Bell — Oregon 6186

Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKĄ-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nę Lictuviška-Amerikoniška Automo- 
biliu Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms leKci- ■ 
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas ■>. 
elektros pritaisymo prie automobi- 

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

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

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

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

. A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j va I i as, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę ‘svetai
nę, tinkamą ‘ba
liams, teatrams, ve- 
štuVčms, sporte) pa- ' 
rengimams iij ]t.; |t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

i

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 

‘ Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Milsų patarna
vimas prielankus.

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

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

li&rdymaa, auiaiayma*. Buatatymaa, anprlat elektriku Ir Magnetizm*. Ir važlavlata, 
Ir plane automobilio; mokinami dienomia ir vakarai* lietuvių ir . anglų kaiboaa. 
Mokytojai* .yra žyynfl* ekspertai—L. T1CHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNA8 ir kiti. 

■Leidime (License) Ir Diplome gvarantuoja*** už mažę užmokeat}. Mea padedam 
nuo » ryte

Ir plane automobilio; mokinant dienotais ir vakarais lietuvių ir . anglų 
Mokytojais yra žyynfl* ekspertai—L. T1CHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNA8 

■Leidime (License) Ir Diplome gvarantuojame už mažę užmokeatj. if 
Sek vien am prie pirklio khro. UŽSiraKymas I mokykla kiekviena diena

I 0-tai valandai vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vai. po platų. 
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

825 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049

MM ■■■
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t/*'draugas

dymą-teismą yra pakviesti ir

NEW YORK. — Pagal pa
reikalavimų Hillmano ir kitų 
vadų Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos, buvo trečiadienį iš dar
bo pavaryti dvylika italų dar-

dainuot keletu, “farrperskų” 
dainų, ir jos bUs tinkamai ap- 
strėdžiusios. s

Bus iri užkandžių,
Kuriuos ( garpĮrįą • gėriaiiš|os 
Clhoro gąspadmės. « Taipgi bris 
ir gera orkestrą šokiams.
' Kviečiame visus atsilankyt 

iri linksmai praleist laiką. '

VIETINES ŽINIOS
Aido-Lyros Choro Įj -1;.,Da*.- Apwrtn® v į’ Darbštaus SusmukimoVakarėlis
Aido-Lyros . Choras rengia 

tokį vakarėlį, kokio dar pir- ... . . . •
miau nebuvo, 15 d. lapkričio, Tarptautini/) Darbininkų Ap^į- 
sekmadienį, “Laisves” svetai
nėje. Pradžia apie 6-tą vai. 
vakare.
'■*’ Turėsime aklą maišą ir l 
tokių žaislų. Programą • taip
gi turėsime.

Nariais neskaitlingas, bet 
veiklus buvo susirinkimus

gynimo 17-tos kuopos, perei
tą trečiadienį, “Laisvės” sve- 

itainėj. ’Pirmininkavo drg. M,.
Ici-|M. Plepys, kuopos tarptautinas 
* .u atstovas distrikte. Jis- išdavė 

Aido-Lyros Mer- raportuką apie T.D.A. persi
mų Sekstetas yifa prisirengęs 1 01 ’gaiyzavimą į sekcijas. .• t 

j. Raportą iš( pereito sekmą-j 
dienio magines • Konferencijas 
išdavė drg. Marcinkevičiųg; 
kjti dolegatah ^uti^ko. Vieniais 

k^t^sr> *draugas, tarė; U--- -7-, ..
dyJų apie reikalą vykdyti kori- Juo 
fėrericijos hutariinus praktiko- '■ 
je. -Tatai ir pradėta darybų 
Išrinkta delegatai į Bedarbių 
Tarybų konferenciją, kūpi 
įvyks lapkričio 22 d. New YorJ 
ke; išrinkta draugai darbuotis 
išvien su. Brooklyno Bedarbių 
Taryba, surašinėti lietuvius be
darbius ir t. t.; taipgi paskir
ta kuopos delegatai ir į viešą 
masinį tardymą, kuris įvyks 
ateinančio trečiadienio vakare, 
Brooklyne, Public School 
num. 196 auditorijoj, prie 
Bushwick Ave. ir Meserole St. 
Tai bus bedarbių ir dirbančių- 

bininkų, kurie dirbo Barbano‘jų teismas prieš kapitalistus ir 
Bleecker St. JŲ valdininkus, kurie alkiu ir 

šalčiu marina milžiniškas mi-

Hillmanas Mėto iš Darby . 
Kairesnius Amalgameitus; 
Kiti Unijoj Skandalai

SENOS MILIONIERĖS
Šykštumas

liškos literatūros, kartais pa-
' deda rėvolverį, net bombų, ir 

paskui teismė liūdija, kad ve 
j pas šį ' raudonąjį kambaryj 

, radę tą ir tą. Davė nurodymų 
”:ir kaip areštuotas darbininkas

i turi gintis teisme. Toliaus'
> ‘ bus duodama kuopose plates- i 

Inės pamokos apiė tą reikalą, 
•daromą 'teismų repeticijos, 
ruošiama masiniai teismai-te- 
atrėliai. . * > . •
< Atsiliepdama1 į didelį T. D.
Apsigynimo centro finansinį 
nedateklių ir daugybę jo veda
mų bylų už darbininkus, ku0“ į SKALBYKLŲ DARBININKŲ 
pa-nutarė paaukoti paskutinę n*.y.NGAS 
penkinę iš. savo iždo, ir dar j 
kiek parinkta aukų’ tarp susi- 

!rinkusių. - ’ ; ' ' .
Drg. Kartcevičius ir Griškus

davė įdomius raportėliiis iš T. ;re Workel.s Centre Pitkin 
D.A.į mokyklos, kurią Jie lan-lAve je christopher st. Bus 
kol Sako, labar naudingi KurriD ma 0 ailizaviw08i

PAJIEŠKOJIMAI

991

T

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano StecS 
i kio, 3 metai kaip prasišalino. Iki 
j to laiko visada gyveno Brooklyn, N. 
• Y. Iš Lietuvos paeina įš Paberžių 
I kaimo, Šiaulių apskričio. Kas apie 
jį žinote, malonėkit pranešti, būsiu 
labai dėkingas, arba pats atsišaukit, 
turiu labai svarbų reikalą. Stanisla
vas Steckis, 133 Logan St., Brooklyn, 
n. y. r .

j ■ ’ 268-270

! PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lunch Room, geras 

Į biznis. Pardavimo priežastį suži-j 
nbsitjant vietos. Savininką galima 
matyti nuo 8-nių ryte iki 10 vąb 
vakare. Kreipkitės po No. 271 
Flushing Ave., Brooklyn, N. Y. Tel; 
Pulaski 5-8836.

(269-271/

NEW YORK. — 93 metų 
amžiaus šykštuolė Ida Wood- 
ienė savo kambariuose laikė 
ąpie. $2,000,000 pinigais ir ki
tais brangumynais. Pas ją 
rado tūkštantį paišelių, šimtus 
gabaliukų muilo, tuzinus viso
kių bonkų ir įvairių niekam 
netikusių senų daiktų. Viską 
jinai, mat, “taupė.” Per ilgus i 
metus vienui viena gyveno. i

BROOKLYN. — Visi skal
byklų darbininkai yra šaukia- 

i mi į susirinkimą šiandie vaka- 
;re

r ------------ . • • • -t •• • . —J i »P V CV VV44 1CV A71 V J 1

leletą 11 tiatigiau narių turėtų kėvoš reikalai už sąlygų page-

siuvykloj, 125 
Mat, hillmaniškiai nužiūrėjo, 
kad tie darbininkai pritaria nias bedarbių. į tą viešąjį tar- 
kairiajam sparnui; o vienas iš dymą-teismą yra pakviesti ir 
jų kritikavęs Hillmano šaiką, Brooklyno valdžios atstovai; 
kad jinai sumokėjo milžinišką tegul bandys pasiteisinti, j-eigu 
sumą pinigų, 
B.eckermaną ir Orloffskį. — 
Šiędu raketieriai buvo beorga- 
nizuoją savo atskirą uniją pa- 
sipinigaut iš kriaučių; tai tą jų 
biznį Hillmanas atpirko. , 
- “Bešališkas” pirmi ninkas 
Weintraubo ir Foxo dirbtuvėje 
patvarkė, kad bosai,, užmokė
tų, tik vienos sayąites algą dąr- 
bininHuiį ’kuriam jie buvo ąlįą- 
lingi ųž dvi savaites. Tai irgi 
su> žinia ^Amalgameitų 
viršininkų. Bet. kįti darbinin
kai atsisakė -dirbti, kol ,tam 
siuvėjui bus išmokėta pilna jo 
alga., . .....į' ■ , ■. ,

Dešinsparniai Loųis. Gold
stein ir GJickman susipyko 
“trade boarde,” Amalgameitų 
Unijos švarkų skyriuje, Gold- 
steinas peiliu suraižė Glickma- 
nui kaktą. Glickmanas buvo 
Goldsteiną už tai areštavęs. 
Bet greitai pats nuėjo į polici
ją su unijos delegatu Ph. War- 
neriu ir paliuosavo Goldstei
ną iš po arešto. Policijos ka
pitonas jį mielu noriu paleido; 
sako: “mes nenorime kištis į 
reikalus Amalgameitų Uni- 
jps.” Hillmaniškiai unijos 
viršininkai, mat, policijoj skai
tosi saviškiais.

nupirkdama :gali. Tame mitinge bus išneš
tas nuosprendis prieš kapitalis
tus, su reikalavimais tinkamos 
bedarbiams pašalpos. Kitos 
organizacijos turi padaryt taip, 
kaip ir Tarptautinio Apsigyni
mo 17-ta kuopa, ir išrinkt de
legatus į tą- mašihį tardymą- 
teįsriią. ' • '■ ' 1 ■' ! ' '
Susirinkime turiėjbine «ir spe

ciali atstovą riūol T,D. Ap^igy- 
nlrtio h ištrinto/ •' 'r,~' '"1 - Xi •' 
paaiškihb apie reikalą kuo
poms persiorganizuoti <įi 'gru
pei, kurtės ;sūsidėtųl iš 10 ma
rių ir ’ kiekviena tupėtų' savo 
kapitoną duoklėms išrinkti ar
ba į "Bile kokį bendrą Veikimą 
sumobilrzubt■ savo grupės na
rius. Grupės gi priklausytų 
prie kuopos, bet veikimas tuo

juos 'lankyti.

Tag Days Reikalams 
Alkanųjų Maršavimo

R. . rinimą-ir-prieš Amerikos Dar
bo Federacijos vadus,

i nesenai ■ pardavė streiką 
,'binių išvažiotojų.

kurie 
skal- I

šįNew Yorke ir Brooklyne 
šeštadienį ir sekmadienį tęsis 
Tag Days, tai yra rinkliavos 
su dėžutėmis gatvėse ir vaikš
čiojant po namus,—naudai al
kanųjų maršavimo į Washing- 
toną. Sukelti tam lėšų specia
liai rūpinasi Darbininkų Tarp
tautinė Pagelba (Workers In
ternational Relief). Gaukite 
dėžutės iš Workers Centro, 
61 Graham Ave., Brooklyne, ir 
padirbėkite tam reikalui.

I NUSINUODIJO DAKTARAS 
SU SESERIA

BROOKLYN. — Rado iš 
nakties nusinuodijusius dakta
rą A. E. Mucklowa ir jo sese
rį, 300 Sumner Ave. Nusižu- j 
dymo priežastis būsianti ta, Į 
kad jiedu prarado apie $100,- i 
000 kokiame tai gembleriška-1 
me biznyje.

MIRTYS— LAIDOTUVĖS

Lapkričio 12 mirė A,ntanas 
Malakauskas, 37 metų, gyve- ■ 
nęs po No. 49 Ten Eyck St., [ 
Brooklyne. Laidotuvės bus į

$10,000,000 PAMINKLAS 
4

East Orange, N. J.—Ediso
no, mirusio išradėjo, našlė ke- -pirmadienį, 16 lapkričio, 9-tą 
tina statyt savo vyrui pamink- va]> ryte.
lą už 10 milionų,^dolerių.

30 METŲ KALĖJIMO Už 
PATVIRKUSIOS MOTERS 
Vyro nužudymu

Queens, pavietę teisme nųtei-

PRAMOGOS 
BROOKLYN? N. Y. 

MILŽINIŠKAS BALIUS
, Rengia Liet Amerikos Piliečių Kliu- 
j basisubatpj, 14'Iapkričio (Nov.) 1931. 
I Bus gyvanašlių balius su .šokiais, tre- 
Įčios klasės ir dar pirmas tokios rū
šies bialiusr Brooklyne. Įvyks paties 

„ JKliuboi Naujojoj-• Salėj, 80 Union
ra, jų namu priemenėj* Asto-'A™-,y kampas Stagg st. Nepraleis- 
nini kad naskiriJiž tuos ni- klte ši<>?' progas.pei vyrai nej mote- ..paęKUl pz tuos pi ryS, nei merginos, nei vaikinai. Da- 
nigriš .galėtų, Conlįniene gaut lyvaukite visi^karie tik norite links- 

13 --1- - v' ' -1- , 'mai laiką' praleisti? Prasidės 7-tą
t ' ■ f v' • t i vai. vakare. Muzikantai bus net išniylimu Vyru. Tame, užpuoli- Kauno. Įž'dngari vyrams 50c, mote-• ' 1 v • « T

sįas , 3Q .įietų, JtfUęjiman jau- į
T,D. Apgigy- ‘vaiĮciiiąs Jainę^ DėPew. Jį i
Jis plačiau įuvo prisiviliojus pųsėtjnai pa-1 

gįryenusi, Api$ Corį-HnieriS. Vai-1 
Kinas uorėj p apiplėšt jos vy-: 
rąrjų,pamų priemenėj* 
riioi ’kad naskuL hž tuos ni- Kire Slo.s PrW'l™ vyrai, nejj njpj,. K^cijjpasjiui ua tuos pi^ ryS, nei niergmos, nei vaikinai, 

'-i**. w ---- o-’--
tėfsmisk^’per^k^Nlną su ne-

me v^ras ir tapo nušautas. Tei- j rims ir merginoms 25c. Pradžia 7.val 
:sme vaikinas pasisakė kaltas

būdu galima būtų sudaryt en-įjeigU nebūtų prisipažinęs, bū- 
ergingesnis. 'tų gavęs elektros, kėdę.

Distrikto atstovas daVė Fge- ; ______ :----- ---------- ----- ge- ,   
rų pamokinimų, kaip turi lai- POLICIJA RANKOJ 
kytis darbininkas, areštuoja- flĘŠIOSIS REVOLVERĮ 
mas pikieto eilėje, dalinant la- PRIEŠ'PLĖŠIKUS 
pelius ir t. t. Vienas iš svar- _____
biausių atsargos dalykų—tai NEW YORK. — Policijos
jis neturi duot policijai savo komisionierius Mulrooney iš- 
adreso. Mat, adresą sužino- į leido patvarkymą, kad policis- 
jus, policija dažnai pasiunčia j tai, tam tyčia pastatyti didna- 
savo šnipus į draugo kamba- miuose prieš plėšikus bei va
rius, pakiša ten kokios nelega- žinėjanti automobiliuose, gau-

BALIUS
Rengia J. Baltrukeyičiaus Orchestra^

SUBATOJ

Lapkričio 14,1931
‘ : “LAISVES” SVETAINĖJ ;
46 Ten' Eyck St. ' ■ Brooklyn, N. Y

'■ PRADŽIA;'? -VAL. VAKARE 1.:
; < ĮŽANGA 50 CENTŲ

Šiame baliuj šokiam grajys dvi orkest- 
ros: viena lietuviškiem šokiam, kita ame- 

. rikoniškiem. Tokios puikios orkestros 
vargiai kada galima turėti. Jideliuose pa
rengimuose.’ 1 r . ’'

, Šiame baliuj turės geViis laikus seni ir 
jaunr; jauni galės pasišokti kiek tik jų.spė- 

.kos leis.. O. senesnieji susieis su sąvaiš pa
žįstamais prie stalo, prikrautais skaniais 
valąiajs ir minėtais gėrimais.;

; ’ Ąt^kįt v^a ^dpiyna—nuo jauninusio iki, 
seniausio.' Viši busit‘užganėdinti.

į

Policijos

dymui plėšikų, turi laikyti re
volverį rankoje. Nes kol po- 1 
Jicmanas išsitrauks revolverį iš 
jkišebiaus, tai gali būt nušau
tas, kaip kad jau ne sykį atsi
tiko.

PROLETARINIŲ ARTISTŲ 
■CENTRO ATIDARYMAS 
■SŲ PROGRAMA
‘ ;.-‘NEW' YoRk.—Smagi, įvai-' 
ri programa yra žadama šio 
šeštadienio vakare, atidarant 
darbininkų Kultūrinį Centrą, 
63 W.'15'th St. Tame centre 
talpinšis“ '• raštinė 1 ‘Darbininkų 
Kultūrinės Fėdertt'cijfos, Nėw 
Mašseš| 'Jdh'rt 'Reed Kliubas ir 
tuo p'ačiu vrirdū' Dailės Mo
kykla: Programą* patieks įvai
rūs John Reed Kliubo nariai ir 
kitr proletartniai artistai. Da
lyvaus žinomi radikaliai rašy
tojai iri piešėjai, kurie sakys 
trijų minučių prakialbėles.

Bus ir !muzika su šokiais.

DIDELIS ŠULERIS (
‘ NEW YORK. —- Frederick 

(Florian buvo (išviliojęs virš 
$34,000 iš tūlos Agnes Brėb- 
ner, už kuriuos1 žadėjo nupirkt 
jai didžiausius pelnus nešan
čių1 Šerų. Tapo areštuotas ir 
po $40,000 parankos pastaty

tas; )<<-■ <• . • >

|NUSIŽUD£ SENAS 
BEDARBIS > i

:. NEW . YOREL: Netekęs, 
darbo, gazu nusižudė Joseph 

iLiadom, 67 metų amžiaus.

vakare. Nuolankiai visus kviečia 
Liet. Am. Piliečių Kliubo 

Parengimų Komisija.
• s ’ ■ . (269-270)

LIETUVIS FOTOGRAFAS
i F o togra- 

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

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

F. KLASTON’S STUDIO 
499 Grand St, 

' i BROOKLYN, N. Y.
............. ...............j----------------- ;-------i—

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiaš ir chroniškai vyrų ir 

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

DR. MEEK* .
156 W. 44th St., Room 302
, New York, N. Y.

Valandos Priėmimo:
Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 3 

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

Telefonas Lackwanna 4-2180

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami' Gėry Cigarų , •' 
Mylėtojai! ‘ .

Kaip' Bropklyne, taip ir 
kitūošėr miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymu; 
medėgos yra užlaikomos, vi-? 
sur teikalaukįte

Naujoku Cigarų

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainus po 
10c’ ir 15c

Tai 
Lietuvių 

IšDIRBYSTfiS 
CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vafdą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į ^Artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
PrisiunČiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

VOKIETYS SPECIALISTAS 
r Kraujo,’ odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų ‘ '
DR. M. FILURIN ‘ 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NĘW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
■ Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Namo

BROOKLYN, N. Y.

MEDICJNOS DAKTARAS

* B' BAGDASAROV
t , 200 Second Av<4 '

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU

ORGANŲ' LIGĄS-i »
Valandos, pai/r^sįarpos dieryomiB rtuo - 11 
ryto iki 1 po .pietų.- , Vdkarhia nud 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.
r Telef. .ALGAJsrQUIN 4-8^94

JONAS STOKES ]
Fotografas j

* * * > * * i * * i \
<šiuorrti pr^ne^u sa^o kostume- 

riamš. kad pprkfeliau Įfcavo studiją

Telefonas: S>tagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint t-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAflDOTUVlO DlRKKTOpIUa

51

naujon vieton, 
no n u m e r i d 
512 Marion 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
2 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

Telephone, itagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marey Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

T~r

y

—

KUNDROTO APTIEKA

4

ū prisiąskit kartu au užsakymu.

t

[ Brooklyn, N. Y.
Tel., Greenpoint 9-2017-2360*8514

Ilbalzamuoja ir laidoja numirusiai 
ant visokių kapinių;-pareamdo au
tomobilius ir karietai veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.3

Siuorai primenu savo draugams, jog ai vis 
praktikuoju savo profesiją.

** u

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
. . . ■ Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, .' Brook Iv n

TML.. MIDWOOD »-•»«!

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

p P. J. KUNDROTĄ, Savininkas t

229 Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės

* • \
likirpkit i} skelbimą ir

, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave,, Brooklyn

Te!. 9-7831 r
Cicriausia Studija lirt'ohlųnc. Ateikit Penitiht inti

ŽODIS NUO DR. fflDLOWITZ
dar

HAHHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

; GRABORIUS J
L ‘ / f tJNDĖfcTAKER)! ‘

be

o i-u o e====3 o o

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų 

šiais raistais neužtrankia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
gelbsti sugrąžint nąturalį vidurių malimą. Nereikia Virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot "vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina ..................................................... 60c., per paštą 65c.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

- DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

f New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

(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 I
7 .Brooklyn, N. Y.

. Phone, Stagg 2-5043
t......  |




