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Workers* Daily)

Išeiga Kasdien, Apart
Nedėldienių

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

Brooklyne mes. jau turime 
penkis lietuvius jaunuolius, ku-
rie priklauso prie Jaunųjų Ko- 

t munistų Lygos. Jie veikliai 
dalyvauja ir Lygos ir lietuvių 
darbininkų judėjimo darbuose, j 
O keli mėnesiai tam atgal ne
turėjome nė vieno jauno čiagi- 
mio lietuvio komunisto.

Lapkričio 8 d. Chicagoje lie-' 
tuvių darbininkių oragnizacijos į 
rengė bolševikų revoliucijos su- j 
kaktuvių paminėjimą. Susi-1 
rinkę proletarai svarstė savo 
klasės reikalus—bedarbę, algų 
kapojimus, reakcijos siautimą, 
gynimą Sovietų Sąjungos, nau
jo karo pavojų ir tt. Paminėji
mas buvo vakare, o dieną įvyko 
masinė konferencija, kurioje 
dalyvavo virš 90 delegatų nuo 
37 organizacijų. Tai toks buvo 
komunistinis frontas.

Dabar pažiūrėsime j mūsų 
priešų frontą. Prieškomunisti- 
nė opozicija surengė bankietą. 
Tikslas: pakenkti konferenci
jai ir revoliucijos paminėjimui. 
Kalbėjo patys čyfai. Kadangi 
jie buvo pavalgę, sotūs, tai už
miršo bedarbę, užmiršo algų 
kapojimus, revoliucijos sukak
tuves ir visus kitus jiems sve
timus proletariato reikalus, o 
burnojo prieš komunistus, nie
kino mūsų judėjimo revoliuci
nę vadovybę.

bylaKanadoj eina didelė 
prieš Komunistų Partiją. Su
areštuoti ir teisiami devyni mū
sų broliškos partijos vadai. Vi
si jie yra Kompartijos Centra-* 
linio Komiteto nariai. Valdžia 
šiuo teismo keliu ketina pavers
ti Kanados Komunistų Partiją 
nelegale. Veikiausia tą ir pa
darys. 1 ' * ■ f' '• ■ " • ;

- '. < j_______ ; „ i

Bet Kanadoj irgi randasi 
“Komunistinė Opozicija.” Tai 
trockistų bei cannoniečių spir
gučiai. Jiem,s vadovauja tūlas 
Spector. Jis buvo Komparti
jos Centralinio Komiteto narys 
irgi, bet tapo išmestas iš komi
teto ir iš partijos.

Spector irgi sėdi teisme, bet 
ne už grotų. Jis tik tėmija, 
kaip ta byla eina. Policija ma
to jį, bet neliečia. Spector “su
sirūpinęs“ delei to. Amerikos 
trockistų organe “Militante” 
(lapkričio 14 d.) telpa jo laiš
kas tuo reikalu. Jis skundžiasi, 
kad jis nekaltas, kad policija jo 
nekliudo. Aš, girdi, nebijau 
kalėjimo, aš esu “bolševikas“, 
aš norėčiau, kad ir aš būčiau su 
jumis už grotų, įidant kovot 
prieš reakciją ir už Komunistų 
Partiją ir tt. Matote, Spector 
kalba labai revoliucioniškai.

Bet tai tik žodžiai, tik blo- 
fas ir pasityčiojimas iš revo
liucijos. Kanados yaldžia pui
kiai tą žino. Ji žino, kad .tjroc- 
kistų “Komunistinė Opozicija“ 
padeda valdžiai griauti komū- 
ništinį judėjimą, padeda kovoti 
prieš Komunistų Partiją ir Kd- 
munistų . Internacionalą j štai 
kodėl ji ugnim kovoja prieš tKo- 
munistų Partijos vadovybę, o 
leidžia pilna burna* blofyti 
“Prieškomunistinei Opozicijai“. 
Pažįsta jį 
Spector.

savo tarnus ypatose

Trockis 
draugams 
juos, kad 
Savo rašte jis sako: “Mes ne
esame atsižadėję idėjos (vil
ties) laimėti savo pusėn Komu
nistų Internacionalą ir jojo įvai
rių sekcijų.“ Buržuazijai belai
žydamas čebatus ir padedamas 
baltagvardiečiams loti prieš 
Sovietų Sąjungą, Trockis virto 
Don Kišotu. Tebesapnuoja vy
ras apie laimėjimą savo kont- 
r-revoliucinėn pus4n viso mil
žiniško komunistų jddėjlmo!

rašo gromatą savo 
Ispanijoj. Jis bara 
jie veikia atbulai.
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Bedarbiam Skirtus Pinigus 
Surijo Demokratai

New York.— Iškelta 
aikštėn štai kokia niek
šiška vagystė. Tamany 
Hali politikieriai (demo
kratai) naudojo bedar
biams skirtus pinigus lai
ke pereitų rinkimų, idant 
pravarius savo kandida
tus. Tai matote, kur ei
na “bedarbių šelpimas.” 
Žulikiški miesto politikie
riai išplėšė iš badaujan
čių bedarbių kūdikių pas
kutinį duonos kąsnį ir su
vartojo grafto ir vagys
čių reikalams.

Septyniolika Bedarbių 
Nusižudė San Diego

SAN DIEGO, Cal.—Čio
nai yra tiltas per siaurą, gi
lų ir gražų tarpkalnį, kuri 
lanko daugelis turistų. Bet 
pastaruoju laiku net 17 be
darbių nusižudė, nušokdami 
nuo to tilto. Šis tiltas da
bar vadinasi “;
tiltu.”

LAWRENCE AUDĖJU STREIKAS SULAU
ŽYTAS PER SUVIENYTAS VALDŽIOS, 
KOMPANIJŲ ir SENŲJŲ VADU SPĖKAS

Prezidento Hooverio 
Švogeris Pasirodė 
Būtlegeris

pareiškusios, I
• dirbtuves i

Streikas galutinai sulau- kompanijos,' 
žytas suvienyto fronto au- jog laikys savo 
dinyčių kompanijų, vald- uždarytomis neapribotą lai- 
žios, raitos ir pėsčios pOlici- ką, šiandie skelbia, jog ati- 
jos, senosios suvienytos au- darant dirbtuves, jos ims 
dėjų unijos (U. T. W.) iš darbininkus atgal į darbą 
Amerikos^ Darbo Federaci- 25 nuoš. nukapotomis algo- 

|mis. Reiškia, audinyčių 
kompanijos yra pasiryžu- 
sios darbininkų gyvenimo 
sąlygas numušt iki žemiau
sio laipsnio ir jos eis prie 
to drąsiau po pirmo jų pa
sisekimo sulaužyt tokią iš 
syk vieningą 25,000 audėjtj 
darbininkų spėką. Bet dar
bininkai, kurie neparodė 
ganėtino pasiryžimo laike 
streiko, turėtų pasimokint 

rilis ir tie Visi ' darbininku iš šio streiko. Darbininkuo- 
priešai atsiekė savo tikslą, se pasyviškumui begali bū- 
Tas kompanijų tikslas da ti vietos. . Darbininkai, kad 

prievar- lp pralaimėję savo ištver- 
1*1 __ rm’nrrn Izovo nv’iirnln rr-nirz-f-

jos ir American Textile 
Unijos. Tos visos spėkos’ 
per visą streiko bėgį, per 
penkias savaites ’ įtempto
mis pastangomis dirbo die
ną ir naktį linkui sulaužy
mo streiko. Tos visos spė
kos dėjo visas pastangas ir 
vartojo bjauriausią terorą 
prieš visus karingus strei- 
kierius ir visus karingos 
Nacionalės Audėjų Darbi
ninkų Unijos organizato
rius ir tie visi 1

Santa Monica, Calif.— 
Prohibicijos agentai su
areštavo tūlą butlegerį, 
kuris pasirodė esąs pre
zidento Hooverio švoge
ris. Agentai sužinoję apie 
tai, bandė paslėpti tą fak
tą bet jau buvo pervėlu. 
Bandė areštuotą paduoti 
po kita pavarde, bet jau 
žinia buvo pasklydus po 
miestą. Dabar didžiau
sias sujudimas, kad sau
sojo Hooverio švogeris 
yra iki ausų apsišlapinęs. 
Net New Yorko laikraš
čiai rašo apie tai edito- 
rialus!

Mandžūrijoj Eina
Kruvini Mūšiai

neužsibaigia vien 
tingu grąžinimu darbininl.ų 

saužudystės | atgal į darbą 10’ nuoš. nu
kapotomis algomis. Pacific

‘MAINIERIAI SUKILS PRIEŠ TE
RORĄ ir ALKĮ,’ ŠAUKIA DRE1SERIS

NEW YORK.— Sugrįžo mušta Harlano paviete ir ■ 
rašytojų komisija, kuri ty- niekas neapkaltintas. Gi trys 
rinėjo padėtį Kentucky šerifai užmušta ir penkios-; 
mainierių. Komisijos va- tLY ‘ • • ■ ■ •
das novelistas Dreiser sako, I tą. 
kad jeigu Harlan ' pavieto 
viršininkai nebus pakeisti 
kitais žmonėmis, tai mainie- 
riai sukils prieš terorą ir 
prieš alkį. Jis sako: “Kūdi
kiai miršta nuo bado ir jokio 
kito maisto jiems nėra, 
kaip tik bynzai. Vienoj vie
toj nuo septynių iki devynių tai tyli. Bet kuomet suareš- 
kūdikių miršta budu kas tavo ir apkaltino sindikaliz- 
savaitė.”

O teroras prieš mainie- • maistą del badaujančių šei- 
Sako Dreise-, mynų, tai-tą spauda visa■ - - 1 - - — ,,

į savo ištver
mingą kovą, privalo grįžt 
į darbą organizuotai ir tęst 
savo organizatyvį darbą 
dirbtuvėse. Organizavimas 
darbininkų į Nacionalę Au
dėjų Darbininkų Uniją turi 
būt tęsiamas be sustojimo 
patol, pakdlvisi Lawrence’o 
audėjai.. bus^šios karingos
unijos nariais, i

Lawrence’o Streikierys.

PEIPING.— Pranešimai 
sako, kad Mandžūrijoj eina 
kruvini mūšiai tarpe japo
nų ir chinų. Japonija buvo 
padavus ultimatumą gene
rolui Ma tuoj aus rezignuo
ti iš vietos. Bet ultimatu-’ 
mas tapo atmestas. Japo
niją traukia TiaUjus kariuo
menės būriuš prie Nonni 
upės ir rengiasi dideliam 
karui.

GINKIM ATEIVIU DARBININKU TEISES
r- . 'iy

Brooklyno, Shenandoah ir Wilkes-Barre Masinės Konferen
cijos Priėmė Sekamo Turinio Rezoliuciją delei Kovos 
prieš Reakciją ir už Gynimą Ateivių ir Negrą Teisią

, ■ J ---------—
Vis labiau ir „žiauriau di

dėja Jungtinėse Valstijose 
reakcija. Puolimai ant dar
bininkų klasės revoliucinių 
o r g anizacijų, Komunistų 
Partijos ir revoliucinių uni
jų vadų, areštavimai kovin
gų proletariato vadų, gru- 
dimas į kalėjimus ir depor
tavimai tūkstančiais kiek
vieną mėnesį į užsienį, tai 
tokia šiandien padėtis.

Viena iš kapitalistų kla-iv v .. , ..« pikta.
tymas darbininkų klasės į! 
grupes; į čiagimius ir atei
vius darbininkus, į baltuo
sius ir negrus, idant sky
rium sumušt tas darbinin
ku klasės dalis. 

c 

Darbininkų klasės laimė
jimas yra užtikrintas tik
tai bendrame veikime, neat
sižvelgiant į rases ir tau
tas. . .

Mes pasmerkiame Jungti
nių Valstijų valdžios puo
limus ant negrų ir ateivių eiles visų tautų ir visų rą- 
darbininkų, kaipo puolimus siu už 1 
ant visos darbininkų klasės, reikalus!

Mes griežtai pasmerkia- Budavokim savo į 
me įvairius reakcinius su- gas kovos eiles! 1 ,

į -J
manymus prieš ateivius dar? 
bininkus, kaip tai, registra
cijas, pirštų antspaudas ir 
taip toliau.

; V •’Mes užgiriame vedamas 
Komunistų Partijos ir Atei
vių Darbininkų Gynimo Ko
miteto kampanijas. Mes 
p a sižadame sumobilj2Udti 
lietuvių darbininkus kovai 
u z negrų ir ateivių darbia 

i ninku teises, kovai prieš

Kiekviena lietuvių darbi
ninkų organizacija privalo 
įstoti į vietinį Ateivių Dar
bininkų Reikalų Gynimo ko
mitetą. Kiekvienas kovin
gas darbininkas privalo fi
nansiniai ir ’moraliai pa
remti ateivių darbinihkų 
reikalus.

Šalin buržuazijos reakci
ja, puolimai ant negrų ir 
ateivių darbininkų! j

Sujungkime proletariato

darbininkų klasės

Mes griežtai pasmerkia-

dešimts mainierių-apkaltin- i BEDARBIAI PAĖMĖ UŽ KALNIE 
, Unijos įsteigta pašai-i 

po's valgykla sunaikinta ir! 
niekas neapkaltintas. Du 
laikraščių raporteriai pa
šauti ir nėra kaltininko. į

RIAUS MIESTO TARYBĄ ir LAIMĖJO

vienin-,

• ■ ; .j 

Išgelbėjo Nuskendusio 
Laivo Vienuolika Žmonių

BALBOA.—Lapkričio 12 
d. amerikonų laivas įšgęlbę-v 
jo vienuoliką žmonių, kurie 
išbuvo mirties nasruose) per 
keturias dienas ; ant Carib- 
bejos jūrų. Tai buvo au
kos nuskendusio laivo. Su 
laivu nuskendo penki, o vie- 
nuolika spėjo sulipti ,į mažą 
valtelę, kurią per keturias 
dienas blaškė galingos vil
nys. Nelaimingieji buvo 
netekę vilties išlikti gyvi. ~

=
Apgavikai Išviliojo iš 
Bedarbių $200,000 ■
Laikraščiuose pradėjo gar

sinti, kad Photo-Electric 
korporacija suteikia darbo 
bedarbiams. Bet už gavi
mą darbo bedarbis turi iš

COVERDALE, Pa.—iBe-lti alkanus ir suteikti jiems anksto užsimokėti $50. Bet 
Unijos organizatoriaus au-! darbių > Taryba, remiama1 pastogę. . šitie apgavikai darbo be-

Tarybai pradėjus posėd-; darbiams nedavė ir išviliojo 
žius, ponai sakė, kad jie iš jų $200,000. Į šitą žuli- 

i “nieko negali padaryti”, kystę įvelti miesto valdinin- 
ir tikai.

tomobilis . išdinamituotas ir Nacionalės Mainierių Uni- 
valdžia neranda kaltininkų. jos> 
Pardavingi laikraščiai apie

privertė poną Long-

me mainierius, kurie rinko

riUS baiSUS. Sartu i_/i ęiou- i hi^hu, Lai ■ Lčį 
ris: “Dvylika mainierių už-' gerkle užbliovė.

NAUJI JUODI DEBESIAI MELU 
APIE SOVIETU SĄJUNGĄ

šitie apgavikai darbo be-

pencil susaukh miesto tary- kad jie </net*uri pinigų.. jr i 
bos specialį posėdį. O mies- geį įuo tarpu atmaršavo --------------
to taryba buvo priversta mjnja bedarbių su moteri- J _ x M A a

Pasigirdo 17 YTD A ! 
esame ai- 1 Ei A 1 •

sutikti, kad bedarbių šėtros 
bus pavaduotos -. pastatytais 
naujais mediniais barakais 
ir kad bedarbiai visam mie
ste bus aprūpinti maistu ir 
drapanomis. '

Matote, kur vienybė, ten 
ir galybė. -Orgknizuoti be
darbiai laimėjo svarbų mū-

mis ir vaikais.
šauksmas: “Mes esame 
kani!” Ponas Longpencil iš
bėgo ir liepė bedarbiams nu
siraminti ir eiti namo. Gir-; 
di,

j šį prieš alkį. Jie privertė 
liui, kad ištikrųjų jie gelbs- | buržuazinę valdžią, maitin

ti Chiniją “nuo bolševizmo.” =z:=s=..:..; ......... .... ■■=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VADAI pasmerk-
T|;PARTIJA BAND0MA PADARYTINELEGALE

Juo toliau, tuo aiškiau 
darosi, kokius prakeiktus 
triksus vartoja pasaulio im
perialistai, idant surengus

jo? melų malūnai pradėjo 
malti dieną ir naktį. Lap-r 
kričio 12 d. visa New Yorko 
kapitalistinė spauda užpil
dyta bjauriausiais išmislais, 
buk, Sovietų Sąjunga pri- 
siuntus kariuomehės ir duo-- 
dahti pagalbą generolui Mą. 
Visokių Kitokių melų leid
žia japonai apie Sovietus, 
idant pasirodžihs pasau-A

SCHENECTADY, N. Y

Darbininkai turi budėtu 
Darbininkai neprivalo^ pasi
duoti imperialistų spąudos 
melams. Sovietų Sąjunga 
karo nenori ir jo nepradės. 
Ji paskendus budąvojime 
socializmo. Ji kovos, tiesa, 
prieš užpuolikus, bet ji ka
ro nepradės. Tą žino impe
rialistai, ’ bet tyčia skelbia, 
kad Sovietų Sąjunga jau 
vedanti karą ant Chinijos 
žemės.

jo didenybės kara- 
valdžią Kanadoje.” 

draugais yra: Tim
John 
Hill,

Tom Ewen,

Asspciated Press praneša 
jūs’tik patys sau ken- iš Tientsin, Chinijos, jog ties 

kiate su tokia taktika”. Bet uPe, Nonni staiga pasirodė 
bedarbiai neklausė ir laikė skaitlinga chinų komunistų, 
apsupę miesto svetainę, kol j Raudonoji Armija, supliekė
privertė ponus priimti be- 

’ darbių reikalavimus.

naikinti komunistinį judėji
mą šitokio teroro -pagelba. 
Bet’ji apsirinka. > ■

»

Masinė darbininkų orga
nizacijų konferencija įvyks 
lapkričio 15 d. po num. 703 
Windsor Tarrace. Po koii- 
fesencijos yra rengiami pie
tūs. ' ' ■' ; L ■ i :

Kazam— Apavų fabrikas 
“Spartak” pralenkė^ Penkių 
Metų Planą ant 39 nuoš. 
Tas atsiekta priimant pa
siūlytą d. Stalino planą, r

TORONTO, Kanadai — 
Kanados Komunistų Parti
jos aštuonius vadus teismas 
rado “kaltais priklausyme 
prie nelegalės organizaci
jos,! kurios tikslas yra nu
versti 
liaus 
Tais 
Bųck,
Boychuk, Amos T. 
Malcholm L. Bruce, Samuel 
Cohen^ Cathew Popovitch 
ir Thomas Cacie. Valdžios 
prokuroras < pareiškė, kad 
tuojaus bušdduotas pasiū
lymas konfiskuoti visą Ko
munistų Partijos savastį-.

Kanados valdžia <tikisi, su-

Bedarb. Demonstracija
STEUBENVILLE, O. — 

Lapkričio 12 d. virš penki 
šimtai bedarbių susirinko 
ir reikalavo greitos pašaL 
pos. Buvo sumobilizuotos 
visos policijos spėkos. Kal
bėtojams neleido kalbėti, 
bet demonstracijos nepajė
gė suardyti. Kur kalbėto
ji platforma turėjo : būti, 
ten policija pasistatė sala- 
veįšių armijos niekšus mels-; 
tis “už bedarbius/’ , > • *

Sevastopol.— Keturiomis 
dienomis pirm plano nuleis
tas į vandenį naujas galin
gas laivas “Novostroj.” 
Taipgi baigtas budavoti 
žvejojimo laivas No. 48, Jis 
įrengtas, kad ant jūKį at
liks ir apvalymą žūvų.

japonus ir įsteigė Sovietų 
valdžią toj Mandžurijos da
lyje. Tokį smūgį gavus ja
ponų armija, jog raudoriie-| Varšava.— 
siems patekę keturi orlai
viai ir. daug amunicijos. Ja- 
ponijąr skelbia, kad šitas už
puolimas buvęs padarytas 
su sutikimų gen. Ma, kad 
komunistą armija pribuvus 
iš Sovietų Sąjungos ir tt. 
Bet, visas šis pranešiinas te
bėra nepatvirtintas ir gali 
pasirodyti tiktai paskalai. 
Paskutinė dalis pranešimo 
skamba provokatoriškai.

Nankingo valdžia gavo 
telegramą nuo generolo Ma, 
kuris griežtai užginčija lei
džiamas paskalas,; būk;. So
vietų Sąjunga padedanti 
jam kariauti su japonais.

~r.—. • 
į New York į“Sun’’' prane

ša, kad mieste, \geattlę, 
Wąsh„ du r komunistai, esą 
išrinkti į miesto tarybą.

POGROMINĖS RIAUŠES 
LENKIJOJ

’■ Lerikai po- 
gromščikai tebeveikia. Nau- 
jp^ riaušes .įvykoį įvairiuose 
u niversitetūose. , .Užpuoli
mai ant žydų plečiasi t Did
žiuma 1 universitetų uždary
ta. Varšavoje riaušėse dvi
dešimts studentų sužeista.’

CLIFFSIDE, N. J.
14-tas Apvaikščiojimas Pro

letarinės Revoliucijos Sovietų 
Sąjungoje. Lietuviai darbinin
kai sveikinkite Revoliuciją! 
PRAKALBOS! Šios prakalbos 
yra tarptautinės. Lietuvių kal
boje kalbės drg. P. Buknys, 
nedėlioję, 15 d. lapkričio Rusų 
Darbininkų Kliubo svetainėje, 
324 Anderson Ave., Cliffside, 
N. J. Prasidės lygiai 2-rą vai. 
po' pietų.

t , t ' i v ' t i ( 1 r

(Daugiau, Pasaulinių žinių
, 5-tam Puslapy j) 7, .

•J
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Marksas yra pasakęs, kad 
tikybą—tai žmonijos /nuo
dai (opiumas). Religija vi
suomet stovi išnaudotojų 
pusėj, tarnauja valdan
čioms klesoms, kad geriau 
sektųsi išnaudot ir laikyt 
pavergime plačios darbo 
masės.

Kaip sutiko pravoslavų 
bei kitos tikybos ir jų sau-

DU

į

yuoja senas gyvenimas! Bro
liai, susipraskite ir eikite prieš 
SSRS!”

Šiaurės Kaiikazo kontrre
voliucine religinė “imias- 
lavcų” organizacija net iš
dirbo savo programą , su 12 
sąlygų, kurias 'privalo pil
dyt visi tos1 organizacijos 
nariai:
;1) Kovot su Sovietų val-

dė Pilnoj Šyįesoį Kaipo Baltasis 
Šovinistas

i : ' • ; ; i ; j l > . i i ;/ * \

Bacevičius Buvo Vyriausias Tos Puotos Kalbėtojas, Pilnai 
i Susidedamas su Prieškomunistihe Skloka

į ’gotojai:, popai, kupigai ip džia, 2) Neit į Raudonąją

pytjfev ne^uprarftą, Jjpg- eocialfa- 
šistai* yra ’ darbininkų 'priešai ir 
iš nesupratimo nueitų pas prie
šus ir dirbtų jiems, tik Prusei
ka, kuris dideliai išmintingas, 
juo$ išgelbėjo nuo to ir toliau
gelbsti,, žinoma, su ta išlyga, fe 
kad jie įsteigtų jam laikrdšfį.

; , O ištiktųjų ’yra taip: Jis ne
tik negelbsti juos, bet pats vis • 
greičiau eina pas socialfašistus 
ir kitus darbininkų priešus. . 
Kada, jis su policijos pagelba 
išardo mitingą,' kad neleisti ko- , 
munistams kalbėti, tai kiek . 
Skirtumo tąrp jo ir socialfašis- 
tų? Kada ir jo šalininkai vietoj Ą 
dalyvauti Sovietų Sąjungos iu- 
kaktuvių apvaikščiojime,; susi
rengę pojdlį, valgo,, geria . ir 
niekinaj komunistus, tai kiek čia 
skirtumo tarp jo ir kitų darbi- 1 
■ninku priešų?

Bėreikdlmgai Pruseika taič 
koneveik?aki, * statydamas savė • 
“ Išganytoj aus’f roiėh. Jis gelbs- .; 
ii. ne.kitus, bet ramsto saVon^i-- į 
žėrną poziciją. Jis , yęd$ savoj , 
Šalininkus ne nuo fašistų .ir 
šocialfašistų, bet link ‘jų.’ 
- Apie bedarbę, apie krizį, a-' 
pįė* kovas pž, pašalpą będąr- 
biąms, .Pruseika ne puse, žpdžio )* 
heužšiminė. Tai jipnp5 sveti- < , 
riias reikalas. Kąš jiėmš,t kad 
Bedarbiai’alkani, kad darb! iŠ- 
naudojami. Jiė 'skirehgė bankie- ’ • 
tą išniekinti "komunistus ir pa->’ 
sipinigauti. Bankietai tai ide- ■ 
alus, jiems “veikimas/? . ;s.

. Tai tokis buvo sklokininkų 
bankietas. Buvo atėjusių ir 
jiems nepritariančių — tik del 
žingeidumo. Tokie, žinoma, 
daugiau neateis. Jie pamątė 
renegatus pilnoj šviesoj. O Įo7 
kius pamatyti vieną sykį už
tenka. Daugelis atėjo tik del 
didelio prašymo ir kad, tikię- 
tus jiems įsiūlė dykai. Nįet mu
sų aiškių draugų turėjo tikie- 
tus £avę; dykai. ! ■

• ! ’ * Dalyvavus.

1

ICHICAGO, Ill.—Pereitą sek-. Virbickas, bet * jis ‘‘be-suflio-- 
madienį, kada darbininkų orga-|riaus negalįs kalbėti,” tai'vėl. 
nizacijos apvaikščiojo 14: metų i bgda> f ii 
Sovietų Sąjungos sukaktuves,

vietų ėdžiai, 4) Nestot ’ į i?kloki"inkai ’ba«
IKKQV’ (Valstiečių ^avišal- apie:tap taip svarbias darbinių- • ays' _

pan., Spalių Revoliucija dar
bininkų ir varging.' valstib- 

, čių išsiliuosavimą iš kapitą- 
listų-dvarininkų ' jūhgo? 

■ Įvairių rūšių tikybos SSRS 
• viduj. iš pirmos dienos vir

to įdrdžiausiais Sovietų yal- 
džibs priešais. Jos aktingai 
padėjo pilietinio karo metu 
įvairiems ■ ’banditams ' -Vest- 
ardymo darbą ir kovot su 
Sovietų ’ valdžia, ' aktingai 
rėmė Kolcaką, Denikiną, 
Vrangelį ir kitus baltagvar
diečius. Kiek aktingai pi
liečių karo laikais SSRS 
cerkves, bažnyčios ir pan. 
dalyvavo kbntrrevoliucijbs 
fronte, liudija net pastarai
siais metais uždarant cerk
ves rasti cerkvių skiepuose 
ginklai, karo laiku vartotos 
vėliavos ir įvairūs panašūs 
dalykai. Dar 1929 m. Man- 
zeliaus vienuolyne buvo už
tikta visa eilė karo pabūk
lų, tarpe skaičiuj angliškų 
bombų. Štai kaip išrodo S. 
S.R.S. cerkvių ' “nekalty
bė”... su angliškomis bom
bomis, kuriomis buvo aprū
pinami baltagvardiečiai!

O gal sutriuškinus pirmo
sios intervencijas jėgas SS
RS įvairios tikybos ir reli
ginės sektos, ,pak,eitė savo 
taktiką link Sovietų val
džios iu tvaiįk^? Įrgį ne.^ 
Ir po kėnti’rečdlįucljos £U-‘ 
triuškinimo SSRS viduj jos 
nenustojo vedę / kontrrevo-f 
liucinio darbo. Jos kuotamp- netgi daromi sldptL sušįųin- 
riausiai susirišusios su kla
siniais 
priešais (buožėmis, speku
liantais, nepmanais) ir prie 
kiekvienos progoę stengias 
pakenkti Sovietų valdžiai. 
Visa eilė religinių organiza
cijų Leningrade, Ivanovo- 
Voznesenske, Astrachaniuj, 
Viatkoj ir kitur vede gana 
aktingą kovą su Soviet, vai-, 
džia. Tos religinės organi
zacijos svarbiausiu uždavi
niu statė kova su Sovietų 
valdžia ir grąžinimą senos 
carinės Rusijos. Fedor o v- 
cų sekta viename savo atsi
šaukime taip agituoja:

“Mes nai.kinsim visas Sovie- 
I : .

tų knygas, griausim Sovietų 
valdžią. Jūs turite suprast ir

__  . ?sj Šiaurės Kaukazo kontrre- proto. išėjo revoliuciome-; vajdžią 
rilis Ševič ir mirė. Sąlygos 
buvo pasibaisėtinos;' tame'; : 
urve ^kankinosi arba mirė tavjmo lailhį; J|pokslinčiįUs.!„ 
sekami Veikėjai: N. Bogda- Jis igyvefio nuo 1884 iki 322i 
noyič, Griąząnova, I. Iva- f 
no v, Arončik. Nusižudė Ši- 
riajev; numirė -urve Sen- 
tianin (1879), Saburov, Tel- 
lalov (1883), Barinikov, Mi- 
chailbV, TerentėV, ir Teter- 
ka tais pat metais, taipgi 
Kolodkevič ir Kletočnikov 
(1884 metais), ir daugelis 
kitų caro režimo priešų.

Nuo 1884 nietų politinius 
kalinius pradėjo grūsti į 
Šliselburgo tvirtumą. Da
bar Sovietų valdžia yra pa
vertus tuos kankinimo ur
vus į muzejus, kuriuos ap
lanko darbininkai, kaipo 
buvusius kankinimo urvus.

armiją, 3) Ne tarnaut So-;>
L r _ .1 . •

Su'pykęs; kad nesiseka' 'subjuuKijįiiiiKd.i buienge 'uaiiniicLcį i . _ , u , . . . : . ,
ir netik nė žodeliu neprisiminė kalbėtojais^'ir dainininkais, Juk- 

t—<- ■ , \ ■ —>r—~c -j-r----- apie:tas taip svarbias darbiniu?1 ^*YS' Pare^k®:. Pirmaš stalas
pos draugijas), 5) Nestot į kų klasei sukaktuves, bet nieki? buvo tikrų sklokininkų, o ■ -- - ' - - • ’ • ... aic faiz .hhiiitĮ niekas^ neno7

rį kąlbėtį.f, f. j į , j j į ; .
. Tarp šių, “netikrų j sklokinip-

Grigaitis Slepia Faktus
’ į » I

"‘Naujienų ? 256 numeryj 
telpa -editprialas apie tai, 
kad Sovietų Sąjungoje liko
si numu ;ta ant 30 nuoš. gy- 
venimoU’eikmenys. d‘Nau-1 
jienos” < j sako: “Rusijoje, 
mat, yįiįa > dvejopos rūšies 
krautuvės. Vienose galima 
pirkt prekes tik sulyg kor
telėmis, o antrose perkama 
ir parduodama be jokių ap- 
rįbąvimų.” Ir toliauš sako, 
kad ten, kur perkama su 
kortelėmis, tai yra, kopera- 
tyvų ’krautuvėse, “kainos 
jose yra palyginamai že- 
mos.” Tai tiesa, bet ve 
kaip Grigaitis nuporina to
liausi '“Žmonės, kurie del 
tam tikrų ‘leninizmo’ sume
timų; negauna kortelių, vi
sai neturi teisės tose krau-

, tuvese ką nusipirkt.”
O fkoki tie “žmonės,”- Gri- i 

gaitiš paslepia ir paslepia 
darbininkų minių apgavi-- 
mui.T Sovietų Sąjungoje 
kiekvieną^ dirbantis bent 
kokį’ naudįngą darbą, turi 
paliudymą,; kad jis yra nė 
dykaduonių kad jis užsiima 
naudingu; darbu ir (todėl jis 
sū tuom ’ baliudymud-jkor- 
telėipję, gw| i jįauth įswvąl- 

>džios *bęi kpperatyVų kratt? 
tuvių- i Aįįkį I jdaųg pigiau, 
Bet ’tJčmentai;:GHgąįtifiiai 
—“žmpnes,” kdrie nieko ne
norį/dirbti, tokių kortelių 
netūfi X’ jie privalo bran
giai ~

į aėra nei už centą tiesos, 
į Pruseika, Strazdas, Butkus, 
Kuodis—visi jie turėjo dar
nus mūsų įstaigose ir galė
ję būtų būti ten.rBet jieųis 
pasidarė baisios proletaria- 

, jo kpvos, jie norėjo sėdėti 
darbininkų centruose ; dr 
niekė neveikti.! Jie norėjo 
ir tas musų įstaigas pa* 
/erst į neveikimo įstaigas, 
atitraukti nuo revoliucinės 
Komunistų Partijos kovos. 
Išsisukti nuo streikų vado- 
zavimo, pikiėtavimų, de
monstracijų prieš buržuazi
nes įstaigas ir kitų kovų. 
Ir todėl jie pasirinko kelią 
prieš mus. Sakyti, kad “jo
kio ideologinio skirtumo... 
nėra” tarpe Pruseikos šali
ninkų ir Komunistų Parti
jos linijos vykintojų, tai rei
kia būti aklam.

Pruseika sukasi sau liz
delį, tokį, kur jis būtų pil- 

inas bosas. Kur jam niekas 
nepatvarkytų eiti į darbi
ninku kovas. Jis sukasi sau 
lizdelį, kaip kad turi jį su
sisukę ir “Draugo” redak
toriai, kurie darosi sau' pra
gyvenimą skleisdami darbi
ninkų tarpe religiniu^ ir 
buržuazinius nuodus. Tar
pe *jūs ir Pruseikos' didelio’ 
•skirtumo nebus. “Drąųgas”> 
giną kapitalistinę iŠhaUdcP 
^imo tvarką atvirai,' o Pru-. 
seika demoralizuos revoliu
cines darbininkų spėkas, 
kurios kovoja prieš’ išnau
dotojų surėdymą ir todėl 
padės kapitalistinei tvarkai 
laikytis. Skirtingais žod
žiais, bet dirbsite vieną ir 
tą patį prieš darbininkų 
klasę darbą.

koperaciją dr niemokyt vaD. 
kų Sovietų1 mokyklose, ■' 7) 
nesikreipt' Sovietų įmėdicK 
rįoš' pagelbės/' S/N^ląnkyt1 
pjrkių^skafyklų ir ,lęįtų kųb, 
tūrinių • įstaigų, 9) Neašsir 
rašyt ir; neskaityk Sovietų, 
laikraščių, 1 10) Nemokėt 
mokesčių, 11) Laukt Sovie
tų valdžios nuvertimo ir vi
same jos gyvavimo periode 
kęst ujimą, kadangi už tai 
su atėjimu baltųjų kiekvie* 
nas bus prideramai.apdova
nojamas, ,12) Laikyt paslap-; 
tyje visą žinomą apie “imia-į 
slavcus.”

Imiaslavcai ne tik laukė 
baltųjų, o aktingai ruošės 
Sovietų valdžios , nuverti
mui, rinko ginklus, slėpė 
juos ir tt.

.Galima būtų ir daugiau 
tokių ir panašių religinių 
sektų išvardint., . .

Kas tom sektom vado vau*' 
ja? Ogi popai,- archirėjai,1 
netgi buvę baltieji karinin
kai ir panašiai.

Kontrrevoliucinės tikybi
nės organizacijos (ir pačios 
cerkvės tame .skaičiuje) ak- 
tįngaį parodė save ir poli
tinėse. Sovietų vbldžia^ f ir

no tuos, kurie mini jas. i , i ■ s^s ■ ib|ailiy 
Pirrrtiniūkavo J. Jukny.s, na^-

bąšriinko 1 ^‘socialdemokratų. sąu

r- niekas, nęno7

ryšio/’ kuris susidėjo i iš apie> ku’) bpvo kęlętąs. įcK.M.j Cjhpro 
pustuzinio’ narių ir atsimetė’ iiartų» .b^Kynaža, (jlalis .'choro. . . . 
nūo ’Grigaičio keidtaš- mietu < at-i

1 1 < i • i — i z i .11 > v* . — t }

pustuzinio' narių ir 

gąl—htsimetė, betAdli- bėjo. 
Juknjrš, taipgi, Strazde kolega. 
Jam tad ir pritiko' šiam prieš- 
komunistiniam bankiete1 pirmi- 
ninkAuti.

' : > i
Vyriausias “oratorius” ši6 

pokilio buvo M. Bacevičius. Jis 
mėgino padaryti tai, ko Pru
seika ir Strazdas negali, būtent? 
išteisinti sklokos žygius. Jis 
pripažino, kad klasių kova pa
aštrėjo, darbininkų judėjimas 
pakilo. Bet teisinasi, kad jie 
išėjo prieš Komunistų Partiją 
,ne dėlto, jog jos linija pakai- 
rinta, kad jie reakcijos pabūgo, 
o dėlto, kad 
lis diktuoja.
labai drąsus. Taipgi sakė: 
ra i

Kalba Pruseika ’
‘ ‘ Pruseika sakė “atmušiąs”, ko
kius tai melus. Ėmė teisintis, 
kad neteisybė; rašyta apie jo 
prakalbas' Wilkes-Barre, Pd., 
bet1 prisipažino, kad policistas 
Uždarė mitingą, neleido kalbėti 
d. Bimbai. Tai pateisino jis va 
kaip: O ką darytį? Atėjo Bim
ba su gauja mainierių ir nori 
kalbėti musų mitinge, nė pa
baigti mum neduoda.’ Keletas 
žmonių pažiūrėjo į Pruseika 
nesmagiai. Ne kokis pasigyri
mas. Vietoj duoti balsą, pašau- 
kė policiją.mitingą uždaryti.

Bimba ir Ahdru- Paskui smerkdamas Partijo's 
Gyrėsi, kada jie nusistatymą rasinės lygybės 

n ^L-cįoiį.o. : “Nė-1 principe, štai kaip nušnekėjo:
Partijos—yra tik Andrulio į “Kas miims nigeriai, jei dėlto 

ir Bimbos diktatūra.” j atskiriama lietuviai biznieriai.”
Žiuri į suaugusį vyrą ir ste- Taip pasakęs metė žvilgsnį į 

biesi, kad taip vaikiškai kalba. tųos> kurie jo manymu biznie- 
Jeigu jie ne oportunistai, jeigu ria^ tarytum saldaus bučkio 
tokie drąsus, nebijo) reakcijos, laukdamas, bet-tas pasakymas 
tai kodėl nusigąsta dviejų žmo- nepuolė', ^plokščias 
niū — Bimbos ir- Andrulio —; - —
ir 'dar tiek nusigąsti, kad orga
nizuoja skloka,--. skelbia kovą 
Partijai, apmeluoja ją^ kad ten 
buk du žmonės, kurie dargi nė-

> -r- ne^ukė-j 
lė entųzjazrno. !■ Tokšj pa^akyj 
inas iie' tik komunistui nepritin
ka, bet s ir tūli Jįbėrąiai, “Žipo- 
-rliškuij)) ;!ąt^jhĮlgifcf’č J yaHūoįjaii-l 
tis, geriau stato rasinį klausi-

1ŠLIETUVOS
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! ’ !Wa'ii44jitiiiš /B^ 'Saik4 i.
,, TĄURAQĖ.-7-Pąs, Gįtfd? ' 
ną miške, apie. 20. kilometrų,s 
uuq.‘,Tauragės, dirba nema*- • 
ža darbininkų. Darbas va? 
š^rą.buvo nuo tamsos-iki 
įimsos, bet užmokeštiš už' 
darbą taip žemas, kad dar- 1 
bininkai į dieną uždirbdavo (j 
vos 3—4 litus. Retas dar
bininkas gauna . daugiau. 
Jei nebus kovos, tai dar 
daugiau vargo darbininkai 
pamatys.

ra Partijos vadovybėj; Viską penį tokio atyiro; ii> bjau- 
diktuoja? “ *,1 i ■ ; f i ‘ jrAus baltojošovinizmo ,ųeparo-

j Bacevičius | apie ž.save .Jaiban do> ^Obkįip .daug Prųseįka se- 
gerai mano. ^Kada;kas pasako niaus,.(prisieidavo, kad jis s,įr; jo 
jam: “LDS. prezidentas,/ .jo kblegos nėra •..balti šovinistai, 
krūtinė pakyla augštyn iš paste ■ j jiems tai melagingai pri- 
didžiavimo, bet j:ei jis manė ge-1 
riau sklokos keisą perstatyti už . 
savo sėbrus, labai apsiriko.

Dar vienas dalykas—apie jį; 
reikia pažymėti. Berods, jis dar 
vis laikosi Partijoj. Ar gali 
būti žmogus širdingas, kuomet 
jis niekina Partiją ir priklauso 
joje? Suprantama, ne. Delko 
tad jis priklauso Partijoj? Vei
kiausia, kad po priedanga to 
varyti sklokos darbą I

Man rodos, kad šitas jo žygis 
turėtų būti pabaiga tai “politi
nės v e r gystės” politikai. 
Partija tūrėtų jam duris paro
dyti. Ir visi susipratę darbi
ninkai turi nuo jo atsirubežiuo- 
ti. ....

Kalbėjo ir senis Jačevskis. 
R,ėkavo apie provokatorius, 
panašiai, kaip tam purvinamr 
laiške, tilpusiam ‘^Laisvėje.”

Dentistas GuSšenas/ kuris 
nors ir bedievis, - bet ir kunigo 
Vaičiūno parapijai duoda de
šimtines, tap pat;. .verkė, kad r 
mūsų laikraščiai “pavirtę : pro
vokaciniais.” Tas vyras ilgai, 
vędė’ tokią “politiką’ ’: ateina į 
musų ’ parengimą >ir išrėžia 4<re- 
v61iūei'nę” •' prakalbą';bi nueina 
p|s -'parapijonus 1 aūkaūja-; 
ktinifeui,/'tokiems m’USų jūdėji-? 
masūiėįaii' biti geras\ Pūs1 muš’1 
reikia’ sąžiningumo,? ‘ištikimy-- 1 
b4s. 1 f ! . 1 y i.c > i ■ i •

Golfo kliubo manddžeVisi Mil- 
leris 'visus Evanstond lietuviūš - 
(Ten lietuvių nėra.—Red:j/g^ 
dūręs sklcįkininkais, bet' čia jų,, 
nematąs.' 1 ' , ' ' '
pienas Negali Kalbėt* Kitas \ 
I i Notas Pamiršo 
.__ vienam

atėjo būrys “naujų ( svečiu

Oakjaip .daug Prųseįka se-
ii rysim, pu vietų

Šiom kampanijoj ‘/pravest

Sovietų valdžios

ŠIS TAS

tpkįose tų laikų mokslo ša-

Aristotelis .ei

tų šalių? -'

$ r

vą ir kitus; 20 metų išsėdė
jo maištininkas dekabristas

STUDENTĖ BANDĖ 
NUSIŽUDYT

ugnis laiKe aievisKomis? ir jos aeryDos tarpe' * soviet 
tdutelė* gebrai net: įrėngė Sąjungos ir VoIgetĮjok1'^ 

Aristotelis buvo vienas iš joms sąvo maldyklądjevų prapjėtimo pii^bps tarp 
didži;i i įsi ii Graikijos vi(Ap;r g:irbi n imu i. < v

mis, nes šįaųdien ; kova su 
tikyba yra: kova už socialize 
mą.
‘ » ■- z’į

i buvo mokinys .
T-kl 1 * 1 A - ’1 '-z - ucu ua U.4JO1C11AVZ HUUClięvrPlatono. Athenuose įkūrę naii(}ai;: -gį4žilif
i-nnlMrk-m iv nrannin alrolhri _ ‘ 7 ° '

NAUJOS DERYBOS TAR
PE SOVIETŲ SĄJUNGOS

IR VOKIETIJOS ' : 
Berlyn.— p^aši4^)9( nąu-. 

jos .derybos tarpe-« Sovietų.

Šalin komuna! Tegy- 
_' 

dy r-■

’• . . įto! .' •! i " ■ f • j

? f , Sūt,; Bedievis. 
"‘PrięKąląš?’v

Bet šie 
nerūpi.

/V JJ-I •

jo ^žmonės,” kurie nenori c^istas M. Bakuninas;

Pa.

Wilkes-Barre, Pa.

Pa.

Pa.

: i / ,

Jj. BACyĮNKĄ, .
• S.L,A. .164 kpl narys, Frackville,

‘ K. ARISON AS,
1 • S.L.A. 33- kp. narys, Plains,

iii X’ Jie privalo bran- 
lįžnaokėti ten, kur par- 

daviiėja tiems, kas neturi 
tų Kartelių. Kada jie pra
leis ,/jyisus pinigus, tai bus 
privėrsti ir jie eiti ir dirbti 
naudingą darbą. Ot ir tas 
leninistinis sumetimas, ku
rį paslėpė “N.” orakulas.

Amerikoje, kurią Grigai-Į 
tis garbina, laimė tam, kas! 
turi’kalną pinigų, o darbi-1 
ninkas stipk badu. Sovietų!

Aleksandro Urvas
Tai vienas iš bjauriausių 

niniįas“stipk' badu. Sovietų fetro-Povylo tvirtumoje ka- 
Sąjungoje darbininkų vai- urvų. Viespataujan- 
džia ir ten įvairūs palengvi tleJ> car£U ten nukankino 

,nimai" ne dykaduoniams, jsavo pnęsus caraitj Alek- 
\įet proletarams ir abelnai I slei}b Polubotką, Tarakano- 
darbę žmonėms.
mcfaęš-Grigaičiui ( -—-c. ,-T-------
JaiddHipi, kaip ten gyveną Batenkov, ten sėdėjo anai-;neĮų 0 protestuot prieš Sovietų

no

nieKo į naudingo dirbti.
® 1 ,;į 1

Katalku ‘draugo” Filosofiją
£66 hpiįeryje išpori

no «iiįdi^lą '“Bolševikai.” 
Skėmiai “bolševikai jau 
galutinaiMūši’skaldė.” Ir tą 

- susivaldymą mato i tame, 
kad Renegatas Prūseika ir 
jo Mtnpdnijukė kuriasi sau 
naujį laikraštį. Tarpe kit

ike: “Nauja bolševikų 
dzac. dr naujas jų laik

raštis nieko daugiau nereiš
kia, /kaip tik susisukimas 

įlizdo Pruseikai ir jo 
fokams. Jei f ne tas, 

reiklų eiti į dirbtuvę duo
ną iŽsidirbti.” '/H'

Plakęs šią tiesą apie su- 
sjsufimą Pruseikos šilto liz
deli^ “Draugas” tęsia: 
“Taigi, bolševikai skaidosi 

į. del įo,.ka<i jų vadai viena-
• me Hzde febesutėlpa

metu pirm dabartines niętų. 
k|aitllnėfe| \’ 4- z-k VA z-v

mokyklą ir pradėjo skelbti 
realistinį mokslą, priešingą 
Platono idealistinei filosofi
jai. Padarė daug ištyrimų

kįmai ių svarstoma/'kas ge
riau prastumt į Sovietų 
aparatą,4 kad tokių būdu tu
rėt savo agentus, kaip ar
dyt tas kampanijas, kliudyt 
joms ir. tt. /

Toks yra ne j tik - pravosla
vų tikybos, bet/ir įvairių ki
tų tikybų ir sektų veikimas. 
1929 m. per atlaidus (rug
pjūčio 6 d.) Sofeiske (Sov. 
Baltarusijoj) Katalikų ku
nigai viešai ragino tikinčius 
neskaityt laikraščių ir ra
mino, kad tuoj, tuoj' “ma
loniausias dievas;’’ atsiusiąs, 
išgelbėjimą įr 1 fŠliūbsuOsiąs., 
Katalikų bažnyčia palaiko; 
tampriausius ' ryšius su už
sienio imperialistais; ; ji, 
kaip ir kitos tikybos, finan
suojama, netgi aprūpinama 
atatinkama jitėratura Ir tt‘.

Įvaikių rjišjų tikybos' 
RS viduj ’ šiandien • sūsijun*-, 
gč ;į yieniĮjgą kdntbbdYdW! 
eini frontą kovai;prieš'-'Šo-' 
vietų valdžią,,pries -soeialis- 
įihę? įs]tąl$b£ i? ^edayaUin*' 
gą^ darbą užsienio imperia^

metama. . » - ( •
Pruseika savo1 kalboj čia. ge

riausia 1 patvirtino argumentą 
tų draugų, kurie sakė, kad ne
ims ilgai, iki renegatas savo 
dfarbais įfodys daugiau, negu 
Partija sako apie juos.

Beje, savo poziciją Pruseika 
štai kaip teisino: Jeigu -jis ne
būtų išėjęs prieš Partiją, tai 
tie žmonės, kurie dabar su juo, 
butų nuėję pas socialfašistus ar 
fašistus. Vadinasi, jis - mūsų 
dienų Maižius, veda iš soc.-fa- 
šistinės nelaisvės Strazdą, golfo 
kliubo manadžerį Millerį, Juk- 
nį ir kitus tokius.;

Reikia pasakyti-, kad taip kal
bėdamas jis paniekina savo se
kėjus. Juk tai reiškia, kad jie

New Yorko universiteto 
studentė Scaracella bandė 
nusinuodyti tik todėl, kad 
jai nesiseka mokintis. Sar
matos mergšė negali pakęs-, 
<ti. >

buržuazijos * ‘sūrėdyn^ą. SS-;
RS. šitūs Tr reikalauja ( iŠ" 

r.nuono meausuine! uiosoii- yėkyierio' S^RS (larHniftkb 
k . , /.V ir darjbo! valstiečio būt ak-^vystyme gyvūnų ..ir . u k 
tnkinso rn laiku mnksln sn- .° .J. J J ■

Baku Ugnys
. -Surachanuosę, 20 verstų 

lįūo Baku miesto, yra išsį- 
verŽįaiąti iš kalnų ugnis. 
Tai tam tikriįdeganti žemės 
gaząi. Senovėje žmonės; pė* 
žinodami priežasties, tas 
ugnis laikė dieviškomis, ir

r į. • ’ 

stalui/
____

tai; kai kurie choristai dalyvavai 
mjisų . organizacijų mitinge, 1 
apvaikščiojime Sovietų Sąjun
gos sukaktuvių. Jie irgi susoįy- ; 
ta; už stalo. Vėl prakalbas. L' /

Kviečia drg. J.. K. šarkiuną 
kalbęti. r Bet jis atsistoja ir pa
reiškia : '^Negaliu, nekalbėsiu.” 
Tą pati .padarė Povilas įpąųcĮe- 
riš) pąįvieštąs dainuoti. ;3ąkp;.- 

užmiršau, ūvįfyiniįp- *
Kiek drąsiau atsistojo J*

S. L. A, NARIAMS
L -i • » f . • '1# « **

DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBA
' S.L.A. nariai darbinjiįkai I Ginkite. savo,- reikąz < 

lūš. Statykite į1 Pildom^j^ Tafyną’ šoklus Š.U.A. 
narius, kurio priešingi dabartiniu S.L,A. • ponų 
pragaištingai, pplitik^i. ■ Darbininkų Opdziciįės ■ 
JCdįmitejtąs pątą^ia visiems nominuoti sekamus iš
tikimus ,ir koįvingus i S.L. A J ‘ foariūy Ą Pildofrf^ją

: Tarybą:?. ... r t j: i i o: ’ -qr/
! ’ ’^^rėžidentas-J^GAT^VECKĄS,. ' ,

,r . S.L. A. 12S U ji. narys, Carnegie,
• J Vice-prez.^M. .MOCKEVIČIUS, 

t' v. SK'.A. 116 kp'. narys, Swayersville,
’ Še^rętprįūs—J,( MlĮJĄUSKAS,

; ; ... iS.L.Ą. 286 kp.j narys, McKbes Rocks,

T i

Pa

’Iždininkas-^P. MAŽEIKA,
S.L.A. 35 Rp. narys,

Iždo Globėjai

- SLA. DARBININKŲ OBOZięiJOŠ KOMITETAS 
‘ McKees Ročks, PaP. O. Box 144;*



)

, . >. _ ■ .■ ■ ' -y

^eštądienis Lapkr. 14,1931; Puslapis Trečias
. . Į ; T , , w j ’ ’ T i i—r—i--  ~i—^77 » ■ , r « .* 1 » - • < • « . • > , —* ’ — ■ 1 f •• • 1 • • ■—■—--- -------- -—•—•—•—•—•—•—-------- - —■ . 7- •—’-----•———•—’——1 f •

'po pagrindas veikimo ateivių Karalium pučią-į vieną dūdą,] Kitą kartą pakalbėsim,; ar! riaušėmis. Vienoj susikir- Padidina ISlTaS ir 
i darbininkų apsigynime savo. mulkini žmones, tu V būt, nori įreikaling as .Shenandoahry tau-1 v 1 \ ' ' '< & 1
iteišių. lenktyniuoti, katraš iš jo sn- tiškaš kunigafe.- i timuose sužeista ketUli /ii , - (jrVVllHia

—------- y----------  ( Kova už politiniu kalinių jmu§ žioplumo rekordą.
(Pabaiga.) | skiepe be-jokios ventiliaci-' paijuosąvimą ir gynimą SĮovie-

• • 3 4. . -u, j .r 1 itlJ Sąjungos, šiais klausimais
—Šiaulių duonkepiai fiustieiKavo etai oinin-įpr”m^a rezoliucijos, kaipo pa-į

-.streikavo. Kuo pasibaigė į ‘a; !° “° W®8 'grindas mūsų veikimui—gyni- j įima į- pMkaibomš>

kėpiai dabar reikalauja mi grąžinimo dviejų pavartų Sąjungos 
priedo po 20 centų valan
dai, daugiau mokėt už virš
laikius ir l -----------------------------

. . ■ —1  —. T.' J 1 1 į Fl''1 '|«V' .■
» • A • • -•<>■« r r • w ♦' 4 - *• R? < •••»»«*♦

Paskutiniai Streikai; Lietuvoj
> teisių. lenktyniuoti, katrais iš jų su- tiškas kunigai

' Senas Rimbas.

rytu darbininkų, kurie buvo simais 
įtarti Gutmacherio, kaipo Jie su«r[ž« j ,drau««a?.

l. Strei-
/ . , j . v x I ko rezultatai nežinomi,(matyt, darbas per šventa-1 
dienius nepanaikintas) ir 
užmokėt už streiko laiką.

—Pertšiunuos, sale Kau-11 
no, sustreikavo popieros fa- i 
briko darbininkai, kuriam 
dirba apie 70 žmonių, 
kalavo darbo mokestięs pa
kėlimo ligi 10 centų už va-' _ AVLt^-,VJU o u. OUOu
landą, medicinos pągelbosJvo Marijampolėj "apife

šventadienius ?treiko

Parapijonai lapkričio 8 d. ; 
.surengė tautiškam kunigui i 

i prakalbas. Nors Sepauley lei- j 
reikalauda-lmo politinių‘kalinių ir (S!

. Minimais klau- įcranton) nieko nekalbetiI 
delegatai diskusavo., prješ Roraos truato agentlls. 

Kur gi tautiškas kun. iškęs ne- 
akėjęs Romos agentus? Juk jų

jungos.
8. Kova prieš oportunistus,

i v * e ’ u*-------- V------------

itymo darbininkai, apie 100 j kurie išėjo iš lietuvių darbi-
1 žmonių— : 1 -1-1 *----- t»..x

darbo mokesčio laiku neiš-| 
mokėjimo, ; 1

AUSTRIJOJ NERAMU
MAI

turės dirbti delei gelbėjimo po
litiniu kalinių ir Sovietų' Sa- ""T“ f OS1 v tikslas gauti sau kuo daugiau-

, Dirbantieji piie Rasei-, g. Kova prieš oportunistus, 
! nių—Viduoklės plento sta-jmūsų judėjimo skaldytojus,

Viena.—Paminėjimas 13 
metų nuo įsikūrimo Austri- 

respublikos praėjo su
šiai šalininkų. Taigi ir akėjo ! 
romiečius.* Prakalbose buvo ■ 
kelios kun. Karaliaus pipiri- 

■nės davatkos, kurios suvirš 
.metai atgal pasižymėjo bėri
mu pipirais, parapijonams į 
akis. Buvo pora ir davatky- 
nų. ’ Jiems pasidarė labžli 
karšta, kuomėt Romos' trusto . 
agentams pradėjo vanot kailį, > 
Pipiriniai įėgo šauktis miesto 1 
gaspa^oriaus pa,gęlbosĮ Tas,, 
žinoma, kaip pakldšnus kun. , 
Karaliaus bernas, ątgdžejo su i 
būriu! policistų, 'norėjo Sulaikyt' 
prakalbas. Bet apsiriko-' iia- ■

sustreikavo del: ninku tarpo, Prūseika, But- 
i kus, Strazdas ir kiti. Jų po- 

algos pakėlimo zioiją parėmė tik vienas dele- 
Rei- • z. x 04. •! 1 • -4. „ gatas Mečioms, bet pries opor--ir . 11. Streikas laimėtas- «unistus kalb?j’o j. ^iurba>‘ A. 

pridėta po bO centų dienai.jTaraška ir visa eilė kitų dele- 
—Rugsėjo 3 d. SUStreika-* gatų. Priimta rezoliucija 

. _ _______ x- --X -- 400 vienbalsiai. Tas parodo, kad
Darbininkai neorganizuoti..) darbininkų, dirbančių prie Įrėvoliucinių darbininkų ,tarpe -

# Kreipėsi į darbo inspekto-*cuį<raus fabriko statymo.,:.n®ra vietos oportunistams, 
j • | t- i 9 i S r —     (A D X w* « T zJ

t * A į

Tai jau antras toks streikas: 
šitame fabrike. j

—Kaune rugpjūčio 11 d. Sėjimas su 
įvyko streikas “Ofto” fab-1 bjauriausias, 
rike, kur dirba 100 su vir-;
šum darbininkų^; streiką' mokestį po 20 centų už va- 
paskelbė prieš darbo mokes-pandą, sutrumpint darbo 
nio sumažinimą, f 
jas sutikęs palikt senąjį giau mokėt už 
mokesnį, bet del streiko no-,ir šventadienius 
rėjo paliuosuot 4 darbinin- ’ už streiko laiką.

į. kus. Darbininkai tęsė strei-• kai neleido streiklaužiams | .
ką, reikalaudami jų paliki-1 dirbti, atmušė areštuotą sa- j •a a ’ n ru ls' 
mo _ ----------o ----- -------------- jucicgavuč uau&icmo uaiuuuuuj

žinomi. įtraukta daugiau policijos, I Paskui kalba S. Juška, A. Ju-Į“ n-,-nnni rflrnja; qoVo su-:
rr i •• • ✓ ri \ i • * • *3 i i • > x -n r i .. . . ‘ I clpl J Olldl i ctllllctl LębU bclVV oU“, —Kalvarijoj (Suv.) ne-. areštuota visa eilė darbi-|rts, S., Vėšys, K. Matukaitis ir jsirinkimą

pos 20 d. sustreikavo Gut- ninku, ir po trijų dienų Jie, kaipo yajininkai, nu-j 

macherio batų dirbtuvės streikas sulaužytas. Darbo r°dinėja, kad einant per stu- 
darbininkai—16 žmonių. Jie mokestis kiek pakeltas. toTu^neTparėmė Taktais ypa- 
dirbo bjauriausiose sąlygo- Streike dalyvavo LKP. ’tingai K. PMatukaitis, kad jis
se—drėgname ir žemame1 “Priekalas” Ine tik skaitytojų gauna, bet

!gavo 14 naujų narių į A.L.D.L. 
iD. Kas dirba, turi ir rezulta- 
;tus. Kodėl visiem nepasekti 
i Matukaičio darbuotę ?
: 11. Mūsų jaunosios gentkar-
■ tės klausimu, jaunimo organi- 
! žavimu, kalba A. Yuris, KĮL 
i bienė, Druskis ir kiti. Jie nu\’ 
rodinėja svarbą organizavimo 
jaunimo, traukimo į pionierių , 

Aidė grupes’ * Jaunųjų-Komunistų j 
(Lyga, kurios veikia bendrai’, 
su Komunistų Partija ir kovo
ja prieš išnaudotojus. Šiuo 
klausimu priimta rezoliucija.

’ 12. Kadangi Chicagoj eina 
teroras prieš darbininkus, po
licija juos areštuoja ir terori
zuoja kalėjimuose, puola dar
bininkų susirinkimus, konfe- 

'rencijos delegatai priėmė re^ j 
izoliuciją, pasmerkiančią poli- : 
cijos žygius.

13. Užbaigiant konferenci
ją, d. Abekas padarė peržval- 
igą visų delegatu kalbų ir ben- 
1 drą išvadą, kad buvo gera ir 
sėkminga konferencija.

pralaimėtas, i Darbo" diena" ten tesėsi no I 9- Rėmimas. Lietuvos darbi- a?JenaJte“ tęstsi I,0.ninkų ir valstiečių judėjimo
I12 valandų, darbo mokestis' prieš juodajį.. fašizmą ir bur-'bairas p*at,ifonai. visi .kaip

. i—60 centų uz valandą, apsi- -guaziją. Priimta šiuo klausi- vienag> Rradgjo baubt, uit.Se-, 
darbininkais mu rezoliucija, raginanti dar- pauiey varyt laukan. 7 Ypač' 
Darbininkai bininkus remti finansiniai,- • ’

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
ŲAMBRIDGE, MAS?.

Tel. Porter 3781 .
OFISO VALANDOS: !

Nūo 7-9 Vai. vakare.
Nūo 2*4 po pietų ir ' |
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

Gyvumą
jsuareštuata penkiosdešimts.
j » ' iu-kite Nuua-Tonc tik per kelias
i -j pastebėkite kaip daug geriau jus _ ___
Į —*-4---------------------- -—— ----------------------------- įCj Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligi) perų ir

t . ' s suteikia naują spėką ir jėgą nervam*, ___
e—-------  - ' menims ir organams. Jokie kiti vaistai tip-

! | v, ra tiek geri, kaip Nuga-Tone. Būtinai gaų-'
1 Rprilintjp hite bonktj. Jis yra pardavinėjamas aptickL-• • 1 CvlUUbt ninku. Jeigu aptiekinirfkas neturi jo, papm-

Nežiui’int ar tai butų dieglys, ko'tite u"Kakyi‘

nuKixamn< 
veiklumo, 
dieniu ir 
pasijausi

mu*

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu 
PAIN-EXPELLER I BIZNIERIAI GARSINKIT

I ĖS “LAISVĖJE”

NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL

$179.00
U, S. Karo Mokesčiai Atskirai

TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ 

Viršniinėla kaina dabar gilioje aht Visų mus laivų 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius mūs agentus. (

Hamburg-American Line
, 39 BROADWAY, NEW YORK j

IŠLAIMEKITE
; pareikalavo padidint darbo dvasiniai ir visais galimais b»-igeptutey “veidS^ėt mMynas | Ekskursiją j Sovietų Sąjun- 

1 j-- y - jdais. Nes parama būtina, ką-1 pasjcjarė iš pykčio ir sariiia-
da Lietuvos politiniais tos (jei jis jos kiek turi), kad • 

tokį “didelį” žmogų, miešto į 
galvą, moterukės taip smar- j 

ikiai užpuolė. Nešė vyras sa- i *
! vo kudašių iš svetainės, kaip : Oficialis organas Lygos dėlei J 

10. Vajų “Vilnies” “Lais-!greįt galėjo, nes įpykę mote- | Gynimo Negrų Teisių
ir A.L.D.L.D. klausimais j ryS baikų nepažįsta, gali ponui ! 10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ ! 

Nurodinė-į būt riestai. / i U _____ ’__
ątrmkn ro^iiltatai no I va doUo-afa Tada h,,va =„ lja vajaus eig’ ir rag?n^ V'?“S Išviję miesto gaspadorių su i darbininkui, kuris gaus dau- ibtieiko lezultatdl ne- V O delegatą, tada buvo SU- delegatus daugiaus darbuotis. -n nniiHqfaią iš svpfainės na- gausia prenumeratų.
I brnnVta rl o n n-I o n haKaGac. o T„xi-a A T„ iJO Poncl^alS Svetaines, pel ZMaHrVifo TiLnva+nr ' ‘ 1

I dais.
‘ rv

iš pykčio ir sarma-
niais prigrūsti kalėjimai. Mū- 

Samdyto-j dieną iki 8 valandų, bran- sų pareiga kovoti prieš lietu- 
; varšlaikius.višką buržuaziją Amerikoj ir 

, atlygint; Lietuvoj.
Darbinin- j

gą Dykai

Ši dovana bus duodama tam Į

ffieagos ir Apielinkės Lietuvi8] Organiza-i 
T eijy Bendros Konferencijos Nutarimai

' Bendra Konferencija įvyko švietoš Dr-stės iš Cicero; D.L. 
lapkričio 8 1 d., Liberty ’Audj- , K.V. No. 2, iš Roselando S.D.T. 
torium, 3018 i So. Weils St., Į J. Kliubas iš Chicagos. Taipgi 
Chicago, IIL :

1. Konferenciją a t i d a r ė ; Choro ; L.K.M. Choro irA.L.P. 
Kom:. Partijos Lietuvių Sub-'M. 1-mo Apskričio ir vienos

* Biuro Sekr. d. A. Tarašlęa ant--Bedarbių Tarybos.
rą valandą po pietų; paaiški-į Viso organizacijų atstovavo 
no konferencijos tikslą ir pa-;37. _ Neprisiuntė delegatų A.

* skyrė mandatų komisiją,’ į ku-1 L.D.L.D. 1-tno Apskr. ir 45 
rią įėjo Juška, Karvelis ir Ur-• kuopa iš West Sides, kurie 
monienė. Kolei mandatus su- galėjo prisiųsti, bet del apsi
tvarkė, d. F. Abekas, Komu- leidiūio nepasirodė.

i nistų Partijos Lietuvių Centro 
Biuro atstovas, davė raportą 
revoliucinių darbininkų judė
jimo svarbiausiais klausimais. 
Po jo Kom. Partijos 8 Dist. 
org. Bill Gebert davė raportą 
iš Partijos darbuotės šiame 
d įstrik te.

2. Mandatų Komisija rapor- Šiuo klausimu įžanginę pre
suoja, kad delegatų dalyvau- i kalbą pasakė d. J. Siurba ir . 
ja 94 nuo sekamų organiza-1 visa «I6 draugų diskusavo. Jų 
eijų: nuo vienuolikos A.L.D. įkalbos ir visa energija-paro- , 
L.D. kuopų; nuo 6 L.D.S.A.' dė: už bendrą frontą; bedar- _____
kp. ir Rajono; nuo 4 L.D.9t biams pašalpą ir apdiaudą. ĮDemon3truoja Savo Kvailumą

_ kp.; nuo 3 T.D.A. kuopų; nuo Pmmta rezoliucija. |
*■ 2 A.P.L.A. kp. ; nuo 3 kom.! 5. Kova prieš algų kapoji-1 

frakcijų ir nuo sękamų drau- ir organizavimas darbinin-, 
gysčių: Vyru' fa?’Motery Ap- .kli ! revoliucines unijas, či: 

j.kalfra: S. Juška. J. Y. __

" ? I menininkų nuo

3. Prezidiumas išrinktas: P. ■ 
Petronis, pirm.; jo pagelbinin- 
ku S. Juška; sekr. V. V. Va
sys, Rezoliucijų komisija: J. 
Siurba, A. Yuris ir St. But 
kus.

4. Klausimas bedarbių pa
talpos ir socialės apdraudos. Pirm. P. Petronis.

Sekr. V. V. Vasys.

SHENANDOAH, PA.

—°— ' i
Jei parapijonai, ypač mote-; 

rys, tą drąsų kovingumą' nau- j 
dotų kovoje už savo, kaipo 
darbininkų,, reikalus, kovoje 
prieš bedarbę, aįgų kapojimą, 
už ateivių teisių , gynimą, 
prieš reakcinius unijos virši
ninkus, darbininkų judėjimas 
dikčiai laimėtų.

(Matykite Liberator, kad su-! 
žinojus sekančias dovanas) 

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

j už 6 menesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialės kainos tiems, kurie j 
užsisakys pluoštą virš 200 
pijų.

ko

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

? Išradėjas
F. LASECK 
(Laflevičiss)

Bjjas išradimas
■ •v/' F:U■■■■ # ■ -

Užrakinkite Atidarytus Langus!
Manfl, ilriuįj) išradimu 
niekas negali atida- 
ryti, nei/ ii; larkih nei

i vulaiis,: Ir >čjas
nebalaUoja. kad iy di- 
džiaD«n.>ir aiidfoie

CLEVELAND, OHIO

“£)VI DIENOS”
Paveikslai-JucTžiai ii /

RUSIJOS REVOLIUCIJOS f I [
. i / Ų i ■. t f *

20 d* Lapkričio, Penkiadienį

, 'ECLAIR TEATRE
E. 76th ir St. Clair Gatvių

bus rodomi Sovkino Judžiai

“DVI DIENOS”

Rodoma bus dviem atmainomis:

7:00 ir 9:00 vai.

Be šio jūdžio bus rodoma 
“NEWS REEL”

ĮŽANGA 30c

Kurie atsineš garsinimo korčiukes 
tie įeis už 25c
Vaikams 15c

Sovietų Rusijos Draugų 
. Komitetas

Vietos Parapijonų Kova sii 
Kun. Karalium Aštrėja

, čia . Miesto gaspadorius Sepau- 
..kalba; S. Juška. J. K. Sta- ley (Sarpalius), dvi savaitės 
liorkitis ir kiti visi draugai dis- atgal, vietos laikraštyj paskel- 
kusuoja minimą klausimą ir bę drausmę komunistinei pro- 
nurodinėja, kad senosios A. 'pagapdai. Prašo piliečių pra- 
Darbo .Federacijos unijos vir-,nešt jam, jei ką išgirs kalbant 
šininkai į susirinkimuose agi
tuoja narius už nusimušimą ai-' 
gų, už pailginimą valandų ir 
t.t. Jjie parsidavę buržuazi- 
jai-^-vietoj1 'kovoti prieš algų 
'kapojimą,' Verčia,, naritiš bal
suoti už kapojimą, šiuo klau
simu; taipgi priimta rezoliuci- siuntinėjama; paštu; turėtų Sė
ja. ‘ ‘ ’ U ' ' ’

6. Gynimas ateivių darbi
ninkų teisių ir kova už lygias 
teises negrams darbininkams. 
Kalba visa eilė delegatų; o d. 
Trejoriis sako, kad jis neprie- 
šingas negrams darbininkams 
turėti lygias teises su baltvei- 
džiais, bet jis mano, juodvei- 
džių atėjimas į parengimus 
baltveidžių galį sudaryt nesu
sipratimų. čia d. Trejonis ga- 

;vo ant vietos kritiką, su kuria 
visi delegatai sutiko, priimda
mi rezoliuciją vienybės negrų 
klausime. Tas parodo, kad 

: neturi būti skirtumo tarpe 
juodveidžių ir baltveidžių dar
bininkų.

i Ateivių teisių gynimo klau
simu priimta rezoliucija, kai-

prieš valdžią ar apie komuniz
mą. Draudžia skleist komu
nistinę literatūrą. Pasirodo, 
ant kiek mūsų miesto gaspa
dorius yra žioplas politiniai. 
Jtik komunistinė literątūra 
Amerikoj kol kas yra legalė,

pauley suprasti, kad jis jokios 
teisės bei galios neturi skelbti 
tokią žiolą drausmę. Tai tik 
demdnstruoja savo kvailumą, i

Kodėl tas “smarkusis” Se- 
pauley “nemato,” kad mieste, 
jam esant gaspadorium, privi- 
so galybė paleistuvystės,gemb- 
leriavimo įstaigų, kas įstaty-j 
mų žvilgsniu yra draustina ? 
Kodėl nedraudžia laikyt veik 
kiekvienoj krautuvėlėj “slot” 
mašinas, kur ne tik suaugę 
žmonės, o ir vaikai sukiša pi
nigus ?

-- o---
Tam “smarkuoliui” Sepau

ley jau ir parapijonai, kovo
jantieji prieš kun. Karalių, pa
sidarė baisūs, raudoni, Mat, 
miesto gaspadorius su kun.

užrakintu atdarą langą

Window Lock

; Mali garbingai, •< su pagyrimu, pasisėmė 
Waahirigtond užpatentuoti 'išradirpa. kurbiorjii 
užrakinami atdari langai-. Mano išradimas j 
dulkes sumuša, vihus’ 'iki šiol vartojamus langų 
užraktus.' Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų : arbp' eidami gulti, 
galite;, .atsidaryti langą, j-kiek - jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalei iš lauko 
jo atidaryti ir negalės jly^ti pęrtjl-

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos-nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad‘ir šilčiaušiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti,*'kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai dktomi. Kad b 
seniausi būtu jūsų namai, prie jūsų "langu 
mano naujo išradimo f Window Locks tiks. 
Juos galit* naudoti ne tik prie nuosavų namų 
lange), bet ir prie randavęjamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
’citnisyti tą naudingą idpgų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų dabai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus 'nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro jlango negalės la
biau prasidaryti ir. negręs jiems per langą iš- 
kritinuo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti ‘pinigų, pardavi
nėjant* mano. Window Locks, befe gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti pHeinama kajna. 

'■/ Parsiduodą po tuziną ir daugiau vienienhs 
v, namams. Galima daujg /parduoti po nemuš 

nešiojant arba > demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pęrdiną. Reikia 
atminti, kad šįmtai ir/tūkštatičiai vagysčių,:-' 
papildytų per įmetus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas,nenorės .apsaugoti 
saVo namus, jefgii tas viskas atsieis visai už 
mažaj pinigų? O jau pavasariu ,čia pat, rei
kės laikyti atdarus ląngus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų sau^u laikyti atdarą langą, ir kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiėk patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra' saugu, dargi vėjės» neoalaapja, galimą ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimųi,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Loęks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką. .....

Agentus mes apsaugpjanl, nep kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa- 
. sipirkti mažiau, kaip tuziną, mės perduodam tą kostumerį arčiau- 

siafh agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntima- mes thpmokam.

LASECKS WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., * / Newark, N, J. ,

Telephone, Mitchell 2-2554

JUOZAS MICKUNAS. ATSTOVAS Hb&OOKLYNE
Pas mane galite , gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir į kitus mieštus. Kaina 40ė už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu 'pribūti j jūsų1 namus ir parodyti visą 
specialifikumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigą. 1 ? i . i .;

Rąžykite': KS Ten Ęyck St.. Brooklyn. N. Y.

Moderniškiausi paisymai
38—40 STAGG STREET, • BROOKLYN, N. Y.
A. M. Balchunaa. Savininkas Tel., Stagg 2-5938

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS.
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laitai.

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

NEKENTĘKIT NUO SLOGŲ

ROJAUS
RECEPTO TABLETAI

. ROJAUS TABLTTAI yra labni pageidaujamas 
..paliuosavimas nuo sldgų^ kbsulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo, i Jos ptjiuosuoj» vidurius—pralaužia 
Šaltį ir prašalina slogią bakterijas.
SLOGOSE’YRA PAVOJUS-^VISOKIOSE SLOGOSE—NES JOS 

VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO
ROJAUS RECEPTO TABLETAI negadina vidurių ir nekenkia 

nervų sistemai, nes juose vra iš didelio skaičiaus—ŠVIEŽIAUSIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

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

TABLETŲf turėkite juos savo namuose. Nelaukite—eikite pas sa
vo aptiekorių, reikalaukite jų ir neimkite kitokių. Jei jis neturi jų, 
tai išpildykite žemiau paduotą kūppną ir pasiųskite mums.
■ ■i y 1 »... i . ■■ . i.... ■ . m — > ■ ■ i ■» W" ‘

‘ Viena dėžė už 35c, trys dėžės už $1.0'0'
■ ’ .4 ** / ’ 1 *

Prašome prisiųsti man__ ;—------dėžę ar dėžes ROJAUS TAB-
LETŲ už $_ _______ kuriuos šiuomi prisiunčiu.

''Vardas , Adresas Miestas .
Prašome pfrisiųsti mums vardą ir antrašą savo aptiekos.

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

Ve

v'’';, A;'-
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Dienraščio “Laisvės” Iškilmė iSOVIETŲ SĄJUNGOJE

13 J. Gruodžio (December), 1931
BROOKLYN LABOR

; LYCEUM SVETAINĖJE
ko-

7

SPRINGFIELD, ILL.

v

Įžanga 50

I

I tNAUDOKITĖS PROGAI

LJRUVISMEASTON, PA

■

jh į

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Centai 
šokių
Centų

jroga. Prasidės 7:30. .vai.1 va
kare. !

Širdingai kviečia Komisija.

LAISVĖS CHORO 
KVARTETAS 

š So. Boston, Mass.

949-959 Willoughby Ave.
Tel.. Stagg 8849.

vieno susirinkimo. Pasirodo, 
kad' Eastono draugai, patys bū
dami darbininkais, noks ir be
darbės paliesti, atjaučia kiek
vieną kovą, kiekvieną kovos

POLINA DAGMAROVA 
a Soprano

949 Willoughby Ave.
BROOKLYN, N. Y. ( 

y » J : •

. I , I . ! )

Prasidės (3:^0 vai. po pietų

I. KUBILIŪNAS
Dainininkas ir ar
tistas. Pasižymėjęs 
sutaisymu komiškų 
dainų ir puikiu dai
navimu jų.

Parang, iMuirence'o Streikui 
Rušų Revoliucijos ApvaikšĄio 
jimas; šaunus Draugiškas" 

‘ ’ Vakarėlis

• < V, d

• • V''.' ' '

Įžanga $1.50 
$1.00 ir 75 

vien tik ant

Toj pačioj dienoj Komunistų 
___  _ a prie dienotvar- Partijos Eastono kuopelė buvo 

kid punkto, tfur kalbama apie surengus 14 metų Rusijos Re-

, “Laisves”

BROOKLYN LABOR LYCEUM
darbininkų IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus šteiČius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
Uų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

f
O' čaSe 
o®

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

I . ■■ ■ . ... ----  R. MIZARA -----—
(Tąsa) i tuoti. Bet kaip ir kada tai padaryti? Ar

Turėjome liuoslaikio pasivaikščioti po’^viet^ ^fbininkija imsis dabar taisyti 
miestą. Jau minėtos žurnalistės Lederer; kuomet jame galima labai leng-
giminės—pusbroliai—gyvena Leningrade i vai (nors ir su tūlais nepatogumais) gy- 
ir ji nori juos surasti. Aš noriu surasti ■ Yen> ,ku017Jet ™k™ai is kaimų valstiečių 
Karolio Požėlos Kliubą. Einame drauge i darbininkų plaukiami miestus ir neturi 
jieškoti. Leningradas, kai ir kiekvienas Į kur pasidėt!. lai būtų nusidėjimas. Ir 
didesnis miestas kitose šalyse, padalintas ^ai Sovietų vyriausybe gerai žino. Todėl 
į tam tikrus distriktus- Rubaškinai, minėti B s^ato naujus namus, parankius, su pa
jos giminaičiai, gyvena Petrogrado dist- togumais ir vigadomis, o šituose, kol kas 
rikte, gi Karolio Požėlos Kliubo antrašą tegyvena, kurie gyvena.

y turiu Leningrado centraliniam distrikte. i . Šis tM yra tik mažytis pavyzdys to,
Vykstame' pirmiausiai pas Rubaškinus. Jie; kja šiandien tvarka yra su didžiuma be
gyvena Zverinskaja gatvėj, netoli mažo-; ningrado (ir, žinoma, kitų miestų Sovietų 
sios Nevos. Pirmu sykiu mano gyvenime; Sąjungoj) namų. Jie nepatogus - gyveni- 
tenkai jieškotis žmonės Sovietų Sąjungoj, i mub juose perdaug susikimšusiai met gy- 
Ir tai nėra painu. Namas milžiniškas, be-i vena> bet kas del to, kaltas? Ne Sovietų 
rods penkių aukštų. Dar ypatingesnis jo,- i vyriausybė, ale- viešpatavęs carizmas ir 
jo kiemas: trikampis, didelis. Iš kiemo 'buržuazija.
eina apie ketverios durys, ant kurių stovi 
sąrašai kambarių numerių.
lingas 17-tas.

Taip, surandame. Gyvena
viršutiniam aukšte. Namas gerokai apleis 
tas. Bet dar drūtas—mūro namas. 7
štai, vaizdas typiškos bolševikiškos šeimos į gų Palocių (kuris pirmiau buvo kažin ko- 
gyvenimo: .... ikio tai kunigaikščio palocium) ir suranda-

Rubaškinai—du broliai ir dvi seserys gy-; me mums reikiamą Krasnaja (Raudonąją) 
vena čionai, dviejuose dideliuose kamba- gatvę. Surandame ir reikalingą mums na
riuose (Liuosai galėtų ten gyventi dar pen- meri, bet Požėlos Kliubo nesurandame, 
ki arba_ šeši žmonės, nes kambariai, kaip Pasirodo, kad jis yra nuo čia gan toli. Ši- 
syetainės). Amerikoje tokių nestato. Jų čia gyvena tik Kliubo prižiūrėtojas, Matu-

- b... i laitis, ir jo sesuo Matulaitytė 
parti j ietis, j buvusi bendradarbė.

Jie keliuose gyvena prie buvusios anglų

Iš Petrogrado distrikto, padedami Ru- 
Mums reika- baškino, vykstame jieškoti Karolio Požė- 

llos Kliubo, kurio antrašą paėmiau iš 
jie pačiam į “Laisvės” skaitytojų sąrašo.

i- į Ateiname čia va arti Leitenanto Šmidto 
Ir ot, i tilto, prie Nevos, palei Profesinių Sąjun- 
Ai 1 • /i • • • i 1 v • i

tėvai gyvena Polocke, Baltarusijoj 
resnysis brolis— inžinierius, ;
Jaunesnysis metalistas—Jaunųjų Komunis-!
tų Lygos (S-gos) narys; seserys—nepartiji-Į v v. x . v_ .
nes: vyresnėji—aptiekininkė, o jaunesnėji i bažnyčios; turi užėmę buvusią anglų ku- 
—dirba tūlo fabriko raštinėj. Šeimyna klebonijos dalį.
pilna entuziazmo ir gyvumo. Apsirengę) pasišnekėjau su jais ir iš d. Matu- 
jie paprastais rūbais, dirba po aštuonis į kaitytės gavau antrašą jos pažįstamų Mas- 
arba septynias valandas į dieną. Sotūs, į kvoje, kur, gal galėsiu gauti nakvynę, jei 
pilni vilties, kad greitoj ateityj buitis darine^ausiu pas savo draugus.
žymiai pasigerins, o toliau—dar ir dar!; čia taipgi paaiškėjo tasai didelis kamba- 
Jdomu, kad jaunesnysis Rubaškinas stato riti trūkumas. Miestas nepaprastai auga;

‘ ‘\ gyventojų skaičius didėja, nes fabrikai
—Aš metalistas, darbininkas,—kalba jis, statomi, didinami, o butų nesuspėjama pri-

Į Paraginau draugus pasikalbėti Karolio 
j priklausė se-1 Požėlos Kliube del aprūpinimo mūsų spau- 
Paaiški, kad jį d°s “Laisvės” ir “Vilnies” korespondenci

jomis. Pažadėjo tą klausimą paimti svars
tymui ir tikiu, kad jie tai padarys.

Būtinai reikalinga mūs dienraščiams 
Amerikoje turėti savo korespondentus— 
nuolatinius—Maskvoj ir Leningrade. "Pas
tarajam ypač randasi labai daug med
žiagas aprašymui mūs spaudoje. Čia mil
žiniškas centras fabrikų. Leningradas vis- 
tik yra antruoju Sovietų Sąjungos miestu!

Čia dabar gyvena ir newyorkietis B. 
Krasauskas, kuris, esą, žadėjęs parašyti,

save aūgščiau už vyresnįjį brolį.

o įpaišo brolis inžinierius-baltarankis. Ašį[ statyti; 
šalies- valdytojas F

Klausiu; kam šis rtamas 
iriau, pirm revoliucijos. ? 
trirėjo kokis tai biznierius, o jame gyveno 
pasiturį bižnieriai arba didesnieji valdinin
kai.

—Matot,—aiškina mums vyresnysis Ru
baškinas.—šitam, apartmente — 17-tai?i — 
nėra geros tvarkos, o jos nėra todėl, kad 
visas namas buvo budavotas ne darbinin
kų. šeimom, ale buržujų. Paimkim mūs 
17-tą apartmentą: prieš revoliuciją čia gy- 
'veno tik viena buržujaus šeima, o dabar
čia gyvename net sesios seimos kiekvie-1 |)eį ^ar ng eilutės nieko neperašė. 
na. užima du kambauu. _ t Sugrįžome į Sovtorgflotą apie 12-tą va-

IŠtikrųjų, apsižvalgius, pamatėm, kad iandą -nakties. Mūs sankeleiviai jau šu
tai milžiniškas kampas, su dideliais ąpš-( migę. Sėdomes dailioje svetainėje ir kian
čiais kambariais. Kadangi čia gyvena da- Sėmės iš radio perduotuvo plaukiančios 
bar šešios darbininkų šeimos, tai jos nau- -nuzikos. Pagaliau aš ėmiausi rašyti ši- 
ctojasi viena ir ta pačia virtuve bendrai. į tuos žodžius.
Tas sudaro tūlų nepatogumų, bet, iš kieno | Mūsų Leningrade buvimo laikas pasi- 
kaltės? Kokis nors siaurakaktis tuojaus 1 baigs penktadienį. Tą naktį išvažiuosim į 
galėtų pasakyti, kad tai “bolševiRiĮ kaltė.” j Maskvą, kur, einant sutartimi, mes dar 
Bet protaująs žmogus gerai žino, kad ne galėsime pagyventi keturias dienas kaipo 
bolševikai šitą namą statė, ale buržujai, turistai, o paskui reikės jieškotis laktos 
Jis statytas ne fabriko darbininkams, bet kur nors pas draugus. Bet apie tai pri- 
būržujams. Dabar namas reikėtų remon- sieis parašyti platėliau paskui.

Čiais kambariais. Kadangi čia gyvena da- Sėmės iš radio perduotuvo plaukiančios 
į" muzikos. Pagaliau aš ėmiausi rašyti ši-

jgai: J. Johnson $1.24; po $1: kia krizfląi, bedarbė ir ,bado 
1 V. Morkauskienė ir V. Unikau- šmėkla, Sovietų Sąjunga— 
jskas; po 50c. M. Urba, K. Ju- tvarkomi darbininkų po Kom.
dickas, V.' Stančikas <ir V.' J. Partijos vaaovybe— šiandieną 
Senkevičius; po 25c ir, mažiau 
feurinktą $1.76. Viso Lawren
ce’o streikieriams aukota $|2.

8 d. lapkričio įvyko ALDLD. Xai Pusgtinai stambi ^auka -iš 
13 kuoptos susirinkimas. Susi
rinkime. išrinkta delegatai į 
ALDLD. VI Apskričio konfe
renciją, kuri įvyks 22 d. lap- į 
kričio, Pbiladelphijoj. Taip pat . 
buvo balsuojAipa Centro valdy- į g 
ba sekantiems metams. Tarpe 
genj nutarimų figūruoja tas,

I r ' • • t >•yra ■ pastoviausia šalis pasauly
je. Abelnai imant, d. Harris 
yra gana geras kalbėtojas, dar 
lykus riša nuosekliai, ir jo iš
vedžiojimai visiem patiko. Bu- . 
vo renkamos aukos delei alka
nų ant Washington© maršavi- 
mo, kuris čia irgi yra organi
zuojamas. Surinkta $6.50.

Pionieriai sudainavo Interna
cionalą, Raudoną Vėliavą ir ki
tas dainas vykusiai, žmonių 
tekiame svarbiame mitinge ga
lėjo būti daugiau. Blogai, kad 

streikus ir klasių kovą abelnai, voliucijos paminėjimą. KaĮbš-! nekuriems taip mažai darbinin- 
atsižvelgdami į dabartinį milži- i jo d. M. Harris, 
niiką streiką Lawrence, Mass., ■ aiški ir iniaras 
nutarė pasiųsti rezoliuciją su 
pasveikinimu ir paakstinimu 
tęsti kovą, nežiūrint reakcijos 
puolimo, ir auką $5 iš kuopos 
iždo. Prie to buvo renkamos 
aukos ant vietos tam tikslui.
Surinkta $7., Aukojo šie drau-

> Jo kalba buvo 
aiški ir interesinga, nes laips
niškai palietė visą Sovietų Są
jungos gyvavimą ir jos progre
są. Nežiūrint visų kliūčių iš 
kapitalistų pusės, Sovietų Są
junga ir jos Penkių Mėtų Pla
nas žengia pirmyn., Ir kada 
kapitalistinėse šalyse apsireiš?

me iš Jųi ^sekime jų pėdomis, 
kad laimėjus skaistesnį rytojų 
ir Amerikoj.

Korespondentas.

Šaunus ir" Linksnius Vakarėlis
Rengia Eastono Bendro Vei-1 

kimo Komitetas, .subatoje, 14 d. 
lapkričio, > Easton Baking Co.. 
svetainėje, 36 N. 7th St., Eas-' 
ton. Draugės, ir draugai, Eas
tono lietuviai darbininkai! tai 
bus geriausia proga smagiai i 
laiką praleisti, nes šis vakarė-; 
lis bus nepaprastai linksmas ir < 
žingeidus. Bus įvairių valgių; 
ir gėrimų, skanių kopūstų, sil- j 
kių ir kitokių gardumynų, tad 1 
neužsimokės namuose vakarie-! 
niauti, nes čia gausite visko, j 
Bus įvairių žaislų, o .kas svąr-1 
biausia, tai bus gera muzikai 
šokiams, kuri grieš įvairias me- 
odijas. Šokių mylėtojai orkes

trą bus į pilnai patenkinti. Ti
kimės svęčių ir iš kitų kolonijų.

i Rengėjau atsižvelgdami į be
darbę, nedaro įžangos. Visi įldi-

KONCERTAS
.1

BEN SPREGIL 
i • ■ ;

Gimė 4 d. birželio, 1917 m., 
Odesoje. Ant armonikos 
pradėjo griežt, turėdamas 10 

džiami veltui. Pasinaudokite amžiaus. Pirmiausiai nu-!
sipirko už 5 centus ' armonik4 
ir pradėjo griežti “The Choco
late Soldier” be jokios pagel
bės iš šalies. ! O paskui pradė
jo vieną po kitai dainą. Po to 
nusipirko kitą' už 2.00 armo
niką “Hohner.” O 11 metų 
būdamas įsigijo armoniką 
“Wilhelm Tell” ir su ja jau 
laimėjo pirmą dovaną laike 

! konkurso armonikų Bronxe. 
A.L.D.L.pA 7-tos^kuopos susirinki-'Per 4 mėnesius laiko laimėjo 

i medalį, su by ty d amas

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

mas bus ketvirtadienį, 19 lapkričio, .
pas Lagunus, 1520 Pennsylvania auKSO
Avė., 8 vai. vakare. Visi nariai at- daugiau 100 armonistų, ir ga- 
eikit, bus balsavimas Centro Komį- vo u£ $100,000 vertės smuiką 
teto. Taipgi turime sutvarkyti T.D. . . . . v .
A. fondą, nes iki Šiol tai buvo visai į dovanų, taipgi campiono var- 
apleista. j dą New Yorko valstijoje. Čam-

Sekr. S. Rusaitę. i pįonas yra įr p0 gįaį dienai, 
__ ___________  ’ įneš dar nei vienas neatsirado, 

kuris galėtų geriau už jį 
griežti. Per pastaruosius 3 
metus dalyvauja visuose kon-

PITTSTON, PA.
Tarptautinis Keliaujančių Baduo- « 

lių Grupės Komitetas rengia kruope
lių vakarėlį, sekmadieni, 15 lapkri- i kursuose teatrų ir radio pro- 
sio , Liet. Knygyno svetainėj, 51 I 
Butler Alley. Pradžia 6-tą vai. va- i 
kare. Visas pelnas eis keliaujančių . 
baduolių grupei, kuri eis per Scran- 
toną į Washington^. Įžanga suau- I 
gusiems 25c, vaikams 15c. Kviečia
me visus atsilankyti.

h Rengėjai.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio -Komiteto susirinki

mas bus antradienį, 17 lapkričio, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 
8-tą vai. vakare^ Visi draugijų at
stovai malonėkit atįsilankyti, yra 
svarbių reikalų ąpt&Tti. A. • ■ '

_ Org. J. Bakšys. 
) .ill (269-270)

CLEVELAND, OHIO 
DVEJOS PRAKALBOS,

Trečiadienį, 18 lapkričio, įvyks, pra
kalbos A.L. Darbininkų L.D. Kliubo 
kambariuose, kur kliubas laiko susi
rinkimus, 4015 E. 141st St., Corlett. 
Pradžia 8 vai. vakare. Rengia A.L. 
Darbininkų L. Kliubas.

Ketvirtadienį įvyks Lietuviij Dar
bininkų svetainėje,' 920 E. 79th St. 
prie St. Clair . ĄvcJ, Pradžia 8 vai. 
vakare. Abiejose vietose kalbės d. 
F. Abekas, .iš ’ New Yorko. Visi 
lietuviai darbininkai, atsilankykit.

Corletto A;L.D.L.D. Kliubas, i
A.L.D.L.D. 190 ir 22 Kuopos.

(268-270)

kų reikalai apeina, nežingeidau- 
ja išgirsti apie darbininkų šalį, z 
Sovietų Sąjungą ir pagerbti 
revoliucijos laimėjimus, iš jų 
pasimokinti. Jeigu Rusijos dar
bininkai būtų nuleidę rankas, 
neveikę, nesimokinę, snaudę 
sau namie, nebūtų kapitalizmaą 
ten sukriušintas. Pasimokinki-

V. BUB.LlUTfi
Daug 1 žadanti Pro- 

. letaliniam menui y 
■a'belnai1 dai-bininkų 
judėjimui. Ji dai- 
n u o s g a i1 «i ajame 
kvartete, kurį turėsi
me progos girdėti 
šiame koncerte.

J. RAINARD 
Pagarsėjusi Naujo- ’ 
sios Anglijos daipi- 
ninaė ir artistė Pro- 
1 c t m e no Btatomosę ,- i 
operetėse. Ji dhi-' I 
nuos šiame kvartete, 
apie kurį plačiai kal
bama. ’ »

kuris dainuos
“LAISVĖS” KONCERTE

Brooklyne. Tai bus vienas 
iš gan patraukiančių kavalkų.

Prašome visus iš anksto 
įsigyti tikietus nes sėdynės 

numeruotos.

A. JUODAITIS
Jis irgi svarbių rolę 
lošia proletariniame 
mene. Jis dainuos 

šiame kvartete.

gramų ir visada gauna 1-mą 
dovaną. Jau daugiau metų 
laiko, kaip ima lekcijas pas ži
nomą pianistą Maksą Bergun-! 
kerą. Ant piano taipgi jam j. 
gerai sekasi. Dabartiniu laiku j 
jis griežia per radio stotį W. 
A. A.T.' New Jersey, kas
sekmadienį, 12-tą vai. jo pro
grama. Mes' turėsime! progos 
su juom susipažinti “Laisvės” 
koncerte. ' >

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

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

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

69 Bond Street 
Elizabeth, N. J.

Vardas .........................
Antrašas . <................

GERIAUSIA DUONA
XSCHOLES BAKING
/ 10 SCH0LE5 5TR. BROOKLYMI.Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklypo ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir! 
į kitus miestus. . , 1

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y
TeL: Stagg 9645

Ji dainavo ir vaidino So- 
i vietų; Raudonajai armijai, 
lošė Sovietų kilnojamuose ‘ 1 • 1 ' ; ■ į x . . < \

• teatruose; Pay oįgėj e, o pas
kutiniu laiku dainavo Rau
donosios Armijos teatre i ■
Maskvoje.

BERNARD ALPER 
Darbininkas, per ištisą dieną dir
ba fabrikoje, bet garsus daininin
kas dainuoja per radio. Vienas iš 
dalyvių darbininkų judėjime.

S. KOTLAR, Baritonas

Narys Sovietų valdžios teat
ro Baku mieste ir visam 
Kaukaze. Jis tarnavo Rau
donojoje Armijoje ir ten 
dainavo bei vaidino.

JACK SHAFFRAN. Basas 
dalyvaus šio koncerto 

programoje

Šiame konęerte bus įdomus kvintetas, tai kavalkas iš 
5 dainininkų, kuriame dalyvaus šios ypatos: POLINA 
DAGMAROVA, S. KOTLAR, JASFIR LESS, JACK 
SHAFFRAN ir B. ALPER.



Puslapis' PėnktasVIETINES ŽINIOS FASJUUNIS MOS LIETUVIS GRABORIUS

Siuvyklų Darbininkų Tarpe
Vienas šios

YOUNGSTOWN, OHIO

JUOZAS KAVALIAUSKAS

nes
was

mieste

LUTV1NAS

ge.res-

POGROMščIKAJ PAS
KERDĖ ŽYDĄ JAUNUO

patar- 

ir už 
kainų,

ir teks visą žiemą badant. 
Draugai; ilgiau taip gyvent

Dviguba Demonstracija Prieš 
Gazo Pabranginimą

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

mu ir neužilgo 'SSRS turės 
GO,000 kilometrų apšviestų

E. J. Hopkiftp kaltina, 
kad New Yorkb policija 
muša ir kankina ^suareštuo
tus nepilnamečius vaikus. 
Vartoja kumščius ir gumi
nes paipas. Pernai 77 jau
nuoliai tapo pervaryti per 
trečiąjį laipsnį kankinimo.

40 Procentu Nationally 
Gvardiečiu — Bedarbiai

SUNAIKINS DVYLIKĄ 
1MILIONŲ MAIŠŲ KAVOS

SUKILIMAS ECUADOR 
RĘSPUBŲIKOJ

W.I.R. JUDAMŲJŲ PA 
VfclKSLŲ GAMINIMAS

Paulę, Brazilija.— 
‘ų čia, siun 
Žmones ba

Samara.—AJiečiamas jud— 
žiu aparatų gaminimo fab
rikas. 1932 metais jis pa
gamins jau už 6,000,000 do
lerių vertės aparatų, vė
liaus pajėgs pagaminti iki 
25 milionų jublių vertės. 
Del praplėtimo fabriko val
džia paskyrė 1,500,000 rub-

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

Siuvyklų darbininkų reika 
lais bus viešoji sakykla—pra 

sekmadie 
1 vai. pt

ims varąntą prieš mane.”
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas rūpinasi dar
bininkų gynimu. Turime 

būdais budavoti T. D.

SKAITYKIT IR-PLATIN
K1T “LAISVU”

tono (kur maršuotojai bus 
gruodžio 7 d.) ir apie kitus 
kovojančių darbininkų veiks
mus. Dąrbininkai fotografis- 
t’ąi yra šaukiami talkon; atsi
liepkite bei kreipkitės šiuo ad
resu : Workers International 
Relief, 799 Broadway, Room 
330, New York City.

galės gyventi po 200 žmo 
nių. Namai moderniškiau 
sios mados.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi susalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių. .
Turi didelę svetai
nę, tinkamą Ga
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto 'pa
rengimams ir. t. t., 
tik 8' blokai nud 
Staėn Island1 Fer-

Leningradas.— Ant Bal
tųjų jūrų kranto,. Karelijo
je paleistas darban fabri
kas, kuris perdirbs nevalgo
mas žuvų dalis ir iš tos me
džiagos gamins . klijus1. ' Į 
pirmą metą fabrikas duos 
1,000 tonų klijų, o paskiau 
du kart tiek.

vakarAiB lietuvių Ir atislų kalboee. 
Z2IU3, B. J. VAITKUNAS ir kiti, 
už mažą nžmokest|. Mes padedam

* lą kiekvieną dieną nuo O ryte

NEW YORK. — Willy Yac- 
ker ir Steinberg, nariai Kauf- 
mano gengsterių šaikos, tapo 
areštuoti už subadymą peiliais 
Ben Youngo ir Ed. Jenkinso, 
veiklių darbuotoj.^ industrinės 
Kiaučių Unijos. Piktadariai

Leningradas. — Išrastas 
specialis generatorius, ku
ris perdirbs šlapias durpes į 
reikalingus gazus. Tai pir
mas generatorius tos rū
šies.—čionai padaryta 10 
milžiniškų amerikoniškų! 
garvežių į 181 valandą, o 
Amerikoje atlikimui to, dar
bo ima 315 valandų. / ■

BROOKLYN. — Ketvirta
dienį, 2-rą vai. dieną, buvo 
demonstracijos prieš gazo kai
nos pakėlimą. Viena demons- 'seredoje 
tracija įvyko prie South Se 
cond ir Havemeyer St 
kalbėjo ir drg. A. Bimba. De 
monstrantai paskui nuėjo prie bes Dr. 
gazo kompanijos ofiso, So. (d. A. Bimba 
2nd ir Bedfor Avė. čia susi 
rinko minia iki kokių 600 
Kalbėjo komunistų šeštos Sek 
cijos organizatorius drg. Fleiss kalbės apie darbininkų sveika 
ir kt. Atsiliepė į susirinku- tą ir kaip ją užlaikyti. Kiek 
sius, kad išrinktų iš savo tar- vienas darbininkas ir darbiniu- 
po komisiją ir pasiųstų į ga- kė šiose prakalbose gaus ge-

Laisniuotas Grabprius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu < antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STRĘgT 

PHILADELPHIA, PA. > z 
t ( ’ i ’■

Telefonai: Bell — Oregon 8186 

Keystone — Main 1417 ( |

Norintieji ge 
riausio

Maskva;— Sovietų civilio 
patąrnavimo oro • linijos 
veiks<ir žiemos metu. Ne
paisant šalčių, orlaiviai pa
laikys reguliarius kursus. 
Viskas padaryta, kad ap
saugojus nuo šalčio maši-

SING SINGE
NUDŪRĖ KALINĮ

Sing Sing kalėjįme nežinia 
kas iš įnamių nudūrė kalinį 
Ab. Schoonmakerį, 26 metų 
amžiaus.

Darbininkų Tartautinės Pa
galbos Filmų ir Fotografijų 
Lyga rengiasi pagąmint juda
muosius paveikslus apie alka-

Sao 
Kaip visur, taip ir 
ta buržuazija 
du marina, o maistą naiki
na. Kavos augintojai rei
kalauja, kad valdžia tuojau 
sunaikintų 18,000,000 mai
šelių kavos, kuri randasi 
suversta sandėliuose, idant 
palaikius Rūgsta kainą. Ka
binėtas laikė posėdį ir nu
tarė tuoj aus ^unąikiųti 12,- 
000,000 maišelių, o šešis mi-

Prelekcijos ir Prakalbos
Rengia L.D.S. 1-ma kuopa 

18 lapkričio (Nov.), 
Laisvės” svetainėje, 46 Ten 

kurjĘyck St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą valandą vakare. Kal- 

Kaškiaučius ir 
So. (d- A. Bimba. — Draugai ir 

draugės, nepraleiskite progos. 
Visi atsilankykite į šias pra
kalbas. Dr. J. J. Kaškiaučius

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

KAROLIS, POŽĖLA, Lietuvių Čampionas
Sekančioje seredoje, Nov. 18, kibs į Starkų italą at

letą TONY ROCCO. Pereitą trečiadienį Požėla taip 
pačiupinėjo VOGEL, kad tą 230 svarų milžiną vos at
gaivino. Gi Rocco mano būt galingesniu už Vogei ir 
žada paguldyti Požėlą. Per ravą neperšokus opą sa
kyti neverta. Tačiau manyti visgi galima, kad Požėla 
nepasiduos.

Imsis ir dar 5 poros kitų ristikų. Ristynes į,vyks St. 
Nicholas Ring, 69 West 66th St., New Yorke. Įžanga 
$1.05, $1.60 ir $2.10. “Laisvėje” galite gauti tam tik
rus kuponus, kuriuos turėdami įeisite už pusę kainos.

nei vieno. . - > ■
Tas demonstracijas surengė 

komunistai ir, kaip matome, 
tuojaus gavo didelio pritari
mo iš darbininkų pusės.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
/ ■ • X • ■ i j

SAMNELIŠKIO dvaras' 
(Vilkaviškio aps.)

Čia dirbam apie 50 darbi
ninkų. į Mūsų darbo sąlygos : 
nepakenčiamos. Pradedam 
dirbti saulei tekant ir bai- • 
giam jai nusileidus. Atlygini- j 
mas labai mažas. Valgyt' 
gaunam negeriau kiaulių: J 
tą pat centrifuguotą pieną 
dvarininkas duoda ir mums 
ir savo kiaulėms. Trobesiai 
kur mes gyvenam, ypač tie, 
kur gyvena šeimos su ma-Į 
žais vaikais, jau daug me-r 
tų neremontuoti, taip, kad1 
prisieina šalt ir sirgt beveiki 
visą žiemą. Be to, jau be- ; 
veik fiu.se metų kaip negate 
nam durpių. Mūsų bulves 
■dvarininkas labai vėlai pa
sodino, nes pirmiau sau pa
sirūpino, todėl ir neturėsi-

A. LUTVINAS .
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Dublin.— Šiame 
valdžia nespėja numalšinti kričio 12 
demonstracijas,/ ; Seimo pa
skelbimas nelegalėmis re- 
publikonų ir komunistų or
ganizacijų susilaukė milži
niškų protestų. Lapkričio 
12 d. minia šaukė: “Šalin 
karalius”. Dainavimas “In
ternacionalo” ėjo be pert
raukos. Policija žvėriškai 
blaškė demonstrantus.

rą prelekciją apie sveikatą, 
kuri yra labai brangi darbinin
kams* • Gi. draugas A. Bimba 
pasakys gerą prakalbą apie L. 
D.S. ir abęlnąi darbininkų rei
kalus. Tad visi dalyvaukite 
šiose prelekcijose ir prakalbo
se. * ' Komisija.

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA 
E. Mlh STREET, ' Near let Avenue NEW YORK CITY

GEORGE NOBILĖTTI, 
{.Pianistas Jr Mokytojas

Mokytojauji -;nuo{ 1921- metų. 
Autorizuotas ; ir { paliudytas 
New York ■. Universiteto ’ moky
ti piano. Lekcijas duoda stu
dijoje arba niekinių nafntibše.

STUDIJŲ ANTRAŠAI:
929 BROADWAY

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Pulaski 5-1538
981 BROADAWAY 

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

1763 CROPSEY AVENUE
Tel.: Beusonhurst 6-6631 

BROOKLYN, N. Y.

Del sutarties ar pasimaty
mo su mokytoju NOBILĖTTI 
rašykite arba telefonuokite į' 
artimiausią studiją, kurių ant
rašai augščiau paduoti.

navimo 
žemų

nuliūdimo va-

tęs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Street 
i Te!.: So. Boston 0304-W

KAM LAIKO TUOS 
MIESTO DARBUS?

NEW YORK; — Miesto iž
do kontrolierius Berry kriti
kuoja kitus miesto valdybos 
narius, kad nors iš iždo. pa
skirta $160,000,000 įvairiems 
pagerinimo darbams, tačiaus 
valdyba nesiskubina tuos dar
bus pradėt, nors siaučia di
džiausia bedarbė.

čliai užėmė du miestu
loma, kad sukileliąi yra bu- nęgalųūa, susįor
yusio prezidento .Alba sali- gąpizųąt' įį' R ‘ 
piųkai. PĄs -Alba polonių darbo i 
tapti diktatoriumi 2 ’ 1 •' Dvaro darbininkas'.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

in mi— "i Tapkite šoferiu ar mechaniku. Ifi-
mokite šio amato seniausioj ir ge- 

rnĮjk jąl-lfl ĮlfmjlLy riausioj įtaisytoj mokykloj." Vįenati- 
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo- 

ągggjįgfoflffi/ j ' biliij Mokykla, kuri turi garadžių ir
__ taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci-

joms ant visokiu rūšių taisymo. Mo
kiname generabai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemą® ■ 
elektros pritaisymo prie automobi- 

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai7 
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 rytp iki 9 vai. vakare. Sekmadie
niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. ‘ «

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

Komunistas Miesto . Draugo Kraucevičiaus 
Taryboj už Bedarbius Kaucija Pakelta iki 

$1,000

Bucharest.— Fašistinėj
Rumunijoj irgi siaučia po
gromai prieš žydus. Lap- 

juodašimčiai 
užpuolė žydų surengtus šo
kius ir vieną jaunuolį nu
žudė.

YORKVILLE, O.— Jau 
buvo rašyta, kad čionai į 
miesto tarybą ,‘tapo išrink
tas ant Komunistų Partijos 
tįkieto draugas1 Buksa. Kaip 
paprastai, miesto politikie
riai, surengė balių del “pas
veikinimo išrinktųjų 
rinko daug darbininkų, ma 
nydami, kad bus ir 
sa. Bet jo ten 
Tuomet darbininkai išnn 
ko skaitlingą delegaciją ii

Robert Minor, gerai žinomas 
komunistų vadąs, duos prelek- 
ciją apie tautų klausimą Jung- ųinkų ir darbininkių 
tinėse Valstijose, sekmadienio * 
•vakare, ' 8 v< 
School svetainėje 
St., Now Yorke. Po prelekci 
jos seks klausimai ir t_____  ... .
jos apie negrus, ateivius dar- 1 policija pradėjo blaškyti 
bininkus, jų skriaudas ir kovos Rinkusius; bet nedrįso areštuot 
reikalus. Visi yra kviečiami 
dalyvauti.

Tarpe daugelio kitų su
areštuotų Lawrence streiko 
darbuotojų, yra ir draugas 
J. Kraucevičius. Jis mums 
rašo: “Panedėlyj ir vakar 

Susi-; buvau šaukiamas teisman, 
bet teismas atidėtas trečią 

d. Buk- sykį. Kaucija pakelta nuo 
nebuvo. $300 iki $1,000. Šį vakarą 

(trečiadienį) buvau išimtas 
per d. Čuladą, draugės Ta- 

pasiuntė pas Buksą atvesti: Gaškienės tėvą. Mano teis- 
į balių. . Kuomet d. Buksa;mas turėtų įvykti lapkričio 
pasirodė svetainėj, kilo'did-117 /d., bet imigracijos yaldi- 
žiausias entuziazmas publi-j pinkai pareiškė, kad jie iš- 
koje. Jis pasakė revoliuci
nę prakalbą apie bedarbių 
reikalus, apie alkanųjų ei
seną, į Washingtoną, ir 
kvietė ‘ darbininkus paremti' visai 
jo kovą miesto ..taryboje užiA. 
bedarbius. Kalbėjo Komu 
nistų Partijos vardu ir šim 
tai darbininkų nuoširdžiau 
šiai jo mintis sveikino.

zo kompanijos raštinę protes- 
tuot prieš gazo pabranginimą. 
Keli desėtkai pakėlė rankas, 
kad jie nori eit ir pareikalaut 
nųmušt gazo kainą. Komisi
ja buvo sudaryta iš 16 darbi- 

į. Maty
dami ateinant komisiją ir sy- 

I., Workers kiu visą minią, kompanijos po- 
35 East 12th heliai užsirakino duris. Tuo- 

į.imet nuo to namo laiptų buvo 
diskusi- ‘sakoma prakalbos. Pagaliaus, 

susi-

Dabar yra šaukiamos darbi
ninkų organizacijų masinės 
konferencijos Pittsburgh, Pa., 
ir Clevelande, Ohio, o Youngs
town miestas vidury ant ly
gaus tolio tarp Pittsburgho ir 
Clevelando.

Pirmiausia gavome pakvie
timą į Pittsburgho konferen
ciją ir tuojaus išrinkome de
legatus nuo A.P.L.A. 24 kp. 
ir L.D.S. 9 k p. į Pittsburgho 
konf. O renkant delegatus 
nuo ALDLD 90 kp. jau turė
jome pakvietimą į Clevejando 
konferenciją; čia ir pradėjom 
svarstyti, į kurį miestą delega
tai turės važiuoti; tinkamų iš
vadų nepadarėme, atsidėdami 
ant tos minties, kui' bus pigiau 
ir patogiau. Į Pittsburgho kon
ferenciją buvome išrinkę tik 
du delegatus, o dabar suradome 
kad į Clevelandą važiaVimo są
lygos daug patogesnės; vietoje 
dviejų delegatų į Pittsburghą 
galėsime važiuoti į Clevelandą 
4 ar 5 delegatai ir už mažiau 
iškaščių. O antras dalykas, tai 
kad Youngstown kolonija pri
klauso šeštam Distriktui, o 

i Pittsburgho apielinkę sudaro 
Penktas Distriktas. Tokiu bū
du delegatai nusitarėm važiuot

, į Clevelandą, nes Čia pigiau ir 
patogiau. Man rodosi, galėtų 
važiuoti ir didesnė grupė dele
gatų bei svečių į Clevelandą. 
Pąv., draugas Madison turi au
tomobilį, tai drg. Madison, pa
siėmęs, drg; SoBeikį arba ki(/ą, 
galėtų nuvažiuoti į Clevelando 
konferenciją. O tokiose konfe
rencijose kiekvienas gauna pri
tyrimą, ir, naujo eleksyro dar
bininkiškam judėjime.

Konferėhcija įvyks 29 d. lap
kričio. Draugki, neužmirškime TREČIO' LAIPSNIO KAN. 
savo pareigų, nes to nuo mūsų , IMAS : PRIE® , ‘NEPjL 
reikalauja darbininkų klasė ir, N’AMEČIUS VAIKUS ’ 
Šviesesne ateitis visiems darbo 
žmonėms

Magnitogorskas.-— Ant 10
dienų pirm plano baigta nas. Apšvietimo kelių dar 

, įrengti mašinų gaminimo bas varomas visu' smarku 
niĮjy maršavimą ant Washing- j ipjlžjnas. Taipgi jau baig

ta budavoti 26 nauji darbi
ninkų namai, kiekviename nakties ękrajojimui kelių

,GUAYQŲIL
čio 12 d. įvyko sukilimas me ko nuo lauko nusiimti

Bell Phone, Poplar 7545 - .

A. F. STANKUS
, GRABpRĮUS-UNDERTAKER (. 

UlinHamuojA ir laidoję nqm)rotiu(' ant 
viaoldų ktatillų. iNorlntlajl įgerMnlo1 (M- 
tąmaviMO Ir t>ž £ens< kalni nuliūdimo 
valandoje' Jaukitėa j>a« mane.. Pat mane 
Salite Rauti lotui ant visokių kapinių kuo 
cerlanaloae vietoae Ir nŽ lemt kaina.._

HMmUM ' ■ jį ir Trumpu laiku išmokiname
x viski} kas link AUTOMO-

RILIŲ MECHANIZMO.
Praktika ant vietos.

Uardymaa, rataiayma#, sustatymai, suprast elektriką ir magnetizmą, Ir valtaviu', I 
Ir pieną automobilio i • mokinant dięnondie ir vat " ' ' "" —
Mokytojais yra žymūs . ekspertai—L. TICHNIAVICI'__ ,
Leidimą (Licenkb) ir Diplomą gvarantuojnme L~ __
kiekvienam Drie plrkimi? karo. Užsirafiymas | mokykli 
įkl otai valandai vakaro". Nedėlioję nuo 10 ryto iki l

COSMOPOLITAN AUTO _ __
I2B E. Uth STREET Jfear 1st Avenue NEW YORK CITY

■ , . , • * Telephone, Algonquin 4-4049
mrHiniiMiiniffiiiiimiinmimaiiiiiiininmminiMmm

r NEW YORK
valstijos nacionalės gvardijos 
narys, priklausantis prie 258- 
to artilerijos pulko, rtišo Dai
ly Wprkeriui, Komunistų Par
tijos centro organui, kad 40 
procentų gvardiečių yra be
darbiai ir pusbadžiai gyvena.
Keli mėnesiai atgal gvardie- laikomi po $2,000 paranka iki 
čiai buvo priversti įsitaisyt teismo.
naujas uniformas, kurios kaš- * ---------
tavo po $72. Dabar jie gale- Sustreikavo darbininkai ir 
tų tokias uniformas gauti už darbininkės didelės B. Axelio 
$36. Reiškia, gvardijos vadai kailių siuvyklos, 333—7th 
su kontraktoriais gana pasi- Avę. Jie reikalauja, kad bo- 
pelnė. Tas nacionalis gvardie- Sas pripažintų kairiąją Adatos 

įtis» klausia, kas daryt. Daily Darbininkų Industrinę Uniją.
Worker atsako: nacionaliai Keli streikieriai jau areštuoti, 
gvardiečiai, turite stot’ į kovą j ---------
už apdraudą bedarbiams, visi 
sutartinai reikalaut iš vyriau
sybės pagerint jums sąlygas ir kalba ir diskusijos 
organizuotis kovai prieš atei-;nį, lapkričio 15 d 
nantį karą. ;pietų, Williamsburgh Workers

---------------------- (Kliube, 799 Flushing Ave., 
Brooklyne. Visi vyriškų ir 
moteriškų drabužių darbinin
kai yra kviečiami atsilankyt.
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VIETINĖS ŽINIOS 1

'Policija Išplėšė Raudoną 
Vėliavą, Belydint Negro 

' Draugo Kūną

kiek bus gauta nuo šapos iš- 
: licitavimo, tai iš tų pinigų bus 
pirmiausia atmokama darbi- 

’ ninkams algos.
LIETUVIS FOTOGRAFAS

The Sensation of the! ;
p ail Federacijos Vadą, Politiką; >Season-Aido-Lyros jPrieš Bedarbius !

Chorus Farmers’
Dance

We, the Committed, Urge 
you to be present at Laisve 
Hall, 46 Ten Eyck St., Sun
day, Nov. 15, 1931, at 6 P.M., 
for a very unusual affair. 
Only those of you who atten-

BROOKLYN. — Karpente- 
rių (dailydžių) lojkalas 2717, 
priklausantis prie Amerikos 
Darbo Federacijos, savo narių 
susirinkime ketvirtadienio va
kare, pasmerkė Federacijos 
vadus, kad jie priešinasi įve
dimui valdiškos bedarbiams 
apdraudos. Susirinkusieji pri
ėmė rezoliuciją, kurioj grięž- 
tai smerkia tuos vadus už std- 

!jimą. . prieš . apdraudą bed^-• , f , . . ♦ puvo apuiauuacted our dance (last year can.iV. , . , - i • v, .. , , . ibiams, kaip kad jie dare laikejfūlly realize wha| great ,en-, 
rioyment you gained by- Com
ing. j
h‘We afe plhnhjng a 
t que prbgvam, į something j out
Of the lordinafy. ; Th^ Aido- 
Lyros Cnorus Girls’ Sextette is 
assisting us in i 
gram a knockout! ______
other people are also particip- pj 
ating in the phogram. 'The 

!program alone is worth while j 
coming to see and hear.

, The grab-bAg will be a new 
feature and , it will 
means of loads of fun 
' • Let us give you a 
advice—come dressed 
mers and farmerettes and, for 
pity sakes, don’t eat too much 
dinner on Sunday, or you I 
won’t be able to enjoy the1 
tasty food which is being pre- demonstraci-
pared for you, especially those t0J t0J sueitl.l demonstraci 
delicious cakes. They are be- Pries kruvinojo fašizmo 
ing baked by a Miss who is ?’D ... . T • iz
noted for her knack in baking. ( 1S1, ar ^os 11 ,a? '
What luscious fruits and ten- mun,st« nariai ,turl tu0’ 
der meats there, will bel-one sekcija
could not have too much of.“™- 
these foods.
. We are4having an 
orchestra for dancing, which 
wė, are sure will appeal to 
your ‘fine senses,’ 1

Ame•p^skūHnjo' suvažiavimo 
viltos Darbo Federacijos Vąh- 
couveriyj, Canadoj,. ' ;

j ; 1
1y ? ’ * t < <i ’ J 
Demonstracija prieš Grandį,! 

;koukt!g ’several Mussolinio Agen|ą, Pirmadie- 
to

NEW YORK. -4 Keli šimtai (Daugiau vietos žinių 5-tam 
į negrų ir baltųjų darbininkų nnqianv;ov . 
jmaršuodami po raudona vėlia- " 
va, ketvirtadienį, palydėjo į ~ 
kapines kūną drg. Ronald 
pdwardso, negro nario Jaunų-! 
jtį Komunistų Lygos Pildomo-1 i 
jo Komiteto. Į

Atvežtas iš Clevelando jo Į 
kūnas ilsėjosi dvi dienas Finų 
Darbininkų svetainėj. Išly
dint buvo pasakyta tinkamos 
prakalbos. Procesijai gi be- 
iparšuojant gatvėmis, policma- 
,nas pripuolęs išplėšė raudon-: 
ną vėliavą.
kur yra nešama kitokia vėlia- lyvąukite visi,, kurie tik norite links- Į 
va, tai tun but ir Amerikos ve- yal. vakaįę; Muzikantai bus net ii 1

, Vėliava lrims *r merginoms 25c.1 Pradžia 7.val 
. c. 1 vakare. Nuolankiai visus kviečia

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.
MILŽINIŠKAS BALIUS

Rengia Liet. Amerikos Piliečių Kliu- 
bas subatoj, 14 lapkričio (Nov.) 1931. 
Bus gyvanašlių balius su šokiais, tre
čios klasės ir dar pirmas tokios rū- ! 
šies balius Brooklyne. Įvyks paties ■ 
Kliubo Naujojoj Salėj, 80 Union 1 
Avė., kampas Stagg, St. Nepraleis- 

ikite šios progos nei vyrai, nei mote- , Sulig įstatymų, rys, nei merginos, nei vaikinai. Da-
>- 1

Prasidės 7-tą j 
. __ __ ,-—1 iš I

liava. Bet kada policmanas Kauno. Įžanga: vyramu 50c, mote- 
-ištraukė raudonąją . > 
tuomet 1 darbininkai protestuo
dami prašalino ir amerikinę 
vėliavą. ' ■

w 1 F o togra-
w m Tuo jam ve- B ’'0 stuvių^, šei- 

‘ mynų ir ki-
tokias gru- 

Mfc' Ak. < Pes> atnau-
jiname se- 

į".Į nūs ir kra-
■ ’ javus; ant

p a r ei kai a- 
vimo eina- 
m ’ namus 
foto grafu ot 

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

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St<, 

BROOKLYN, N. Y.

mai laiką praleisti

Liet. Am. Piliečių Kliubo 
Parengimų Komisija.

■ 5 • >.: r ; \ .. (269-270) j

Pamatykite; kaip Bedarbiai 
Teisia Kapitalistus

REIKALAVIMAI

be the 
for all.
bit of 

as far-

NEW YORK. — Italijos 
Mussolinio valdžios agentas, 
Grandį atplauks pirmadienį, 
lapkričio 16 d., 9-tą vai. iš ry
to, į prieplauką num. 95, prie 
12th Avenue ir W. 55th St.

Komunistų Partija, Darbo 
Unijų Vienybės Lyga, Priešfa- 
šistinis Susivienijimas ir kitos 

į revoliucinės organizacijos šau
kia darbininkus tą valandą ir

.jiems bus duota nurodymai, 
excellent kur ir kaip mobilbmotis į dė-

niu Sekcija,yvui Hue Lenovo, because of T) . z’ 
their wonderful music and be- t^t0< yn^‘

monstraciją. Draugai brook- 
lyniečiai, kreipkitės į 

61 Graham
šeštą
Ave.>

cause of the entire atmosphere 
of the surroundings.!
pWa.urge you. a;second tį,rųe 
to /keep in -mind < the dale, 
place and time, j and to bring 
all your friends along. ,

> « •; i ; ■ Kaunuk.

Wal-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y. . ,

w
k

im
m

m
Im

I

New Ytorkp majoras 
keris ruošia .Graųdi’ųį iškilmin 
gą i. pasitikimą. Darbininkai 
turi iškelti jam visai skirtingas 
priimtuves. . j < i

Reikia priminti, kad svar7 
biausias to Mussolinio pasiun
tinio tikslas yra pasitart su 
šios' šalies valdžia apie 
prieš Sovietus. • •

karavSENATORIUS PRIGAVO
&EQARBIUS
\ NEW . YORK. — Valstijinis !
senatorius J. J. McNaboe. Sea-įBadu Mirusios Aktorės 
įn*ry tyrinėjimo komisijoj, kur'Kambaryj Vienuolika Šunų 
buvo nurodoma, *kad demok- 1 
tatai duoda darbus tik saviš-1ratai duoda darbus tik saviš-i NEW YORK. — Badu mirė 
kiams, pareiškė, kad bus dar-; Myra St. Maur, kadaise bu- 
bai visiems, kurie ateis į Tam- [ vus garsi aktorė, 55 metų am- 
many Hali. Po kiek laiko su-! žiaus. Keistumas tame, kad 
spito bedarbių minia apie:nors ji pati badavo, bet ran- 
Tammany Hali; bet vietoj dar-j kiojo maisto trupinius savo šu
tų, buvo pašaukta policija, (nims. Sykiu su negyvėle pq- 
kuri šiurkščiai išblaškė bedar-, licija rado jos kambaryj vie- 
bius. . : nuoliką išbadėjusių šunų.

’’ Rengia J. Baltrukevičiaus Orchestra ’

SUBATOJ

Lapkričio 14,1931 
. “LAISVES” SVETAINĖJ 
46 Ten Eyck St. 1 , ’ . Brooklyi), Y.

i PRADŽIA 7 VAL? VAKARĖ ’ .
> • ĮŽANGA 50 CENTŲ

Šiame baliuj šokiam grajys dvi orkest- 
ros: viena lietuviškiem šokiam, ddta ame
rikoniškiem. Tokios puikios orkestros 
vargiai kada galima turėti dideliuose pa
rengimuose. ,, :

Šiame baliuj turės gerus laikus seni ir 
jauni; jauni galės pasišokti kiek tik jų spė- 
'kos leis. O'šenesnfeji susieis su savais pa
žįstamais prie stalo, prikrautais skaniais 
valgiais ijh ntinkštais gėrimais. ., *, .

Ateikit* visa šeimyna-4-nuo jaiiiiiausib iki 
seniausio: Visi’ būsit -užganėdinti.

1 - 1 ! ’ T ' ’ ' < ’ , i < ; *4

J-__ 1

REIKALINGA jauna mergina prie 
namų darbo, turinti patyrimo.

Freiberger, 826 Crown St., Apt. 9-F, 
Brooklyn, N. Y.

Kaip kapitalistiniai teismai i ' (270-272)
teisia kovojančius darbininkus.!---------------------------------------
ir demonstruojančius bedar
bius, apie tai daugelis žino. Bet 
kaip bedarbiai ir darbininkai! RASI RANDAVO JA fornišiuotas švie- Į 
teisia kapitalistus, tai dauge- j ga^a ^i^^i^ku.^^Mdpkftčs po^aNo^ i 
liui būtų naujiena matyti, ir >62 Union Avė., kampas Scholes St., i 
girdėti. O tokis bedarbių įr, Brooklyn, N. Y. j
dirbančiųjų t^ismas-tardymas ( - ) i
ir yra rengiamas Brooklyne, 
ateinantį trečiadienį vakare, 
lapkričio 18 d., auditorijoj i. TT , .. . , o, „ , ~ . n i PAJIEsKAU pusbrolio Antano Stec-PubllC School 196, ant Bush- ; ki0> 3 metai kaip prasišalino. Iki 
wick ir Meserole St, Išrinkti ■ to laiko visada gyveno Brooklyn, N.

hprinrhin ir rlirhorminin toi ! Y- Lietuvos paeina iš Paberžiųls bėdai mų 11 dirbančiųjų tei- kaimo> šiaulių apskričio< Kas apie 
sėjai išklausys bedarbių liūdi-1 jį žinote, malonėkit pranešti, būsiu 
jimų, kaip juos apleidžia k a- labai dėkingas, arba pats atsišaukit, 

Ur. La turiu labai svarbų reikalą. Stanisla- pitalistai 11 valdžia, ir ką be- vas steckis, 138 Logan St., Brooklyn, 
darbis-bėnamis turi iškentėti N. Y. i "
nuo kapitalistinės tvarkos.; f 268-270
Miesto valdonai yra taipgi pa
kviesti—tegul pasiteisina, jei
gu gali. ‘ ’

Lietuvių darbininkiškos or
ganizacijos kiekviena turi iš-1 
rinkti pd penkis atstovus j tą ‘ 
tardymo mitiiig^. Bet 1 kvie-' 
čiami yra 'frl Visi organizacijų 
nariai ir' šiaip darbininkai, 

Kiekvienas 
bedarbiš či’a> turės progą vie
šai pasakyt apie savo vargus,' 
taip pat apie patyrimus, ką jis 

patyrė bejieškant darbo 
kapitalizmo krizio lai-

IŠRANDAVO.IIMAI !

PAJIEŠKOJIMAI

PARDAVIMAI
1 PARSIDUObA Lunch Room, geras 
i biznis. Pardavimo priežastį suži- 
' nosit ant vietos. Savininką galima 
'matyti nuo 8-nių ryte iki 10 vai. 
vakare. , Kreipkitęs po No.. 991 
Flushing Ave., Brębldyn, N. Y. Tel. 
Pulaski 5-8836.

ypač btedarbiai:

bei ji 
šiame 
ke.

I Smagų Aido-Lyros Choro 
Vakarėlį Rytoj

šiuom primenam, kad Aido- 
Lyros Choras rytoj turi ypa
tingą vakarėlį “Laisvės” sve
tainėje. Pradžia apie 6 vai. 
vakare. Bus farmeriški šo
kiai. Todėl, einant į vakarė
lį, patartina farmerskai apsi
rengt. ■. Dairiuos Aido-Lyros 
Choro Merginų Sekstetas. Bus 
gera šokiams orkestrą ir dau
giau prograinos įdomumų, kei- 

,'stų žaislų ir t. t. O kai del už- 
i'kandžių, tai merginos užtikri
na, kad jų niekas “nebytys.”

i Ridgewoodieciu Vakarienė iš 
Lapkričio’28 Perkelta į 29

1 t * '

Porą sykių jau buvo garsin
ga, kad Ridgewoodo A.L.D.L. 
iD.(J55-ta kuopa ir Lietuvių, 
! Darbininkių Susivienijimo Am-. 
| erikoj< ;132-ra kuopa-, rengiai va-j 
karienę su programa, “Lais
vės” svetainėj, lapkričiu 28 d., 
šeštadienį. i -

>Dabar rengėjai | permainė 
dieną, ir vakarienę perkelia 
į lapkričio 29 d., tai yra į sek
madienį Draugai, pirkusieji 

< vakarienės tikietus, yya pra
šomi įsitėmyt šią permainą.

(270-271)

Biržiečio Siuvyklos 
Darbininkams

Biržiečio kriaučių šapos 
si darbininkai, susirinkite Am- 
algameitų Unijos ofise pirma
dienį, 8:30 vai. vakare. Ajit- 
radienį ta dirbtuvė eina ant 
“auction sale” (ant licitaci-

BiiįŽietis buvo ližvilkę^ dar- 
i. , Sakoma,

jos).
• • TT-X •

l binipkams algas

VI
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KRAUJO SPECIALISTAS ;
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. <• 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

DR. MEŽR
156 W. 44th ;St., Room 302

New York, N. Y.
Valandos' Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakaro

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

i MEDICINOS DAKTARAS

' B. BAGDASAROV
■ i ' ‘ 200 Second Aye.

į TatiJė 12 ir 13- gatviiį
į GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos,. papras^Amos’ diertomjs nuo 11 
fyto iki 1 po pietų. Vakarais nuo 6 
8 vai. Sekmadieniais,, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

iki 
iki

JONAS STOKES ■
Fotografas

šluoirii pranešu savo kostumeM 
riams. kad pakėliau savą studiją^

- 7 £ naujon vietori,}

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

Telefonas: Stagg 2-9105 -

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

po . numeriu. 
512 Marion St./ 
kamp. Broad-', 
way, Chauncey, 
Street stotis t 
Brooklyn, N, Yį 
2/NaujoJ vietoi 
studija daugf 
geriau jrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kpo- 
puikiausiai, -

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT
• “LAISVĘ.”

• \ (269-271/
PARSIDUODA Įjnjnkštų gėrimų už- I 

eiga, lietuviais apgyventoje vieto
je, 894 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Parduodu todėl, kad turiu kitą biz
nį. . ; •7 > (270-272)
TURIU DAUG FARMŲ ANT PAR

DAVIMO, VIS0KIŲ FARMŲ
Pieno produkcijos fąrmos .ir viš

tų farmos, Farnla 300 akrų, auga 
visoki javai: Kviečiai, avižos, kor- 
nai ir šienas. Visa farmerska ma
šinerija, ' 30 karvių, 6 arkliai, 1,000 j 
vištų (daugiau, dr mažiau) geroje Į 
lokacijoje. Parsiduoda Pigiai. Tik ; 
pusę kainos tereikalaujama įmokėti. !

Kita farma 125 akrai žemes, 18 
akrų ganyklos, 7 akrai miško, dvi 
stubos, 1 stuba 9 kambarių 1 stu- j 
ba 7 kambarių, 4 arkliai; 9 melžia- ; 
mos karves, 1 bulius, 500 vištų, vi
sokie javai ir mašinerija, kaina 
$12,000, 
įmokėti.
ki, 111 East Main St., Bound Brook, 
N. J. (270-272)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuųse,1 : biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigarų

IĮ I J W L-e. '■ -y-.1  a ■Ji—- -■ IS--5

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAJDOTUV1Ų DIRKKTOBlltJl

Ikbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinią; paraamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinSjimama.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Itagg J-4401

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
• • • (Arti Mfcrty Avenue) ' 

BROOKLYN, N. T.
* t;' ■ i r 1 i ’

VUG FARMŲ ANT PAR- 
0, VISOKIŲ FARMŲ

javai ir mašinerija, 
tik pusę tereikalaujama
- Atsišaukite: P. Filenaus-

NAUDOKITĖS proga
Iš priežasties Sukaktuvių 70, me

tų ąmž.’JONAS B. AMBRO7/AI- 
TIS žymiai nupigino Muzikalius 
Instrumentus visą lapkričio mė
nesį. Todėl pasinaudokit proga!

560 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

r-U-

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraūjb, odos, šlapinitnos ir 

i gimdymo: organų
DR. M’ FILURIN
’ 215 E. 12th St.

Tarp 2nd ir 3rd Avės
> NEW YORKE ■
Valandos nuo 10 iki .1

Nuo 4 iki 8
Nedėlioki nuo 10 iki 2

Odos' ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirškinimais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

‘ New York City
> Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 yaL po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo. 
11 iki i valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas. i' f. 1

JONO ARBA
PETRO

r Kainos po
10c ir 15c

Petras Naujokas
Savininkas

Tai

LIETUVIŲ 
IŠDIRBYSTRS

CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

I BATTHEW P. BALLAS
- (BIELIAUSKAS) 

GRABQRIUS
, (UNDERTAKER)

< (NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

660 Grand Street 
j Brooklyn, N. Y.

* Phęne, Stagg 2-Ą043 j

———    .  ---------------——;—   —

ŽODIS NUO DR. MENDLOWn?
fiiuomi primenu savo draugams, jog ai 

praktikuoju' savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry

DR. H. M END LOW IT Z
2220 Avenue J,

TEL., MIDWOOD 8-6261

via dar 
į ‘ > 4
t ; .•

St.

VIDURIAI UŽKIETĖJA
Kendrick’s Herb Laxative Yra. Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
( • * t • • . p

šiais vaistais neužtraulda papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, -d 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 didžiausiu ir seniausia vaistini. 
Mes ^specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros Ir, geriausios.

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA
. P. J. KUNDROTĄ, Savininkas U

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. Q
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-8514

Ilki rp kit iį ekelbimi| ir prisidėkit kartu «u užsakymu. 
’ i ■ ’ ♦ j i r. * s 4 i • > «’* *v- ■ v

t

i
r '■’<

. ’ ' 1

■. n -įgŲ \ .
> ■ ** ‘ ' * -N v1.

> < p 0r J ' •* i V ■ T >
‘ x * i • J, •<




