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Badaujanti Indijonai. 
Mokina Kantrumo. 
Moterų Darbininkių 

Išnaudojimas.
Rašo B. E. Sinkevičienė

Pirmas
Darbininkų Dienraitis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

lieina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik

i 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli I

Amerikos Indijonai, kuriuos 
“globoja” šios šalies valdžia, 
visuomet kentėjo didžiausį ne- 
dateklių ir skurdą, bet šiuo lai
kotarpiu jų vargai dar pasididi
no. žiemai užėjus bado šmėkla 
žiūri jiems į akis. Net kapitalis
tiniai laikraščiai pripažįsta, 
kad valdžia nededa ' ganėtinai 
pastangų, kad žmoniškai aprū
pinus tą nykstančią, karingą ir 
nesulaužomos dvasios tikrųjų 
‘‘amerikonų” rasę.

štai Nevados valstijoj, kur 
randasi didžiausi Indijonų taip 1 
vadinami “settlementai,” žemė 

V jiem duodama taip prasta, ku
rioj vargiai kas gali augti, o 
pereitą vasarą ir tas likosi sau-| 
lės. išdeginta. Padėties tyrinę-1 

‘ . tojai surado, kad jau dabar In
dijonų vaikai badauja, miršta 
šimtais, o įvairios ligos iš prie
žasties stokos maisto skinte ski- 
na Indijonų gyvybes. Tiesa, val
džia būk suteikia pašalpą “net” 
7 dolerius į mėnesį, bet taip 
“gausi” pašalpą nė kiek nepa
gerina padėties. Kapitalistinei I 
tvarkai neapeina pavergtųjų 
skurdas, taip, kaip neapeina 
milionai alkanų bedarbių, slan
kiojančių be pastogės ir be duo
nos kąsnio.

No. 281 Telephone, Stagg 2-3878

Padėkite Rinkti Aukas 
Del Alkaną Maršavimo

New Yorke ir Brook- 
lyne rengiama “Tag Day” 
(aukų rinkimas) ateinan
tį šeštadienį ir sekmadie
nį (lapkričio. 28 ir 29). 
Aukos bus renkamos dė
lei finansavimo alkanų 
maršavimo į Washingto- 
ną. Tai be galo svarbus 
tikslas. Prie šito darbo 
turi prisidėti visi lietuviai 
darbininkai ir darbinin
kės.
mos dėžutėmis palei stu- 
bas,
Mes raginame ypatingai 
susi pratusius * lietuvius 
darbininkus padėti au
kas rinkti.

Aukos bus renka-

štorus ir gatvėse.

VALDŽIOS ĮSTAIGOJ 
$177,000,000 DEFICITO

Washington.—Farmų Ta
ryba buvo suorganizuota

Ponia Hooverienė, kelios są- 
v vaitės atgal, kalbėjo per radio.

Jos kalbos tema buvo atkreipta 
daugiausia į bėdinų farmerių 
vaikus, kad šiuo krizio metu j tam, kad išgelbėti Amen- 
turėtų “kantrumo, kantrumo ir ’ kos žemės ūkį iš krizio. Ji 
kantrumo.” Ponia Hooverienė, Į supirko daug kviečių ir ki- 
iš savo šilto išpuošto kambario, tokių grūdų. Dabar tų grū- 
viskuo aprOpinta, soti ir pas- d neturi kur dgti Tary.

tokių grūdų. Dabar tų grū- 

kendusi pertekliuje, su pagelba turi nuostolių ant $177,- 
mikrofono “mokino” išbadėju
sius kūdikius, kad nesiskųstų, j 
jeigu jų šeimynoj duonos nėra, 
kad neverktų, jeigu nemielašir- 
dingas šaltis skverbiasi per 
plyšius, o vietoj drabužių turi 
pąąitenkipti skarmalais. Męš, 
pasak Hooverienės, toki nusis
kundimai "ir verkšlenimai kūdi
kių tik erzina jų tėvus, kurie ir 
taip turi daug rūpesčių. Rei
kia, girdi, kantrybės, biskį pa
kęsti, na ir vėl laikai pagerės!

Jes, būtų juokinga, jeigu ne
būtų taip tragiška, taip skaudu. 
Bjaurus pasityčiojimas iš varg
stančių, alkanų darbo minhj ir 
jų šeimynų.

000,000! Bankrutas ir čia.

Anglija Persergsti Ja
ponus, del Miesto 

Chinchow
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DEVYNI DARBININKAI UŽMUŠTA CE 
CHOSLOVAKI JO J LAIKE ALKANU 

MARŠAVIMO
PRAGUfe — Kruvinoji 

fašistinė žandarmerija pa
darė kruviną užpuolimą ant 
alkanų bedarbių maršavimo 
lapkrčio 25 d. Mafšavimą 
rengė Čechoslovakijos Ko
munistų Partija ir bedarbių 
taryba. Tai buvo prie mies
to Freiwaldau. '

Į pašaukimą maršuoti 
darbininkai metė darbą ir 
susidėjo su bedarbiais. Tū
kstančiai Vyrų ir moterų 
traukė linkui miesto vald-

žios iš visų apielinkių.
Kruvinoji žandarmerij; 

pastojo kelią ir panaudojo 
šautuvus. Devyni darbinin
kai ant vietos nušauti, o 15 
sunkiai sužeista.

Tuo tarpu parlamente 
ėjo mūšiai tarpe fašistų ir 
komunistų. Fašistas tapo 
nutemptas nuoį estrados, o 
komunistą supuolę fašistai 
ir socialdemokratai sumušė 
ir išmetė laukan iš parla
mento.

a

TAUTĮJ LYGA RUOŠIA DIRVĄ NUOLA
TINIAM UŽGROBIMUI MANDŽURIJOS

Paryžius. .— Imperialisti
nė Tautų Lyga priėmė re
zoliuciją Mandžurijos kon
flikto reikale. Toj rezoliu
cijoj reikalaujama, kad Ja
ponija savo kariuomenę iš
trauktų tiktai iki geležin
kelio. Tas reiškia, kad be
veik visa Mundžurija palie
kama Japonų rankose.

Antras rezoliucijos punk
tas numato" paskyrimą komi 
sijos;- kuri* i^jr$anti.hyisą- 
padėtį Chinijoje. O jeigu

tas tyrinėjimas parodys, 
kaip tvirtina Japonija, kad 
Chinijoj plečiasi bolševiz
mas, tai, aiškus dalykas, ne 
tik Mandžurija, bet visa Chi 
nija pasiliks rankose impe
rialistų.

Chinijos valdžia ir Japo
nija sunikusios priimti šitą 
Tautų Lygos rezoliuciją. 
Bet tuo tarpu praneša,' kad 
Japonija vėl užgrobia nau
jus miestus xMaridžurijoje>

Atydai Philadelphijos 
Lietuvių Darbininkų

Philadelphia, Pa.—Sek
madienį, lapkričio 29 d., 
2 vai. po pietų, rengiama 
svarbi i lietuvių darbinin
kų ir darbininkių demon
stracija prieš naujo karo 
pavbjų ir prieš įvestą bh*- 
do sistemą bedarbiams. 
Kalbės d. A. Bimba iš 
Brook lyno, Komunistų 
Partijos Lietuvių Centro 
Biuro sekretorius. Apart 
prakalbų, dainuos Lietu
vių Lyros Choras ir Rusų 
Darbininkų Choras.

Susirinkimas įvyks lie
tuvių svetainėj, 928 E. 
Moyamensing Avė.

Komitetas.

NUSKENDO LAIVAS, ŽU
VO ŠEŠI

Halifax, N. S.—Nusken
do laivas “Edith and Elea
nor of Gloucester, Mass.” 
ir prigėrė šeši darbininkai.

Australijos Darbo Par
tijos Valdžia Bus 

Nuversta

LIETUVOJE EKONOMINIS BANKRUTAS; 
KRUVINIEJI FAŠISTAI DŪKSTA PRIEŠ 

DARBININKUS IR VALSTIEČIUS
i | ’ j

Smetonos Valdžia Nuteisė Dar Vienų Jauną Komunistę J|-< ■ 
giems Metams Kalėti; Amerikos Lietuviai Darbininkai, tu
rime Eiti Pagelbon Lietuvos Varguolių Kovai prieš Fašis-,: 
tinį Slibinų

* Prie kapitalizmo moterų dar
bininkų ekonominis gyvenimas 
yra begaliniai sunkus. Jau ne
kalbant apie dvigubą naštą, fa
briko darbo ir naminės ruošos, 

^jų išnaudojimui nėra ribų. 
Dirbtuvėse, siuvyklose, valgyk
lose ar kitose darbo įstaigose 
jos priverstos dirbti už pusdy
kį, kad tik nors kiek prisidėjus 
prie savo ir šeimynos gyvybės 

F palaikymo.
Dabartinio krizio metu, kada 

stiprūs sveiki vyrai neranda 
marketo savo muskulų pardavi
mui, moteris, jeigu jai pasise
ka “laimė” darbą gauti, nere
tai yra šeimynos maitintojas. 
Ir vergauja ji kapitalįstui už 
pusdykį, bijo pasipriešjntV neš 
ir tas vienintelis “įplaukų” šal

utinis nutruktų, o kas tada?

Kapitalistui dar negana 'pel
no, algas vis; mėžiha, ’valandas 
ilgina, 6 skubinimas i iščiulpia 

-V visą energiją ir atiųia sveikatą 
ne vienai* darbininkei. .štąj
skubinimo pasekmės, sulyg
skaitlinių’, paduotų buletine
New Y6rk6 Darbo Departmen- 
to už vienus metus (1929-19- 
30), Buvo 8,091 moterų’ su
žeista prie darbo, iš kurių yra 

t didelė dalis mergaičių tarpe 
17-19 metų amžiaus.

Pelnagrobiai kapitalistai žiu- 
r ri tik, kaip savo kišenius pripil

dyti, o kas jiem, jeigu tūkstan
čiai darbininkių bei darbininkij 
lieka paliegėliais? Tačiaus mo
terys darbininkės pradeda vis 
daugiau suprasti, kur išeitis iš, 
to užburto rato. Pats gyveni
mas mokina, kad tik kovojant 
greta vyro darbininko, ji galės 
iškovoti geresnį duonos kąsnį, 
kad tik tvirtoj organizuoto j 
spėkoj jos, kaip ir visos darbo

Tokyo.^- Japonijos ka- 
ruomenė buvo jau pasiry
žus užgriebt miestą Chin
chow, bet staiga gavo per
spėjimą iš Anglijos. Sako
ma, kad dabar miesto už
grosimas bus atidėtas.

Anglija turi įvedus daug 
kapitalo į Chinchow pramo-. 
nę ir prekybą. Ji todėl už-; 
protestavo prieš Japonijos j 
pasikėsinimą ant .
Japonai vengia susikirtimo • dų.. Tai bus pirmas apkal- 
su Anglija.

CHICAGOS KOMUNISTU VADAI KALTINAMI SU
LAUŽYME KRIMIN. SINDIKALIZMO ĮSTATYMO

CHICAGO, Ill.—Pietinėj 
dalyj IllinOjaus Franklin 
pavieto “grand jury” apkal- 

i tino sulaužyme kriminalio 
J sindikalizmo įstatymo visą 

miesto.'.eilę Komunistų Partijos va

Aukso Kalnas Auga, 
Bet Auga taip pat Alkis

Lennicky.
Šis užpuolimas ant vado

vaujamų draugų bus kaip 
tik padarytas tam, kad su- 
demoralizuoti bedarbių ju
dėjimą. Ypatingai \ Chica
go je bedarbių judėjimas iš
auga į milžinišką protestą 
prieš visą alkio sistemą. 
T a r ptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pareiškė, kad

Kitas pranešimas sako:
“Kauno miesto savivaldy

bė nuo viešųjų (kanalizaci
jos) darbų lapkričio ’ 15 (L 
atleidžia 47 darbininkus. ' • 
Atleistieji darbininkai labai 
susirūpinę, kaip reikės pra
misti.” * I

Tie darbininkai turės ha-1 ; jj 
dauti, nes darbo niekur ne
gali gauti. Dar trečias pra
nešimas sako, kad vėl vieha 
jauna komunistė tapo nu
teista ilgiems metams kalė
ti:

“Kauno apygardos teis
mas sprendė dvejų darbi- - 
ninkių kaltinamų veikusių -v 
bolševikų-komunistų naudai 
—Ejn. , Paraščikaitęs 21 »
metų am. ir Anos Drąsuty- I t 
tės 22 mt. amž.

“Pas Paraščikaitę kratos 
metu rasta 58 komunistiš
ko turinio atsiŠaukįmai, 
velįava, kuojeles rezoliuci
ja

“Paraščįkaite nubausta 4 
metus ,sunk. darbų katėji
mo, o Drąsutyte ištėišmtaJ'

Šalin kruvinuosius

Smetonos valdžios žinių 
agentūra “Elta” praneša 
apie Lietuvos ekonominę 
padėtį. Pasirodo, kad dau
giau įmonių subankrutuoja, 
negu įsisteigia. Pagal tą 
pranešimą, “nuo šių metų 
rugpjūčio iki spalių mėn. 
galo Lietuvoje pradėjo veik
ti 40 naujų pramonės įmo
nių.” Bet “tuo pat laiku su
bankrutavo arba pateko į 
sunkią padėtį 50 firmų. 
Bendros kreditorių skolos 
sudaro virš 7 milionus litų.”

“Pagal verslą subankru
tavusios firmos skirstomos: 
8 avalynės ir odos prekybos, 
6 miškų prekybos, 5 manu
faktūros, 5 bakalėjos ir ko- 
lonialių prekių, 14 linų ir 
javų prekybos, 4 geležies 
prekybos, dvi galanterijos 
prekybos, 2 statybos med
žiagų, 4 bankinės įstaigos, 
(8 ’ s a v i talpinio.Mkredito 
draugijos; ir vieni Vanko na
mai), gelumbės fabrikas, 
šliurių dirbtuvė, muilo fab
rikas, acto esencijos pilsty-. 
tuvė, komiso . kontora, že- tus nuo Lietuvos liaudies 
mės ūkio mašinų prekyba, sprando.

. > i <-<,•!. . 1 •

> Canberra, Australija. — 
Vbrčiaitia nuo kojų ir- Aus
tralijos Ddrbo Partijos val- 
žia. Lapkričio - 25 d. 37 
balsais prieš 32 *. parlamen
tas išreiškė darbiečių kabi
netui nepasitikėjimą. ' Pre
mjeras Scullin pareiškė, . „ T.
kad tuojaus bus paskelbti automobilių dalių prekyba, viai turi eiti pagalbon Lie. 
nauji rinkimai. O Austra
lijos socialistinė Darbo Par
tija laukia tokio pat likimo 
naujuose rinkimuose, kokio! 
sulaukė Anglijos darbiečiai.'

o 
a 
i

Amerikos lietu-

gastronomijos, indų ir kny- tuvos varguoliams kovoje' 
gų prekyba.” i prieš fašistinį smaką.

New York.—Federalis Re
zervų Bankas praneša, kad 
iš Chinijos, Kanados ir ki
tų šalių Amerikon atgaben
ta $10,564,000 aukso Ir 
taip Amerikos aukso kalnas 
auga, bet; auga ir, bedarbių 
skurdas ir alkis.,.r l

Už Pasmerkimą Mussolinio 
i Nuteisė 2 Metam Kalėjimo !

Philadelphia, Pa.— Čip- 
nai buvo kruvinasis Grandį 
ir jam buvo miesto valdžios 
šurųoštos ceremonijos. Lai
ke parodos ant Grandi ąu- 
tomobiliaus šono užšoko 
;Orlandi Spartaco, 26 metų 
amžiaus, ir sušuko: “Šalin 
Mussojinis! šalin Grandi! 
Šalin fašizmas!” Tik už Ui 
teisėjas McDevitt nuteisė jį 
dviem metam kalėti. Ir 
dar nuteisdamas tas buržu
jaus šmotas pareiškė: “Tai 
bus pasarga visiems komu
nistams Philadelphijoj
— ........ ■ >,;---------------- ——*
klasės, yra išganymas, kad tik. 
revoliucijos keliu bus panaikin
tas jos išnaudojimas ir paže-* 
įminimas. i t - < ■

i tinimas nuo 1920 metų.
Reakcija kelia galvą.

Apkaltintais yra draugai
Rill Gebert, Komunistų Par- bus dedamos visos pastan- 
tijos distrikto organizato- gos, idant atmušti valdžios 
rius, Clara Saffern, < Joe užsimojimą prieš tuos.drau- 
Tash, Aiman, Zipp, Shaw ir gus.

Reikalauja Sustabdyti.
Karo Skolą Mokėjimą

Berlin.—Prūsijos seimas 
nutarė pasiūlyti Vokieti jus 
valdži&iį vka$ -suštil>dy.tįf yj- 
šokį karo ? skolų" mokėjimą.

sentimento už nemokėjimą 
karo skolų.

ATIDAVĖ SAVO ŠVOGE- 
RIUI KRAUJĄ IR PATS 

NUMIRĖ

SVARBIOS ŽINIOS IŠ BEDARBIU KOVOS 
LAUKO PRIEŠ ALKĮ

I

Chinijos Studentai r 
Demonstruoja prieš Japonus

Shanghai.-^Lapkričio ? »25 
<4- • įvyko; milžiniška studenč
ių demonstracija prieši Ja
ponijoj Demonstracijoj da
lyvavo i aštuoni i tūkstančiai 
jaunuolių.; i Nankinge- tą 
pačią dieną taip; pat demon
stravo apie du tūkstančiai 
studentu. > • ■■ *

i Atlanta.— Savaitė atgal 
E. R. Riley, eks-kareivis, 
davė savo kraujo savo švo- 
geriui Charles Guthas, 21 
m. amžiaus, kad /išgelbėjus 
jo gyvybę. .Bąt nuo nulei
dimo kraujo pąts ,nebepas-1 
veiko ir lapkričio 25 d. mi-

• i. ■ . ... . — t -< j, •} <.} .

IšSociahstyGarsaus
1 Vadd Išsivystė Lordas

New York.—Gruodžio 2 j griežtai atsisakė suteikti 
i maisto ir pastogę bedarbių 
delegacijai, kuri pro čia 
maršuos į Washingtoną. Čia 
pribus apie 90 delegatų iš 
įvairių Pennsylvanijos katn- 
pų.

d. šaukiama masinė demon
stracija Bronx Coliseum de
lei išleidimo bedarbių dele
gacijos į Washingtoną. Rei
kia visur garsinti šita 
monstracija ir stengtis 
traukti kuodaugiausiai 
tuvių darbininkų.

Detroit, Mich.— Policija 
užpuolė bedarbių demons
traciją, kuri įvyko lapkri
čio 25 d. Pavartojo Jjuožes

de-
su- 
lie- Nauji Laimėjimai Ching 

Raudonosios Armijos
Shanghai.—Lapkričio 111 

d. ęionaį . pranešta,. kad

Nankingo Valdžia Parduos 
Chiniją Tautą Lygai

New York “Times” kores
pondentas Duranty iš Mas
kvos rašo, kad ten užsienio 
diplomatai štai kokias kal
bas leidžia: Chiang Kai-she- 
ko valdžia atsidūrė prie 
bankruto slenksčio, Jos ka
ras prieš komunistus nepa
vyko. Revoliucinis judėji
mas auga. Tuo būdu ji no
ri gauti didelę paskolą iš 
l’autų. Lygos ir sutinka pa
vesti Tautų Lygai uždėti.sa
vo leteną ant visos Chinijos. j si j naujam pasipriešinimui.

Japonai Užgriebia i 
Naujus Miestus r

Mukden.—Po atkaklauk 
ir kruvino mūšio į vakarus 
nuo Mukdeno Japonijos ar
mija sumušė chinus ir už
grobė miestą Sinmin. Chi- 
nai pasitraukė,, bet rengia-

*;; London.— Sūkuryje did
žiausių ..ceremonijų lapkri
čio 25 d. garsus Anglijos 
sočia listų Vadas : ponas 
Snowdenas tapo pakeltas į 
lordus. Ir jis dabar tampa 
lordų buto nariu. Dabar 
jis vadinsis Lord Snowden! 
Kokia šlykšti scena: kara
liškos ceremonijos, MacDo- 
naldas ir visas jo kabinetas, 
ištempę kaklus stovi, lordai 
maršuoja ir, paskui juos, 
kaip ožka, vedama ant pap- 
jovimo, šlubuodamas ir 
dviem lazdom pasiremda- 

vienas iš seniausių Angli
jos socializmo Šulų, i '

. . t

ir gūžinės bombas, prie^bą-. Kiangsi provincijoj Raudo- 
darbius. Tarpe suareštuo- noji i Armija sumušė Nan-^: 
tų randasi d. John Sehmies, kin^0 vaidžios 11-tą ir 14-tą 
Darbo Unijų Vienybės Ly- diviziją, užgrobė 15,000 
gos distrikto organizato-. §autuvų, 200 kulkasvaidžių 
rius ir buvęs komunistų ir labai daug amunicijos.

Tas Pats Well vėl Pranašauja 
Komunizmui Galą t ;

rius ir i 
kandidatas į miesto majo
rus;

/ Į

JBrooklyn, N. Y.—Trečia
dienį įvyko antra bedarbių 
demonstracija ties Boro 
Hali. Dalyvavo apie, du 
tūkstančiai bedarbių. Ir 
vėl Boro prezidentas Hes- 
terberg pasislėpė, kad be
darbių komitetas nerastų.

, Paskui bedarbiai suėjo į 
svetainę ir apie 20 įstojo į

)s 11-tą ir 14-Cą 
užgrobė 15,000

Vėl gieda Amerikos Dar
bo Federacijos reakcinis vi- 
ce-prezidentas. Jis dabar 
pranašauja galą Sovietų 
Sąjungai ir visam komuniz
mui pasaulyje. Tai jau virš 
dešimts metų, kaip Woll, 
būdamas ištikimas ’ buržu
azijos agentas, pranašaujamas, eina Lordas Snowden,> ®e^rbių Tarybą.

Readiųg, Pa.—Miesto ma-Jtą “galą”, bet jis vistiek ne 
jbras socialistas Stump ^ateina. m J .J

1

ofortas
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Isteriškas Fanatikas
Jėzuitas Bružikas
Jieško Agentą

Savo laikais Amerikoj

nerįepĮs metams. Konfęrenci- 
,,jpj dalyvavo 63 atstovai ir į 

. v 300 jsvečių.
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Kriziui didėjant Lietuvoj, 
kaip' ir yisajįi’e kapitalisti
niame pasaulyje, darbinip- 
kų masės, stoja kovon ir. 
sparčiau ima bruzdėti. Rug-

Kaip Apsivertė Prūseikos Pasėkėjai jį j į
YCęntro komitetai! išrinkti: 

Kairys, 'Bielskis, Pųrėnienė, 
šiugžda, Epšteinas, Jakumė- 
nas, <Qąlinis ir parkelis.”
Tai ištiesų -buvo utpepše- 

vikiškas purimas. 60 ats
tovų, o 300 svečių.

I svečiais,

D. M. ŠoJomskas.

reikalais, pareiškia, jogf

ta,, tarp lietuvi, k.talll.u ,K““J±S ta ’» v.tati

Iš A.L.D.L.D. VMo Ap^krL ; sės 
čio konferencijos i 
komunistus prakeikdami ! z J. 
Bendaravičius, A. Šimanskas, kelią, .kurie pasireiškė išstoji 
A. G. Jatužienė, Ai Laurina- muose prieš K. P 
vičius, Senas Vincas ir dar ke-(L.D.L.D. VI. Apskričio suva- 

Kam Jetas. žiavimas vienbalsiai įgalioja
Tik reikia stebėtis, kaip la- VI Apskričio Pildomąjį Komi- 

kaip jie eina prieš tą, kam D.L.D> disciplinos aštrumą su

dirbti. Dabar jie griežčiausi [kuris kenkia Amerikos Komu- 
Komunistų Partijoj priešai. O Įnistą Partijos augimui. Taip- 

daus gyvenimo1 įkankinta, ki ir tuos, ,kas eina prieš Ko- p. Centro Komitetas atkreips 
munistų Partiją, smerke. į tai rimtą atydą.” < 
' Kadangi mąn veik 15 me- į Tai pamatine VI Apskričio 
tų teko su jAis pasipažinti, rezoliucija Komunistų Pąrtijos 
dirbti ir dalyvauti konferenci- pklausime. -Po ja pasirašė ko
jose, tai ant tankų įdriu’ eilę ’.misijai:» ; Špjomskas, J.
rezoliucijų, kurios bdvo priim-' jBendąravičius ir,A« Jg Strepei- th 
tos A.L.D.L.D. Vi-to Apskričio jka. te • L J ‘ < • . • m j •
konferėiiėijose ir po kuriomis , Rugsėjo 29 d. .1929 metais | 
jie pasirašė. Ir štai- keletas įvyko konferencija, PhiladeJ- 
ištraukų iš Rezoliucijų, kurios ,phijoje,. ir • čia tiktai užgirta 
buvo priimtos Komunistų Par- ^pirmesnė rezoliucija ir del .Ko- 
tijos kląusimu. ,1926 m. kon- munistų Partijos apsivalyn^o 
f e renci jos rezoliucija, apibūdi- nuo oportunistinių lovestonie- 
nus būtiną reikalą klasių ko-jčių priimtas sekamas pareiški- 
voje Komunistų Partijos va-,mas: 
dovybės, pareiškia: į “Mes sudedame savo išti-

“Todel A.L.D.L.D. VI Apsk- j kimybę Amerikos (K°mun*stą 
ričio suvažiavimas pareiškia ir Partijai, pasižadame remti ją 
priima pilniąusį pasitikėjimą savo jėgomis; užginame jos 
Amerikos Darbininkų (Komu- poziciją valymo Partijos klau- 
nistų) Partijai, kaip šios šalies sime ir smerkiame Partijos dis-

■* darbininkų klasės vadui ir pri- ciplinos laužytojus.” -Ą
ima jos vadovybę.” Toliau re-1 Pasirašo komisija: A. G. Ja- 
zoliucija kviečia visas A.L.D.L.'tužienė, J. Strepeika ir V.
D. kuo.p as ant vietų visomis j ė- J akstys (Senas Vincas), 
gomis remti K. P. kovas, i 
“kad * * 
buržuazijos 
pasirašo': D. M. šolomskas, J.'-jomis padėjo -parašus: A. Ši- 
BendaraviČius ir A. Švėgžda-. manskis, J. Bendaravičius* Se-

Tų pačių metų antra rezo- ’nas Vincas, A. G. Jatužienė ir 
liucija, kito suvažiavimo, seka- '.A« Laurinavičius, kurie dabar 
mai j apibūdina Komunistų 'yra Komunistų Partijos .prie- 
Partijos priešus: įsai. Tada jie smerkė K. P.

“Kiekvienas elementas, ku- [priešus,-šaukė darbininkus, nu
ris vienu ar'kitu būdu kovoja Traukti su tokiais elementais, 
ir kenkia Amerikos Darbinin- 'ryšius, o dabar patys jais pai
kų (Komunistų) .Partijai, tai virto. Reikalavo naudoti A.L. ( 
tuomi•* pačiu kartų jisz kovoja D.L.D. i disciplinos Visą aštru- 
ir prieš visą -dąrbihinkų ftlasę mą, o dabar patys laužo tą dis 
ir yra darbinipkų iieprietelium, cipliną, skaldo, mūsų eiles. Už-v 
kurį ■ visų -da^bin^iVk^; stovin- ^gyrė Kpjipų^istą, Partijos apsi- 
čių klasių} kdilos Įąiike, ;yra' ^valymo nuo lovestoninių ęlė- 1 
pareiga pąniekihti;'kaipo dar- mentų poziciją, o dabar pai^s J 

Saffrin, kurie laukia augš-Įbininkų klasės neprietelių.” [jau peręjo į Lovestono logę-
Komišijoj buvau aš, A.'Lau-\-į J- ----- —* 

rinavičius ir A. Šimanskas.
1927 metais įvyksta VI Ap- niam, komunistiniam darbi- 

Youngstown, Ohio. Drg. skričio konferencija Camdene, įninku judėjimui, o dabar pa- 
F. Medisonas prisiuntė laiš-!N- J. Ten priėmėme Komu- tys apleido jį. Ir dar tokie 
ka i biurą reikale suteikimo ,nistl^ Partijos klausimu ilgą žmonės drįsta sakyti, būk jie 
infnrmpoiiii suor^anizavi-'rezoliuci^- Ji, tarpe kitko, yra tokie pat, kaip ir buvo, mtorniacijų suoiganizavi- .sako: «Mes pabrėžiame tą f 
ljlUl Tf)A. liet kuopos. Tas faktą, jog Amerikos Darb.: 
yra pagirtina, kad vietos, (Komunistų) Partija, tai yra; 
draugai pradeda darbuotis,vienatinis Amerikos proletari-j

išmaršavo dės visas pastangas tam, kad 
, užkirtus tiems nukrypimams

Taipgi A.
L* '

žiavimas vienbalsiai įgalioja

kasų posėdy j darbininkai 
skaitlingai susirinkę į salę 
nušvilpė socialistus.

Klasių koVai aštrėjant so-i 
cialdemokratąį taikstosi vėl 
išduoti darbininkus. Jie 
laikė .savo parti jukes, šuva--, 
žiavimų Kaune; '■ iMenše^ikų 
“Naujienose”^ Japkrięįę 
d’., škaįtom: L į ji !’ {

Kairys’ kalbėję / apie 
ciald-eniol&atų programos kfei-< 
timą.

( . “Pasak jo, socialdejnokratai 
teirį imti 4ntz-sav^)įpęčių fdlsj 
tiečių reikalų gynimo naštą, k 
Ta prasme esą keičiama pro-

‘ grątna. , ’
' “Programa pakeista tik vie-

pagarsėjęs isteriškas fana
tikas kapucinas Kudirka. 
Dabar kunigai savo bizniui 
atgaivinti susirado jėzuitų 
isteriškų fanatikų Bruži- 
k ų. Tas Bružikas 
n e b u vusio Jėzaus ; apaš
talas b a ž n yčioj iš sa
kyklos gali taukšti, įdek jis, 
nųri kapitalistų naudai, bet, 
žmones neina jo, ’ klausyti. 
Tai kad gauti ' ’kiaušy to jų, 
jis ragina pavapi j onus būti 
■ągentais ir, traukti klausy
tojus jo mišijbmį. ■ » 

“Garse,” lapkričio 19 d., 
i skaitom:

“Tai jis įgalioja visus esan
čius bažnyčioj būti padėjėjais 
— misijonieriais— priminti, 
kviesti, prašyti, raginti atei
ti į bažynčią "neinančiuosius. 
Jų darbas tik sukviesti nei
nančiuosius. Kada neinantie
ji įžengia į. bažnyčią—jų dar
bas atliktas, tuo kart praside
da misijonteriaus darbas. Jo 
uždavinys yra mokėti, kaip 
atidaryt jų akis, parodyt 
jiems Dievo Tiesas.”
Jėzuito Družiko darbas 

“parodyti dievo tiesas.” Ko
dėl jis pirm, negu pradės 
rodyti to ne esamo dievo tie
sas, neparodo .paties dievo? 
Kalbėti ape tai, ko nėra ir 
apie ne esamo daikto tiesas, 
yra nesveiko proto bei, ap
gaviko darbas. Bružikas 
yra išnaudotojų agentas, 
kad apgaudinėti davbinih- -------, r
kus ir visų bfė’driūųinenę pa- sų Apsįį

nųakų, kuris, dirbtų pilnų laikų. Darbus išklibo taip, ■ sakojanL kad už skriaudas 4
kai dvi tris dienas gauna padirbėti į mėnesį. Alkis dva- Į ze|hes vąrgdeniai .gaus nįzavo TjjA Lietūvių Pildo- 

. Mellon numetė $300,000, į labdarybės dangaus karalystę po mir-;

'Skurdas ir išbadėjimas visais kraštais didėja. Val
dančioji klasė graibstosi prižadais alkanuosius maitin
ti. Visokios labdaringos įstaigos, kurios dabar renka 
aukas, nuo darbininkų menkų algų nutraukinėja ir į 
tuos buržuazinės labdarybės fondus deda. Tuos fondus 
tvjarko visokios išlepintos poniutės ir savo artimuosius 
susiat^i į garbus. Didelės sumęs.i pinigų išeina tų išle
pusių ponių algomis. Pašalpas ,4augiaVs^a^ £auna tik 
policijos 'artimieji1 ir kapitalistinių partijų politikierių 
numatohii’ znidnės.’ ’ Labai mažas nuošimtis bedarbių ką 
gauna iš labdarybės įstaigų. Gi nevedę bedarbiai visai 
nieko negauna iš tų fondų. Tos visos labdarybės įstai
gos yra tam, kad nubovinti alkanuosius, numesti jems 
trupinį, kad jie nespirtų valdžių prie sienos, reikalauda
mi i išleisti socialės a*pdraudos įstatymų ir apdėti turčių! 
klasę mokesčiais. . .

bedarbių organizavimasis ir spartus prisirengimai 
prie Nacionalio Alkanų Marsavimo eina sparčiai visuose 
Šalies kampuose. Reikia, kad lietuviai bedarbiai dar 
sparčiau dėtųsi prie Bedarbių Tarybų ir mūsų organi
zacijos gelbėtų sukėlimui lėšų maršavimui.

i Nereikia duotis viliugiams apgaudinėti, kad labdary
bės'įstaigos aprūpins alkanuosius. Toks ponas Pinchot, 
Pennsylvanijos gubernatorius, stato save darbininkų 
draugu. Tos valstijos seimelio yra šaukiama net specia- 
lė sesija neva tam, kad kalbėti apie bedarbių šelpimų. 
Ar seimelis skirs kokių sumų pinigų iš savo iždo, tai; 
dar klausimas. Bet seimelio kiekvienam atstovui jau 
paskirta po $1500,

t Pennsylvanijos valstijos biurokratinė mašina išaugo 
j negirdėtas išlaidas bėgyje paskutinių metų. Jei prieš
kariniais laikais išleisdavo, sakysim, 100 nuošimčių, tai 
dpbar išleidžia 540 nuošimčių.

• Valdžia’gŽH; šerti visų ąrmiją policijos ir kitokių dar
bininkų persekiotojų. Viršininkai gali pasiimti tūkstan
tines sau algas, bet iš valstijos iždo neskiria nei vieno 
cento alkanųjų maitinimui.
tipenąs A. W. Mellon, kuris yra šios šalies iždo minis

ters, įhilžiniškus turtus yra susikrovęs; iš prakaito ir 
skurdo darbininkų klasės. .? Tas multi-mįlionierius turi 
milžiniškus fabrikus: Pittatyijgįio apięlinkpj. Plienu, ni
kelio 14 angJieSi gajninimp, fspijyse neišpasakytas skur
das, ir išalkimas vąrgttof mastų. Ten retai rasi darbi-
ni

I

juk jų visa partija suside- bai tie žmonės persimainė, tetą, kad panaudotų visą A.L.
da iŠ svečių. kaip jie eina prieš tą, kam D.L.D, disciplinos aštrumą su-

Socialfašistai 'dabar taik- pirma davė pažadus ištikimai 'laužymui bile kokio.judėjimu 
stosi nrie valstiečiu Mat dirbt1' Dabar Jle gnezėiausi Į kuris kenkia Amenkos. Komu-stosi pne valstiečių. iviat, Komunįstlj Partijos priešai. O nistų Partijos augimui. Taip-
kaimo biednuomene, ^skau- metai atgal jie buvo kito- gi-.mes tikime, jog ir AL.D.L > 

stoją į kovą su smetoninę 
vkldžia. * Menševikai steri- 
gįąsį patapti perkūnsargiu 
įantį £ašistjų valdžias, sluogo. 
’, SęciaJ(}emokratai( atgyja 
tik1 šežonais’,’1 kaip-' * vabalai, 
kad gęlbėti kapitalizmą nuo 
joražlugimo. ' Jie per penkis 
‘lįiiętu^ neturėjo susivažiavi
mo. įjabar susirinkę tarė
si, kaip darbininkus trauk
ti nuo kovos į reformistinę 
balą.

da iš svečių

Tarp. Darbininkų Apsigynimo Lietuvių 
t Sekcijos Reikalai

Draugai ir draugės, mes, 
pasitarę,su TDA'. Nacionų- 
liu Pildte Komitetu ir su K. 
P. Liet. Centro Biuru, pr- 
ėjome prie išvados, kad rei
kia būtinai perkelti T.D.A. 
Centro Biurų prie naciona- 
lės rastinės (ILD. ofiso) į 
New Yqrk City, kad butų 
galima vįįsųą aįsįšaųkimus ir 
pranešim^'; peMupti grei
čiaus lietuvių k||tyįje. Dau
gelio vietų (draugai nesu
skaito laiškų, rašytų anglų 

 

kalba, ^ųš „trukdo" (visų mū- 
': 1 ’ o veikimų.

, / f.

tos bylos dalinai likosi lai
mėtos; kaip kuriuos kad ir 
nubaudė, bet netaip baisiai, 
kaip buvo buržuazija pasi
nio jus sutriuškinti komu
nistinį judėjimų. Valdančio
ji klesa užpuolė J.V.K.P. 8 
distrikto raštinę; joje radu
sius darbininkus ir organi
zatorių d.- B. Gebertą areš
tavo, ir buržuazija manė, 
kad jau bus'viskas. įBėt bė
gyje kelių dienų visoji-Chi- 
cagoj pasipylė, protestai 
prieš policijas terorų. Drau
gai likofei1: ‘ paliuosuo ti, tik 
sulaikytaS-dteGebertas ir d.

Tai tokias rezoliucijas priė- 
aisiekus pergalę ant me eilėje savo suvažiavimų A.y 

Po rezoliucija L.D.L.D. VI-tas apskritys ir po

manskis, J. Bendaravičius, Se-

sifi|i bedarbius.
fohdų. Bet tai lašas iš jūros pelnų, kuriuos tas išnau
dotojas prisilupa iš triūsiančių darbo žmonių. Jis val
do 83 nuošimčius įdėto kapitalo į Gulf Oil Company. Toji 
kampanija 1929 m. turėjo' pelno $44,500,000, kurie nus
kambėjo didelėj didžiumoj į to pono kišenius. Gi jis tu
ri: anglių kasyklas, aliumino fabrikus, degtinės bravo- ---------- ------------  d
rus ir kitokius užvedimus. Apskaitliuojama, kad Mel- pastumdėliui Leonardui Ši- 
lon turi virš biliona dolerių kapitalo.

Bedarbiai turi organizuotis ir rinkti aukas bedarbių redaktoriui, keliama pager- 
maršavimams. Pradžioje gruodžio mėnesio 1,500 dele-ibimo vaišės Už kunigam 
gatų nuo alkanųjų atmaršuos j Washington^ ir prispirs paklusnumair vierną kapi-11931’ta.,.. ... ................. .....
valdžių, kad išleistų socialia draudimo įstatymų ir kadltalistam tarnystę> šimutis’už darbo išsiuntinėjime at- 
tuc tuojaus suteiktų visiems bedarbiams po $150 žiemos - - - J
periodo pašalpai.

•Fašistai ir visokie reakcionieriai jau ruošiasi pulti al
kanųjų būrius, kurie keturiomis kolumnomis-eilėmis su 
gruodžio antra patrauks ant šalies sostinės. Reakcio
nierius Woll iš Amerikos Darbo Federacijos jau pasiun
tė raginimų valdžiai, kad pultų ir daužytų beginklius 
išbadėjusius maršuotojus bedarbius. Generolas Amos 
Kriės atsišaukė į legionierius, kad organizuotųsi ir reng
tųsi užpulti "bedarbius, kuomet atmaršuos į Washingto- 
nų reikalauti pašalpos išbadėjusiems. Lietuviški fašistai 
per'“Vienybę” pasimojo pakišti kojų, kad lietuviai be- 

nestotų į kovų pądeš badų. , !
?prieŠkomunistinės opozicijos vadukai skaldo lietuvių ( 

darbininkų revoliucinę vienybę. Oportunistam rūpi va-t 
^ka^Įenęs, puota po puotai, kada mlionai badauja, kada 
bedarbiai suvytę, suvargę organizuojasi ir rikiuojasi ei- 
lėĮpis vis‘ didesnėms kovoms už maistų ir pastogę. Deš
rai -'kumpis ir bonkutė, tai prieškomuništinės opozicijos 
ol^siai; š|ųo; vargingųjų masių kentėjimo, didėjančio 
b^gp inOįj^ h '■ J n ( 
• Bedarbiai’U dirbantieji Itetuviai varguoliai, meskitės 
į .. iedariųų’.Tarybas, į.alkanų maršuotojų rėdus ir .trau- 
kiįė. plsiciwas minias į padidintų kovų už socialę apdrau-

ties.

Kunigai Vainikuoja
Leonardą Šimuli

Klerikalų šului ir jesuitų

mučiui, kunigų “Draugo”

mą Komitetą, ir iš jų tarpo 
paskirtas sekretorium P. 
Taraškevičius, kuris eis pa
reigas,, patarnaudamas TD- 
A. lietuvių draugijoms, kliu 
bams ir kuopoms ^bendrai 
darbuotis revoliucinių .dar
bininkų judėjime.

Drg. Taraškevičius ūži- į 
ma vietų su 1 d. gruodžio, i 

A ir jis skubiai imasi

tesnio teismo. Jų bylas ve
da TD. Apsigynimas.

Sudėdinėjo savo pasižadė- 
jinjųs ištikimybės revolįuci- * 

komunistiniam darbi-

Kas Daryti Suklydusiems 
Darbininkams ?

Komunistų Internacionalas, 
del apsigynimo, ir rūpinasi ato ir biednųjų farmerių va- apsvarstęs padėtį, kuri su^- 

i • ’due? nvio noailiiinaoTn’mn ia q!_ rlorn Irnunin an nnnrt n niaf Qi’cpolitrn. kaliniais. *—_ 
town e yra nemažas darbi- if^es

f

Ateivių Gynimo Konf eren: 
L cija 

,;<• '■ ■ ** ■ •> / ’* *

Lapkričio 29, Labor Ly
ceum, 805'James St.z, į vykstą 
labai ė svarbi tarptautinei 
konferericiją. šaukta jų S 
ateivių gynimo 
Kviečia visas organizacijas i 
< dalyvauti. į

■<

Yound’S- 'das Priė pasilįuosavimo iš ai- darė kovoje su oportunistais, 
” kapitalistinės vergi- apsvarstęs Prūseikos kontr-re-

. ¥ .jos.... tvoliucinius prieš Komunistų
ninku judėjimas ir ten labai i “Mes pabrėžiame tą faktą, Partiją išstojimus, atsišaukė 4 

‘reikalingas’ budavojimas T. _kad A.L.D.L.D. VI Apskr. na-'darbininkus, štai ką pabrėžda- 
DA., nes yra nemažai arės-jiai negali vien pasitenkinti mas: _ jr
tų ir politiniu kalinių, ku-Tik dirbdami del Draugijos, t “Vienintelė išvada, 
rhiną roikin ainfi •viqjX an ibet kiekvien0 nari° yra sven- Komunistų Internacionalo Pilnuos ei a ginti visais ga |ta parejga nuoširdžiai remti įdomasis Komitetas gali pada
liniais budais. lodei vietos j Amerikos Komunistų Partiją'ryti, tai kad Pruseika ir jo se- 
lietuviąį darbininkai, stoki--kaip aplamai, taip ir Partijos ( kėjai bailišku būdu kapituliuo- 
te į TD. Apsigynimo eiles, kuopas kiekvienoje kolonijoje. | ja (pasiduoda) prieš ofensy- 

Q H *11 M* h TY F “Mes atžymime tą faktą, ; va iš buržuazijos pusės, kad bcottville, Mich. Drg. T. kad visi tie elementai, kurie 1 jie atsipalaiduoja‘ nuo Komu- 
Žukas, geras vilnietis, rašo (daro vienokius ar kitokius už- nistų. Partijos ir Komunistų In- 
mums laiškų SU užklausimu [puolimus ant Amerikos Komu- jteniacionalo ir stengiasi su sa- 
daup’iaus informacijų apie inistV partijos, bei jos darbuo- ;vim nusivesti tiek lietuvių dąr- 
prigulėjimą ALDLD. 218^ininte kiek tik. šit?!P f- • m-te a '• • -darbininkų .-kldses neprieteliai, ; berengdami sau visišką peręji-
kp.- prie TD. Apsigynimo, ll kuriems tūri būti paskelbta Imą į abazą renegatų ir buržų- 
J1S mano, kad tenais gales'griežta kova...1 Jie yra nie- ązinių darbo unijų biųrękratų, 
sutverti TDA. kuopą. Tai kąs kitas, kaip tarnaįijąnti Į ‘/Imdapiaą tątai domėn, Kolįį 
būtų pirma kuopa pas lietu-^*šįst.a,1’s elomentąi, kurie isu- munistų (Intęrnaęion^lo .Piljlpr. 
vius ūkininkus Tai vra la- arba fiėsužiniai remia 'masai Komitetas, šaukia :visus 
.•d. , - . . darbininkų klasės neprietelius. K1bąi svarou turėti apąigynit j '

Tnę. ,susisiekimus tarpe Ūki* darbinirįką> kurie tiktai de- 
fiįiųkų. ■■
h;Bįur^ suteikta iminėtoms sekmingai kovai negana vien 
^lėtoms V1$OS , jnforjnaęijos (įjk susibūrimo, bet dar yra 
reikale suorganizavimo TD.;reikalingas ir tvirtas prisilai- 
įipįigynimo lietuvių kuopų. įkymas organizacijos taisyklių, 
:Nuo\dabar su visais reika- reikalinga disciplina, reikalu 
’ ’ ! ' Įgas gerbimas organizacijos tik

slų ir solidarus kovojimas prieš 
, L.1, ’tetekų klasės nepriete- 

Ten Hus...

vainikuojamas veikėju. Bu- 'sišaukimų į plačių lietuvių 
vo beužsitupęs ant Lietuvos ■ darbininkų visuomenę bei 
vargdienių sprando, be’t i draugijas, kliubus, ALDL- 
S m e t o n a r ioglindamasis i D., LDSA., TDA. kuopas ir 
ant darbininkų ir valstiečių menininkus. Kad visi atsi- 
sprando, tų kunigų tarnų šaukimai pasiektų prieš- 
nubaidė. To lietuvių mul- metinius susirinkimus niu
kintojo Šimučio ' išgarbini-' sų organizacijų, tai, drau- 
mui tūlas Bitika “Drauge” į gai ir draugės, .3mes visi 

? stengkimės pagelbėti nau- 
“Įvykus žinomai revoliucir jam ;TDA. centro sekreto- 

jai ir griuvus p. K. Griniau^ Huj^drg. p, Taraškevičiui, 
hTų^ptautinio- Darbininkų 
j^gšwnimo Nacionalis Pil- 

Komitetas^ ragina vi
sus;darbininkus remti Ap
sigynimo Idarbūotį visais 
galimais būdais. Dabartiniu 
momentu’eina 'daugybė by
lų; mainierį^. kova su ang
lies baronais, valdančioji 
klesa su ginklo pagelba 
traškina komunistinį judėji
mų Kentučky valstijoj1/ kur 
reikia' nemažai pagelbps 
nuo plačiųjų 'darbo masių. 
Ta parama- gali būti protes- Įųis kreipkitės prie nauj° S1U ir SO1KX. 
tai prieš Kentucky kapita- TBĄ. įiet. Biuro sekr. d. P. [darbininkų 
listų terorų ir rėmimas f i- Taraškevičiaus, 46 Tenpius...
nansiniai T. D? Apsigyni- Eyck .,St., .Brooklyn, N. Y. |. “Todėl Ą.L.p.L.E|. vi. Aps

pis ant vietos gyvendamas kričio pietinis suyą^j^vimas, 
greičiau gaus visas ' darbinį kla-
fūrmacįjaš ir paskiausias 
žinias .iš -TDĄ. Nacįonalės 
raštinės įr jąs greičiau su
teiks; kuopoms.

Man Išbuvus jiuo 1925 pie- 
piurę te*

rašo:

valdžiai, ją • gi apėmus :“tąutiĮ 
ninkams”, p. L Šįribtisj nū? 
jaute, kad Jis ;Lį.ettivdj: ,^^pa- 
jėg/5 toliau ką*nors nu- 

* veikl i, tąd ■ iškcdiavo ' atgal 
(Auiėr ijkohi” •; f J ' ? ? ■

( Leonardas- Šimutis, nu
baidytas fašistiįįo Įpe Tvers
imo nuo Lietuvos ragaišio, 
atbėgo pas kunigus duonu
tę graužti. 5

j Į Konferencija ruošiasi pri- LietllVOS SoCialdeiHokratai 
imti protesto rezoliuciją [S^onjniai Vabalai 
prieš ateivių varžymų ir tuo 
jaus pasiųsti kongresui, ku
ris susirinks Washing tone 
gruodžio 7 d. Be to, konfe
rencija pasisakys prieš im-' 
pepialistinį karų ir už gyni- 

j mų Sovietų Sąjungos, už ba-
komitetas.liaujančių maršavimą į Wa- 

. .. ;shingtoną.

Fašistai užsisėdo ant Lie
tuvos žmonių sprando, Sme
tonai užsirioglinti ant dik
tatoriaus sosto prirengė 
dirvų socialdemokratai ir 
liaudininkai. Socialistai, at
likę darbininkų išdavimo 
darbų, sulindo į gūštas it 
vabalai ir ramiai miegojo?

Prasidės lygiai 2 vai. po Fašistai paklojo jiems min- 
I;:iątųvių ąrganizacijų ąt4pietų. Visi įsitėmykite. ; . kštų patalų:,už:ger^. tarnys-Į

^tovai todėl turi dalyvauti
f
Į

Komitetas

mo..
Chicagoj šiomis dienomis 

buvo byla 184 komunistų. Ir 
dar daugiau, negu , tiek, 
areštuotu. bylos nukelta ant 
toliau f jas veda liiūsų drau
gas T.D. Apsigynimas ir jis 
išeina laimėtoju su pągelba 
visų darbininkų. Viršminė-

darbininkų klases neprietelius.
“Mes brandiname kiękyię-

dasi prie A.L.D.L.D., brl taip
gi pažymime, jog proletariato

draugais kolonijose, ir pa
daryti .klaidų, ir draugai’ 
už ftai man atleis. Aš ir at-, 
eity remsiu ir pagelbėsiu. 
Apsigynimui/ / <

ko nemažai susirašinėti su Buvęs sekr. V. V. Vasys.

klasiniai sąmęnįnguš lietuvius 
[darbininkus, ypač tuos, kurie f 
buvo suklaidinti pęr Prūseikos 
ir kitų demagogiją/ bet nori 
stovėti klasinės kovos ir komu
nistinio judėjimo pusėj,—ka^ 
visi tie darbininkai tuojąųs ir 
ant visada nutrauktų ryšius sų 
Pruseika.

“Komunistų Internacionalo 
Pildomasis Komitetas šaukia ra 
lietuvius darbininkus atsakyti 
į ofensyvą iš kapitalistų ir re- —. 
negatų pusės, tuom, kad dar f 
drūčiau susiburt apie Ameri
kos Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partiją ir josios vadovy
bėje varyti pirmyn išvien, su 
visų tautų darbininkais pasi-, 
aukojančią kovą už visišką 
•darbininkų klases pasijiuosavi- 
mą nuo kapitalo jungo.”

'Į’aip šaukiasi į yįsus darbi
ninkus Komunistų jntęęnacio- .

(Tąsa 3-čiam pusi.)



enktad., Lapkr. 27, 19^1 . Puslapis Trečias
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PinSBURGHO ir APIELINKES ŽINIOS
< Kom. Partija ir Rinkimai; Dailės Ratelis; Męnas ir 

Ne Menas; “Vakarėlis”
pliurpalų tūli iš publikos juo

kiasi. Dailės Ratelio vardas! 
'nebuvo nužemintas. D. R. vi-j 
sados publikai duoda švarią; 

j programą, kad Ir juokus.

Pittsburgho lietuviai drau
gai nelabai domisi jaunimu.

K Gražiom frazėm mes visada 
Apsikrovę, bet ne darbais. Po 
pereito angliakasių streiko, 
Avellos apielinkėje mainierių 
sChiūs sutvėrė Soccer Lygą. 
Šis sportas dabartiniu lai
ku yra gana populiariškas. 
Mainierių miestukuose beveik 
visur yra Soccer “tymai.” 
Daug čiagimių lietuvių darb. 
jau yra pusėtinai atsižymėję 
tame sporte. Bet kada darbi
ninkų vaikai lošia Soccer ar 
duoda darbininkams naudos?

f Mažai, f
naudoja arba Pittsburgho1 
Press, Sun, Telegraph arba ko- : 
kia kompanija išgarsinti savo 1 
biznį. Tos sporto spėkos ture- n. . .. v. . . _ ..
tų būti atverstos išgarsinti Į r ittsburgnieciai, į Dailės 
darbininkiškas įstaigas ir trei- 
niruoti jaunuolius prie kovos 
su bosais. Lietuvių vaikų tė
vai turėtų raginti savo vaikus 
dėtis su visais tymais prie La
bor Sports Union. Del infor
macijų kreipkitės šiuo antra
šu : Labor Sports Union, Room 
510, 611 Penn Ave., Pitts
burgh, Pa.

Inoj a. Ji atsako, 
nepatinka, tai eik laukan;” siu!” 
Vėl Lelionis priešinasi, ogi at-(iš 
maršuoja apie dešimts vyrų, ir (Įsigėrus vandens iš.uzįjono, ku- 
prašo, kad jis apleistų svetai-jris buvo ant stalo,' kad už- 

i nę. Jis kartu su kokiais de-jkeiks! Sako: “Jūs tamsūs, 
: šimts savo draugų vienminčių j jūs nemokinti, jūs nežinot, ko i 
! eina laukan. Baltrušaitienė Į jūs norit, jūs juodieji kirminai, 
tęsia kalbą. Publika nerimau-Į jūs laukiniai žmonės!” Pub- 
ja. Retkarčiais girdėtis kas Įlika pradėjo ūžti it atgal jai 
stotų. Publika pradeda skirs- atsakinėti, 
tytis viens po vieno, lieka tik nuo steidžiaus. 

[nors iš publikos prašo, kad su-!kas tenai dainuoti, 
'apie 25 žmonės. Jau daktarė !rodo Baltrušaitienė i

I” ' Publika juokias. Ima mergšė, 
džiaugsmo Rankomis ploti, džiaugė.

ir visi rengėjai pasi-1 SEIKOS PASEKĖJAI

—o—
Dailės Ratelis rengia “vaka

rėlį” 29 d. lapkričio (Novem-į 
ber), Liet. Piliečių Svetainėje, 
South Sidėj. Draugai, įžanga j 

i tiktai 35c, tai visi galėsite da- | 
įlyvauti. Dainuos duetą gerai ' 
i žinomi* Pittsburgho daininin- 
ikai; Grinienė su Skulevičium. 
:Per paskutinius penkis metus1 

Daugiausia tai pasi-ldr^ .?k«ius Ut,uvo. .
arba’ Pittsburgh.) ls ’’'“sburgho ir dabar 
---- - - - .bus pirmas jo dainavimas 

-------- " - ■ ’Pittsburghe po sugrįžimo. i

O jinai nubėgo 
Perstatyta 
Vėl pasi- 
ir sako : 

Johanna nebežino, ką daryti, (“Jūs neverti tokios geros pro- 
nes ir likusi .publika- nenori ■ gramos!” žmonės vėl prade-

Dabar geriausias7 laikas mū
sų draugams išaiškinti mūsų 
pažiūras j religiją. Reikia su
rengti diskusijas, prakalbas ir 
daugiau reikia pradėti veikti 
darbininkų gerovei. Yra daug 
gerų darbininkų katalikų 
Pittsburghe, kurie veiktų dar
bininkų klasės gerovei, bet „ . .
mūsų pareiga juos paakstinti Įnalas ir jo sekcijos- 
ir išaiškinti mūsų būdą kovos tų Partijos, ar
prieš bedarbę, prieš algų ka-, 
pojimus, už ateivių gynimą. 

Įklausyti jos kalbos. Supyksta, da ūžti ir ji vėl pasikavoja. į Kada jie supras mūsų, atsine?
norit Kaip tik muzikalę programą Šimą link darbininkų klasės, 

įdaugiaus žinoti apie skilimą su pradėjo, publika ir vėl susiri.n- tai išvien su mumis eis kovot.
’i kunigais, tai galite pasiskaity- ko. Ant galę, dar pądeklama-1 ’ Buvęs Parengime.

'Balsiau išrėkia: “Kas

Buvęs Parengime

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
nalas esamos pas mus lietu
vius darbininkus padėties rei
kalu. Su kuo jūs eisite: su 
viso pasaulio revoliucinių dar
bininkų judėjimu, kuriam va
dovauja Komunistų Intcrnacio- 

.—Komunis- 
su renegatais, 

kurie patys išsižadėjo to jodė-J • 
jimo, 
kurie jau patys nuėjo tais ke
liais 
per rezoliucijas?
k ] asi n i ai sąmoningam

(tais,! kurie bjauriausiu būdu 
'išsižadėjo savo pirmiaus sudė
tų. pažadų, išsižadėjo klasių 
kovos, pavirto Komunistų Par
tijos priešais ir bailišku bū- . 
du visiškai kapituliavo prieš 
buržuazijos klasę? Niekados! > 
Atmeskite, darbininkai, tuos 

(bailius, kurie išsižadėję klasių 
kovos nori ir jus ištraukti ir 
nustatyti prieš jūsų pačių kla

usinius reikalus.

kuriam pirmiau dirbo, 1

kuriuos pirma smerkė
Argi galima 

darbi-

Hollywood, Cal.—Sunkiai 
serga garsus filmų aktorius 

Tom Mix.
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LAISVES” KONC
. > • ’ • C • i • -

RTAS
Ratelio Parengimą!

Dainuos Naujų Solistų

PITTSBURGH, Pa.. —- Jau 
buvo rašyta “Laisvėje” apie 
veikalą “Tuoj Bus Kunigas.” 
Dabar reikia šięk tiek apie 
muziką. Dailės Ratelio cho-1 
ras šiemet išmoko kelias nau- i 
jas dainas (naujas Pittsbur
ghe). Kas pėtnyčia draugė 

Pastarieji rinkimai apvertė!^* česniūtė susivaro chorą į> 
ta kalba, kad “jei balsuosi už kambarį Manchester Educa-i 
komunistus kandidatus, tai tik Cent,er ir mokina po dvi! 
savo balsą numesi; verčiau ^ris valandas, kad tik geriau 
balsuoti už tokį kandidatą, ku- \ c^°.ra® ^9-tą dieną dainuotų, 
ris bus išrinktas (demokrata * ^lfii žmo, ką cesmūtė apsiima 
ar republikoną).” Persimai-; Pa.darytl muzll<ahskoJ srityje, 
nė laikai, draugai, ir štai Tai geriau niekas nepadarys. 

. Yorkvillėj, Ohio (nepertoliau-!sak<>, kad choras pirmą syk 
šia nuo Pittsburgho), tūlas Jo-jtaiP . ^erai .dainuos Dabar 
nas Bukas išrinktas i miestelio iyTa ir merginų kvartetas, ku- 
tarvba. Kituose miestuose ir- ™ susideda is dviejų Štaroliu- 
gi komunistai daug balsų ga- ir dviejų Mikioniukių sese- 
vo. Atsikratykim nuo republi-idainavo pirmiau, ir Į 

k konų ir demokratų, p ateinan-• žino, kaip gerai jos; gali 
čiuose rinkimuose ir daugiau iathkti savo užduotį. APie SP" 
tokių pavyzdžių bus.

tą kalbą, kad

savo balsą numesi; verčiau tris valandas, kad tik geriau

Į visi

Sekmadienį, 13 d. Giruodžio-Dec., 1931
BROOKLYN LABOR LYCEUM

949 Willoughby Avenue,
SVETAINĖJE

Brooklyn, N. Y

LAISVES CHORO
KVARTETAS

Iš So. Boston, Mass.

V. BUBLIUT£

Graži aitd.i; narė 
So. Bostono Laisvės 
Choro, pasižymėjusi 
scenoje ir veikime 

, dailės srityje.

IG. KUBILIŪNAS
Tondr - baritonus, 

garsus solistas ir 
Vaidintojas opbrečhj 
lietuvių scenoje.

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

ir girdėsime juos.
J. KAINARDIENF.

Garsioji sopranas, 
kuri vaidina ir dai
nuoja veik kiekvie
noje prolctmeno sta
tomoje operetėj ry
tuose.

AL. JUODAITIS
Puikus basas, į ne

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

B. L. ŠALINAITĖ

Žymi pianistė, ji akompa

nuos visiem dainininkam

Prašome išanksto įsigyti 
tikietus.

ĮŽANGA 75c, $1.00 ir $1.50
• ♦

— — ■--- y, -- —

Šokiam^ Griješ įvairius
. , ( Kavalkus

listus tai. pirmą syk lietuvių 
.iparengime dainuos, yęngras i 
’draųgaę Rudolf Revesz, labai 
geras basso. Dainuos .veng-taidaiktu

Lietuviai rigkas melodingas dainas. <Yra 
............. ................vieninteli kelis sykius per radio daina- 

darbininkišką chorą, kuris pįr 
^tato proletarinį meną, 
ačiū kelių North Saidės 
nuolių pasidarbavimui, 
sa, dar trūkumų ir jame 
bet yra žingsnis į gerą 
Tas choras dar yra mažas. Ti-. 
kras proletarinis menas reika-; 
Jauja masės. Juo didesnis

% choras, juo geriau darbininkų Griniene. Skulevičius buvo iš- 
menui. Reikia visiem dėtis važiavęs į Detroitą ilgą laiką 
prie Dailps Ratelio. O beje, ,įr nesenaj sugrįžo.
dar biski'apie_ sportą. Girdė-; jusi Smuikininkų ________,
jau, kad Dailės Ratelis žada ;kurja Dailės Ratelis suorgani- 
sutaisyti Basket Ball tymą šie- • zav0 irgi dalyvaus 
met ir lenktyniuotis su kitais ivisų’nepamenu, bet 
L.S.U. tymais. Kas toliau?

—o—
^Tikras pavyzdys, kaįp vieti

niai lietuviai social-fašistai 
(tautininkų jau nėra) yra nu
puolę. Tai parodė S.L.A. Tre
čio Apskričio “Dubeltavas Ju-

i^ilčjus.” Pora menininku bu
vo programoj ne taip blogų, 
bet kiti (kurie juokus krėtė 
nuo steidžiaus) visiškai prastai 
atrodė su balabaikomis, ku
rias tūlas Chicagos “žymus 
juokininkas” parašė ir užvar
dino “poezija.” Nebereikia 
didesnio publikai pažeminimo. 
Viena mergšė (dar ir paskuti
nį “programoj”) kad uždekla- 
mavo! Tokiai bjauriai “dek
lamacijai” tik it yra vieta 
cialfašistų parengime. Ve 
švėltiesnė ištrauka iš tos

j^lamacijos:
'‘Gorsetą susiveršiu, 
“Krūtinę pastatysiu, 
“Kad nei kojų nematysiu.” 
Paprastai būna geriausia

r Draugai, vienu 
* galime pasigirti.
’ Pittsburghe turi

f i 
iąu 
Tie

. Dar draugė. Miliauskiūtė 
iš Carnegie, Pa., dainuos sop
rano solo. Grinienė su Gri
niūte irgi soprano solus dai- 
nuos. Draugas Juozas Skule- 

pusę. vičius, kurio pittsburghiečiai 
i nėra jau per penkis metus gir- 
i dėję, irgi dainuos tenoro so
dus ir veikiausiai duetą su drg.

E. RĖTIKEVIČIŪTĖ
\ ' ’• J

Jai vadovaujant daiftuo^ Aį- 
do-Lyros t Choras, revoliucį- 
nes dainas. '

Ji taipgi rūpinasi sudary
mu geros orkęstros, ’ kuri 
grieš laike programos ir- po 
programos šokiams.

Retikevičiy Orkestrą
orkęstros, ’ kuri

Vien tik ant šokių įžanga 
50 centu ' x C-

Pagarsė- 
Orkestra, '

so- 
tik 
dė

Vardus 
kaip jie 

gerai smuikuoja, Pittsburghas 
jau žino. Adelė Jensevičiūtė 
pagrajis ant armonikos ir pa
šoks gerus akrobatiškus šo
kius. M. česniūtė duos vieną 
iš savo griausmingų piano, so- 
lų ; Albertas česna—smuiko 
solo. Tas pats Albertas su ; 
Dovidu Elfonsonu (airišiuku) 
rengiasi perstatyti kokią nors ’ 
komedijėię su “Pantomime.” t 
Visi atmena jų komedijas apie • 
Dentistą ir Drūtuolius. Dabar 

i turės dar geresnį. Vakarėlis 
įvyks 29 d. lapkričio, Liet. Pi-' 
liečiu Svetainėje, 17^3 . Jane 
St.,, South Side, Pittsburgh. 
Pradžia 
“šarp!”

S. KOTLAR, Baritonas
Narys Sovietų valdžios teatro 
Baku mieste ir visam Kaukaze. 
Jis tarnavo Raddonojoje Armijo
je ir ten dainavo bei vaidino. Mes 
j j girdėsime 

dainuojant
“Laisvės

; irsolus
’ koncerte 
kvintete.

Koncertas Prasidės 3:30 Vai. po Pietų
PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI

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

SIETYNO

CHORAS
• v
1S

Newark,' N. J*-.

BEN SPREGEL

14 metų berniukas

EKSPERTAS

JACK SHAFFRAN
Pagarsėjęs amerikoniškoje sceno
je basds, dainuos solus ir daly
vaus kvintete su Sovietų Sąjungos 

dainininkais.
8:0() vai. vakare j

Į I ) t • Į

J. Garsintojas.
—O---

i ; vaidins> ARMONISTAS

Kaip Daktarė Johanna Balt- ; 
; rušaitienė Iškeikė Katalikus ! 
i Lietuvius Darbininkus

PITTSBURGH,' Pa. — Lap-;
dalis programos ant galo. Tai kričio 17 d.^yko S.L.A. Trečio 
tokią geriausią programos da- Apskričio rengiamas S.L.A. 
lį jie turėjo! Ant magaryčių i“Dubeltavas Jubilėjus,” L.M. Į 
dar Baltrušaitienė 

^publiką 
laukiniais žmonėmis 

: ]<ad publika

išvadino • D. Svetainėje. Daugiausia blo- 
juodais kirminais, !gą įspūdį padarė renegate■ 

ir paša-[Baltrušaitienė. Dabar jinai ei-i 
‘neverta na išvien su visais social-fašis-1 

klausytis tokios geros progra- 'tais. Kaip tik buvo Baltrušai- 
į , mos.” Mat, dr'ji vadina tą de-įtienė perstatyta kalbėti, apie 

klamaciją gera! Ar menas ta:pusė publikos atsistojo ir ap- 
“poezija,” ar ne, lai patys įleido svetainę. Trys S.L.A. 
skaitytojai išspręs. Tokių ba-.Trečio Apskričio komiteto na- 
labaikų nėra mūsų Dailės Ra-iriai rankomis paplojo, ir Balt-

- telio parengimuose. Vieną rušaitienė pradeda kalbą. Tuo- 
kartą norėjo kas ten tokį jaus įžeidė katalikus darbinin- 
“spyčių” pasakyti, ’kad publi-‘kus, ir tūlas Lelionis (tėvas Pi-

pra- j 
me-1

ką prajuokinti, bet jam buvo liečiu Kliubo prezidento) 
duota suprast, kad ir iš visų Įdėjo sakyti, ' kąd jinai

POLINA DAGMAROVA
Garsioji Sovietų sopranas daly

vauja šiame kvintete.

operetišką

aktą '
(. i > . . .

tame akte

ŠOKS

RAUDONOSIOS

ŠOKIKĖS

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

te ji dainuos solus ir dainuos kvintete.

vadinamas

AMERIKOS

ČAMPIONAŠ

dalyvaus

programoje

B. ALPER, Basas 
rAmerikiečiams žinomas, dalyvaus 

’ šiame kvintete.

-* i

Akompanistč Bernice L. Salinaite
TTT1 Tn.lTl.TlTiTn
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(Tąsa) ; stuksėdami kumštimis kaliniai kalbėdavo-
—Tokiu, būtent, tikslu,—gaunam atsa-'si. Jie mokėjo savo “abėcėlę.” Reikalas 

VoiiviT/q negalėtų kilnoti ir ir vargas išmokindavo.
Tiksliai prišlijau prie sienos ir sudaviau 

kelis kartus kumštimi. Klausau atgarsio, 
bet nesigirdi. Prasta mano klausa. Vei
kiausiai, pabuvojus čionais kelis mėnesius 
išmokčiau, pamislinau.

Čia man prisiminė tūlų senų revoliucio-

kymą,—idant kalinys negalėtų kilnoti ir 
prasimankštyti. Atsiminkit, kad šis kalė
jimas buvo taikomas patiems pavojingiau- 
siems politiniams. Caro valdžia skaitė 
perlengvu daiktu jiems taikyti mirties 
bausmę. Numirti juk visai lengva. Sa
kau, numirti staiga, būti nužudytu, visiš
kai nebaisu ir maža, palyginamai, bausmė. nĮerįu raštai-atsiminimai apie tai, kaip jie 
Bet mirti laipsniškai, vienatvėj, izoliacijoj kituoįe kalėjimuosėuseu mirų laipsnisKai, vienatvėj, izoliacijoj Rįtuose kalėjimuosė kalbėdavosi panašiu 
-mirti ilgus metus-jau kitaip Ot, čia ir > būdu ALDLD. išleistoj v. Kapsuko-Mic- 
buvo Vieta, kur politiniai mirė, ilgus metus. | kevičiaus knygoj («Caro Kalėjimuos-Už- 
Jiems nebuvo leidžiama.daryti prasimank- į rašai jr Atsiminimai”)( prisimenu, yra ir

T • 1 J 1 • j • 5 • i . prie aRt" i uabecėlė”—raktas kalbėjimuisi sienomis.
ro Jie buvo atskirti nuo literatūros, nuo; ; Kalėjimo administracija
tis beviltintram likime ir viskas i ®erai zmodavP> kad kalimai pries jos norątis neviltingam likime n viskas. ........... i suranda būdus susikalbėjimui. Ji, todėl,
_Vienoj iš tų baisių celių ( kambarių )■ griežtai uždraudė. Betikaip juos sugauti? 

sėdėjo anarchistas Kropotkinas. Įlindom i §kaį kajp; šitam, štai, koridoriui, būdavo 
ir mes ten. Šiurpu. Per nedidelį angeh,.patiesta minkšti divonai, idant kaliniai ne
tiesa, saulės spindulių truputėlį įeina. Bet; gįr(jėtų žandarų vaikščiojimo. Vadinasi, 
tfli kas is to. i kalinys nežinodavo, kada žandaras įkiš sa-

Kiek daug čia, šitame nelabajame name; vo nosį per langelį ir pamatys, ka jis daro, 
žuvo kovotojų!^ _ . v i Dažnai būdavo taip, kad kalinys stuksėda-

Kiekviena celė aprūpinta storomis ąžuo- ■ vo j siena, o žandaras, štai, knapt, atidaro 
linėmis durimis, kuriose yra atidaromas nejučiomis langytį ir mato. Sugauna!! 
nedičkis langelis. Bet jis atsidaro tik iš Tiesa, sunkiau būdavo sugauti tuos, kurie! 
koridoriaus. Tik žandaras jį tegalėdavo įkalba,” t. y, kurie stuksi į siena. Sun-; 
atidaryti ir uždaryti. . ;kiau todėl, kad kaliniai būdavo išsigudri-'

- Šitie langeliai, aiškina mums toliau —;nęt jie sau stovi prie galinės sienos, ties 
taipgi turi savo ypatingą praeitį. Per juos. durimis, pečiais neva prisirėmę 
žandarai galėdavo daboti kalinių elgesį.

—Kaip “ypatingai” jie galėdavo elgtis?
Kam jie saugoti reikėdavo?

—Tuojaus, pasakysiu!
Moteriškė įdomiai pasakoja mums: ; daug vargiau būdavo tiems, kurie klauso-1

Jau nurodžiau, kad kaliniai čia buvo už-; si ir tampa sugauti. Tuomet tai jau var- 
daryti lengvai, vienatvės mirčiai. Bet jie;gas tam! '
jieškodavo būdų pasiliuosuoti iš tos vienat-j —j<ą gį jiems galėdavo daryti? Dar ki-' 
ves. Jie stengdavosi susikalbėti, štai tos taip bausti?
sienos—tos storosios ir baisiosios mūro sie
nos—būdavo jų paštu ir telegrafu. Į jas

WATERBURY, CONN.

Iš Vilijos Choro Susirinkimo 
A.L.D.L.D. 28-tos Kuopos 

Extra Susirinkimas Įvyks 
Lapkričio 30-tą d.

Lapkričio 17 d. įvyko Vili 
jos Choro susirinkimas; narių 
atsilankė pusėtinai; tai pagir
tina, kad nariai 
sirinkimus.

Priėjus prie 
portų, žieminio 
ja pranešė, kad jau rengiasi 
prie margumynų vakaro, k u-1 
ris įvyks greitai po kalėdų. 1 
Tėmykite visi; kada pamatysi
te apgarsinimus, tai nepraleis- ‘ 
kite neatsilankę. i

Buvo išduotas raportas iš . 
Conn, valstijos lietuvių dar- ' 
bininkų masinės konferencijos, 
kuri įvyko lapkričio 15 d., • 
Wąterburyj, Conn. Pirmiau-' 
šia raportavo jaunuolė drgė.L. 1 
LikturaiČiūtė; raportą išdavė I 
aiškiai, kurį galėjo kiekvienas , 
suprasti. Yra pagirtina, kad ' 
jaunuolė taip aiškiai ir nuo-1 
dugniai turėjo viską susižymė
jus. Kiti jaunuoliai sutiko su 
jos raportu, nieko nerasdami 
pridėti.

Nutarta surengti bankietas 
kdlėdų vakare. Taigi visi ir Į 
Visos būkite ;gatavi kalėdų va
kare ateiti į Vilijos Choro

‘ bAnkietą.?
J f M

2 A.L.D.L.I). 28-tos kuopos ex
tra susirinkimas įvykt 80 d. 
lapkričio, 1931 m., 774 Bank 
St., 8-tą ;val. vakare. Kiek
vienas narys privalo būti šiame 
susirinkime, nes daug svarbių 
dalykų reikės atlikti: balsavi
mas Centro Komiteto 1932 
metams; ripkimas kuopos val
dybos 1932 matams; ripkimas 
delegatų į * A.L.D.L.D. 3-Čio 
Apskričio metinę konferenci
ją, kuri įvyks gruodžio 20 d., 
Waterbury, Conn., ir kt.

lanko savo su

9

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
Svarbus Susirinkimas

A.L.D.L.D. 39-ta kuopa šaukia visų 
darbininkiškų draugijų susirinkimą 
išrinkimui delegatų į Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ' konferenci
ją. Susirinkimas įvyks sekmadienį, 
29 lapkričio, 2-rą vai. po pietų (sve
taine nepažymėta.—“Laisvės’, Adm.). 
Visi nariai ir narės, dalyvaukit su
sirinkime. T.D.A. konferencija įvyks 

gruodžio, Wilkes-Barre, Pa.
Komitetas.

G

DETROIT, MICH.
Jaunuolių pamokos prasidėjo nuo 

(21 d. lapkričio. Pamokos būna kas 
i šeštadienį, Draugijų svetainėj, 3802 
Junction Ave., 1-mą vai. po pietų. 
Visi tėvai, kurie turite jaunuolių, rū
pinkitės leisti į pamokas, nes bus 

. aiškinama apie klasių. kovą ir kiti 
svarbūs klausimai, kurie naudingi 
jaunuoliams darbininkams.

„ Alvinas.
(281-282)

FOREST CITY, PA.
L.D.S. 27 kuopos metinis susirin

kimas bus sekmadienį, 6 gruodžio, 
(December), pas draugus Navalins
kus, 2-rą vai. po pietų. Visi na
riai dalyvaukit, bus renkama kuo-

(281-282) ipos vaWba. Yra ir kitokių svarbių 
' ’ ' ' reikalų aptarti.

WASHINGTON, PA.
A.P.L.A. 55-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 6 gruodžio (De
cember), paprastoj vietoj ir pap
rastu laiku. Visi nariai dalyvaukit, 
nes buš renkama kuopos valdyba. 
Delegatas išduos raportą iš Pitts
burgh© į koųfėreįicijos. Atsiveskit 
naujų narių. ,

■ ' 1 M. Yanavičiene.
(281-282)

' )

LIETUVIS GRABORIUS

patar

to už 
kainą,

Norintieji ge
riausio

3 Apskričio metinę fconfetencHa.

NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5-tos kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio (November) 27, 
pėtnyčios vakare, 7:30 P. M., Kubio 
salėje, 79 Jackson St. Yra Centro 
Komiteto balsavimo blankos 'ir daug 
kitų labai svarbių dalykų, reika
laujančių greito veikimo. Visi na
riai malonėkit pribūt laiku, atsives
kit naujų draugų ir agituokit paša

linius, kad atsilankytų. Užbaigę su- 
I sirinkimą, turėsime prelekciją. D-ras 
Kaškiaučius prižadėjo labai žingei
džią pamoką sveikatos klausime.

Organizatorius
(280-281)

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20-tą kuopa rengia 

svarbią paskaitą: “Religija ir Jos Ro
lė Proletariato Pavergime.” Įvyks 
sekmadienį, lapkričio 29, d.

: kambariuose, 315 Clinton St., pra 
vai. po pietų.—Visi, kai

Sekr. K. Kerevičius.
(281-282)

—,—>_--------------
GREAT NECK, N. Y.

A.L.D.L.D. 72 kuopos susirinkimas 
bus antradienį, 1 gruodžio (Decem- _ __ __ _  ____ ____
ber), Straukos svetainėje, 139 Steam- vau£T to* pasiklausyti 'paškaitoš, Pa- 
boat Rd., 7:30 vai. vakare. Visi na- ' skaitos tema labai svarbi ir pamo- 
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap- kinanti. ~ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ "
tarti. Atsiveskit ir naujų narių.

Org. S. Petkienė. > į
(281-283) J

L.D.S.A? 8-to RAJONO KP. !
CONN. VALSTIJOJ

L.D.S.A. .8-to Raj'ono konferencija Į(jomį trijV veiksmų komedija. Sta- 
jvyks sekmadieni, 6 gruodžio (De- * ------ * — ■ '
cember), Waterbury, Conn, šios me- 
u " * * ■; •" ■ _ -----

_ti praeitų metų nuveiktus darbus, 
kiek mes surišom savo darbą su

tarti.

bubo
ra-

na, ir uz 
; pečių kumštimis sau stuksi, o akis laiko 
; įdebę j langelį. Kai tik langelis atsidaro, 
j tuojaus kalinys nuduoda neva rymančiu FTZ 
'ant sienos arba pradeda vaikščioti... Bet, R

—Taip, taip. Einame.
(Bus daugiau)

Išradėjas 
F. LASECK 
(Lasevičius)

komisijos ra- 
sezono komisi-

A.L.D.L.D. 28 Kp. Organiz.

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

ūmai palengvinatni su 
linimentu

PAIN-EXPELLER

su

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą
niekas negali atida
ryti nei iš lankd, nei 
iš vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

pagyrimu, pasisekė 
i 

Mano išradimas j

Man garbingai,
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks; išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek Jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekąs negales iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuri.3 labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad Ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didele. Ne tik kad ap- . 
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gąli pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinami kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vjeniems * 
namams. Galima daug parduoti pp namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešojo < 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikią 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai Vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti- 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek - ‘ * 
yra saugu, dargi vejas nebajat__  «
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką. ....................... '

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimų mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554

Įsigiję mano išradimo

—p

Window Lock 
kad niekas per jį 

patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
do ja, galima ramiai miegoti. _ Sumi-

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri

dedu. Reikalaujant, galiu pribūti Į jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

Raly kite: M Ten Eyck Rt„ Brooklyn, N. Y.
-■* ‘ ........   r*....... ...............................I, I .... ................

navimo 
žemą 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

s

S
S

newark; n. j.
L.D.S. 8-ta kuopa rengia smagų 

balių šeštadienį, 28 lapkričio, sv. 
Jurgio svetainėj, 180-2 New York 
Avė. Prasidės 7:30 vai. vakare. Dai
nuo? Sietyno Choras, bus gera muzi
ka šokiams. Kviečiame visut -atlan
kyti.

suS atsilan- 
Rengčjai.

(280-281)

WEST HANOVER,~MASS.
MASKARADŲ BALIUS

Rengia Hanover Lietuvių Kliubas . 
savo Naujame Name ant Summer St., J j 
Subatoje, lapkričio (November)
1931; pradžia 7:30 vai. vakare. Į/S1.A. I 
puikiausias Maskaradų Balius, Kur 
dar niekados nėra buvęs šitoje apie- 
linkėje, nes mes dabar turėsim daug 
vietos savo naujame name. Tfcipgi 
duosim dideles dovanas tiems, kurie 
atsižymės gražiausiais, žingeidžiau- 
siais ir prasčiausiais maskaradų ap
sirengimais Prie to visko dar bus 
geriausia muzika, kuri grieš senoviš- 

us ir naujos mados šokius, taigiI Kambariuose, viinvon ol., ma- kus ir naujos mados ŠOKIUS, taigi 
Įdžia 2-rą vai. po pietų.—Visi, kaip visi galėsit gerai pasilinksminti. Tai 
A.L.D.L.D. 20-tos kuopos nąniai, taip visus užkviečiame atsilankyti iš visų 
ir pašaliniai esate kviečiami daly- ąpielinkės miest

Tad pasistengkime visi da-
- L-' Visus kvie-

. 20 Kuopa.
. . • (280-281)

KEARNY, N. J.
TEATRAS “KAROLIO TETA”

(Chariey^’s Aunt)

! lyvauti ir išgirsti 'jąją.
| čia A.L.D.L.D.

to scenoje L.D.S.Ą. 125-ta kubpa ne
dėlioję, 29 d. lapkričio (Nov.), 1931,tines konferencijos tikslas peržiūrė- £SKliubo Tm'^-

T1 Ywinnirn w\nrn YMiirAi IrEiln z-l v . . .

stu. Taipgi turėsim 
gerą gaspadinę, katra patarnaus su 
visokiais'užkandžiais, ir taip pat bus 
su kuo ir pašlapin. Įžanga: vyrams 
35c, motė rims 25c.

Rengėjai A 
(280-281)

MONTELLO, MASS. į
Pirmas tarptautinis bedarbių su- 1 

sirinkimas bus sekmadienį, 29 lap- V 
kričio, Workers International Hali, j 
9 Stillman Ave., Brockton, Mass, ra- 

,džia 4-tą vai. po pietų. Visi Ktdar- 
I biai būtinai ateikit išgirsti bedarbių 
I balsą, kurie tame susirinkime kal- 
i bes, tat bendrai dptarsit savus fei- j 
įkalus. Įžanga veltui. .

Bedarbių Komitetas
(279-281)

GERA PROGA
Parsiduoda kendžių ir stationery Į 

štoras, yra fountain ir carbonator. 1 
Kaina $475.00. Viskas išmokėta. Ap
drausta nuo ugnies ant $1,000. Ran-r 
da už Storą ir 3 kambarius $25.0G> M 
Kas nenori kambarių, tai tik pusė 
randos už Storą ir vieną kambarį. 1 
Geras biznis, pasinaudokit proga. 1 
Mrs. Shelly, 433 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N. Y.

; /. (279-281)

ler Avė. Lošimas.;prasidės punlUua- 
liškąi 6-tą valandą: vakare, ši ko-

as scenos vaiz- 
"zymiuosę teat-

ije yra įdomių meilės romansų. Pa- 
jrodo iš Anglijos “didŽiuomenėa” gy
venimo. 'Matysite, kaip augštų mo- 

I kyklų studentai ' iškerta nemalonių 
šposų lordams, persirengę į moteriš
kus -rūbus. Tat nepraleiskite nepa
matę to puikaus, kupino j'uokų teat
ro. šį veikalą vaidins gabiausi mė
gėjai iš Newarko, kurie turi - puikaus 
sceniškd talento ir patyrimo vaidi
nime. įžanga 50 ir 35 centai.

Rengėjos.
(280-281)

tarptautiniu veikimu, ar daug išauk- lija \ išversta iš anglų kal- 
lejom rekrutų raudonajai armijai-- , bos. JGra<us ir juoRih^.- -r.:-
Komunistų Partijai Musų užduotis j (J jj buvo iogta
nutiesti veikimui planąj sekantiems j jr judomUose paveiksluose. Jo- 
metams. lodei visos delegates at- i • ■ - ~
važiuokit į konferenciją laiku ir pa
sirengę dalyvauti diskusavime šių 
dienų bėgamų klausimų.

8 Rajono Organizatorė.

Gražus ir 
Ji buvo

j EXTRA WATERBURIECIAM 
! A.L.D.L.D. 28-tos kuopos šusirin- 
. kimas bus pirmadienį, 30 lapkričio, 
i po No. 774 Bank St., 7:30 vai. vaka- 
! re. Visi nariai ateikit, bus balsavi- 
I mas Centro Komiteto. Taipgi rei- 

? kės išrinkti delegatus į A.L.D.L.D.

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

Subatoj,
: i ■ , i ' . I

PRASIDĖS 7-tą VALANDĄ VAKARE

ĮŽANGA 50c ir 75c.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti,

s

p
Choras Pirmyn po vadovyste F. Pakalniškio

5

5

w
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28 Lapkričio-Nov., 1931 
COMMUNITY CHURCH HOUSE SVETAINĖJE

GREAT NECK, N. Y.3 THIRD ST. ir Kampąs Stppner Avė.
Prieš Kensington Public School- Mokyklą

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

PO KONCERTUI ŠOKIAI 
Griežiant gerai orkestrai.

3
3
3
S

3

5 
s

L. KAVALIAUSKAITĖ
Menzo-Sopranas Dainuos

F. P. Pakalniškis, Baritonas 
dainuos solus ir duetus
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Programos išpildyme, apart vietinio choro dalyvaus Ąido-Lyros Choras iš Brooklyno ir Ban
gos Choras iš Elizabeth, N. J. Taip pat dalyvaus Aido Choro merginų sekstetas ir Bangos Choro 
^upč Ufa> Engėjai.
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TELEFONAS! - ATDĄRA DIENĄ
Pulaski 5-1090 • * , IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

RusBa PIRTIS Turkiška
VIETINES ŽINIOS

\ Trečiadienį į Bedarbiu 
Demonstraciją; Atsakyt 
į Federeišiy Provokacijas

i Atšaukimas A.L.D.L.D. 23 
'Kuopos Parengimo

Atšauktas yra parengimas 
iBronxo A.L.D.L.D. 23-čios kuo
pos, kuris buvo garsinamas 
sekmadieniui. Jis įvyks vė- 

i liaus. Apie tai bus laiku pra- 
' ’ nešta “Laisvėje.” Parengimo 

atidėjimo priežastis tokia. Per- 
i susirinkime,

NEW YORK. — Trečiadie
nio vakare, gruodžio 2 d., bus 
nepaprastas masinis mitinga*3 
Bronx -Coliseum svetainėje, 1 

> 177th St. Tai bus demonstra- 
cinis pasitikimas ir išlydėjimas “uame'"'kuopos susirinkime, 
alkanųjų bedarbių marsuotojų 'kuomet didžiuma narilJ nuba].

* • *v NT YZ” . Tie maršuoįo- ga^0 rįnktį nauja valdybą, tai
jai iš New Yorko ir Naujosios . Matulevičius su kitais buvu- 
Anglijos demonstruodami vie- siais ku0 viršininkais paši
nu kartu sueis ! svetainę. igm6 |;ny(fas ir dokumentus ir 

Kalbės drg. Wm. Z. Foste- Tšmaršavo laukan su keliais 
ris, Darbo Unijų Vienybės Ly-|___ p.. ____ _..j,______________

gos C. Sekr. ir kiti. Bus smulk- —
meniškai išaiškinta, ko 1,500

NAUDOKITĖS PROGA!
fUjtWfWiyt,

alkanųjų marsuotojų reikalaus 
iš Amerikos valdžios ir kong
reso, numaršavę Washingto- ; 
nan gruodžio 7 d., ir kaip be-1 Reikalinga dar 100 energin- 
darbiai ir dirbantieji turi veik- , gų agentų r e p r e z e ntacijai 
ti, kad priverst kapitalistus ir-Blue Rose T/aboratorijos, par- 
jų valdžią išpildyt tuos reika- j davinėti Rojaus recepto tab- 
lavimus; kaip bedarbiams gin-; lėtus.
tis nuo bado, o dirbantiems ko-: V" 
vot prieš uždarbių kapojimus dalį laiko 
ir nuolatinį sąlygų bloginimą.

Podraug tai bus ir milžiniš- j!p^^.o
$50 į savaitę.

Neleiskite veltui laiko, iš- Į 
I pildykite kuponą ir tuojau ' 
'siųskite mums:

Kam vargintis, dirbant tik 
kuomet bedarbės 

i laiku galite pasidaryti kiek pi- 
; nigų. Šimtai mūsų veiklių 

> nuo $25 ikikas protesto mitingas prieš ka-1 
pitalistinius bedarbių alkinto-! 
jus ir prieš Amerikos Darbo i 
Federacijos bizūnus, Wollus, j 
Greenus ir kitus. Jie, mat, ne i 
tik abelnai kovoja prieš ap- BLUE ROSE LABORATORIES , 
draudos pensijas bedarbiams’; ; 69 Bond Street
jie išleido ir juodašimtiškus I Elizabeth, N. J.
lapelius į fabrikantus ir vai- !yarcĮa«. 
džią, šaukdami, kad būtų su
stabdytas bedarbių organizavi-I Antrašas 
masis į tarybas, kad būtų už- Į 
puldinėjami alkanieji maršuo-’ 
tojai, ir kad būtų išleista I -----------
griežčiausi įstatymai prieš bi- IT
le kokį darbininkų kovingą H 
veikimą.

New Yorko, Brooklyn© ir1 
apielinkės bedarbių ir dirban
čiųjų minios turi galingais 
pulkais suplaukti į trečiadie- ? 
nio demonstraciją ir pareikšti, 
kad jie yra pasiryžę' kovpti ir .. 
savo rcikalavinam Jaimėti, noq; 
paisydami visų.skerspainių nei ■ 
jokių provokacijų iš Darbo' 
Federacijos vadų pusės.

s
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A.LD.LD. 55-ta Kuopa I|. 
Ridgewoode Žengia Pirmyn

įei
tai 

rei- 
ge-

pasekėjais. Jie, kaipo prieš- 
komunistiniai sklokininkai, su
kėlė buntą,. morėdami .kuopą 
suskaldyti. Ką jie ,yra pada- j 
rę delei minėtos pramogos ren- I 
gimo, ųėra žipoma dabartinei 
kuopos valdybai, kuęi todėl ir ; 
atšaukia tą tparepgimą iki to
lesnio pranešimo, kol dalykai 
susitvarkys.

Valdybos Narys.

Pittsburgh, Pa.—Ląpkri- 
čio 25 d. apie 1,000 bedarbių 
trauke į Pittsburgh^, ant pa
vieto valdžios, kad pareika
laut pašalpos. Pamaršavę 
po gatves darbininkai susi
rinko į svetainę ir atlaikė 
susirinkimą.

Roll Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
G R A BO R15 J S- U ND ERTAS E R

libaJuaauuojn ir

rlnokiu kapinių.

tarnavimo ir ui

laidoj* nr;iuiru«lu» ani

Norintieji c«r«onlo pa-

Isiar, kairiu nuliūdimo

valandoju Anukltė* t>a» ■»»«• Pa* w>an»

galite c»*u<i lotu* unt visokių kapinių kon

gariauaioa* vielota ir už Žentą kabia

1023 ML Vernon Street

Philadelphia, Pa.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas nėr 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—;35c_

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška .Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su ipoderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDbLIAIS’IR UTĄRNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsįperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; tąip pat RESTORANAS su gerinusiu ga-. 
rantuotu patarnavimu. ,

29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. elcveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave., stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS UTAU*.9SUS
l Laisniuotas Graborius

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 STREET 

PHILADELPHIA, PA.

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapiiiimoB ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th ;St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

JNuo 4 .iki .8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos .su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinfrnais

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 5<Uh St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

ir

Telefonai i Bell — Oregon 5 ISO

Keystone — Main 1417DAILĖS RATELIO VAKARĖLIS
n.dilbio “Tiw irinu-m a g ?” T ulini iii/klri n n'av rltyiAin olri-ii

t

MODERNIŠKŲ RAKANDUKRAUTUVĖ
šiuomi pranešame vi

siems, kad pas mus ga
lima gauti visokių rakan
dų: Valgomųjų (dining) 
ruimų, miegamųjų ir 
front-ruimų setų. Taipgi 
ir pintinių rakandų, ku
riuos dirbame mes patys. 
Reikalui esant, kviečiame 
atsilankyti pas mus. Pa
sirinkimas didelis. Su kai
nomis susitaikysim.

Krautuvė atdara kas
dieną iki 10-tos vai. va
kare.

Savininkai

P. DABUZINSKAS ir J. NAUVAIKA
146-09 JAMAICA AVE., JAMAICA, L. I., N. Y. 

(netoli Jamąicą stoties)

P

TielephOne, Jahnaiča 6-0033 
J ' >1 *. * •
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Bus sulošta ‘‘TUOJ BUS KUNIGAS!” Labai juokinga dviejų aktų komedija 
d ; Į j ’ Į :<okina—M. URM0NIUTĖ

‘ < tAA’iii-;•,-V

H

Dailės Ratelio Choras, Vadovauja Dig'ė M. česniute

Į2
i

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t.į 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai Žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardąvimui 
namų Ir žemių, 
taipgi įvairių /.biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielahkus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J
< Tel. Trinity 8-8720 , > - * :

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis Labai*liaus. Ekspertai instruktoriai. Už . ___ __
į prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
I Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.90. Spe- 
j cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vąkarc. $ekm&die- 
' niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.
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Nedėlioję, 29 d; Lapkrfio-Nov., 1931
LIETUVIŲ PILIEČIŲ SVETAINĖJE '

1723 JANE STREET, SOUTH SIDE, PITTSBURGH, PA.
Pradžia 8-tą Valandą Vakare—Sharp!Tos kuopos laikytame susi-' 

rinkime 22 lapkričio pas drg. 
Bernotus, 399 Suydam St., bu
vo pakeltas klausimas apie 
reikalą gauti svetainę savo su
sirinkimams. Bet padiskusa- 
vus, palikta taip, kaip ir buvo; 
nutarta, kad susirinkimai ir 
tolinus bus laikomi pas drg. 
Bernotus ar kitus narius vel
tui ; o tuos pinigus, kurie 
ketų mokėti už svetainę, 
paaukot darbininkiškiems 
kalams. Tai atrodo, kad 
ras kuopos nusistatymas.

Dar turiu pranešti, kad
ta kuopa nariais neina žemyn, f 
ale auga; o kad ir minėtame' 
susirinkime dar du nauju}, 
draugu gavome į kuopą; vie- ? 
nas gi, kuris pirmiaus -buvo . 
butkinių renegatų suklaidin- 
tas, dabar aiškiai pamate jų 
darbus ir prisidėjo prie mūsų I 
kuopos, pasisakydamaš, kad j 
stovės išvien, su kovingaisiais j 
darbininkais.

Tad rpes kviečiame ir kitus! 
draugqjs aarhinįnkus, nūkly- i 
dusius fpal6Įhuii‘ Btftkauš-Prūspi-! 
kos sklofyą; - pertti^tykite > >jų 
priešdarbininkišką . veikimą, 
draugai, spjaukite renegatams i 
ant akių įr grįškite į kdvojan- į 
čių darbininkų eįles.

A. Sakalauskas.

Visiems J. D. Apsigynimo 
Nariams ir Kuopoms

BROOKLYN. — Visuotinas | 
susirinkimas visų Tarptautinio j 
Darbininkų Apsigynimo narių, [ 
kuopų ir prisidėjusių organiza-1 
cijų bus laikomas šio penkta
dienio vakare, lapkričio 27 d., ' 
po num. 136—15th St., Brook-! 
lyne. Bus diskusuojama ir f 
balsuojama trimėnesinis šio ; 
distrikto planas. 1 Duos rapor- j 
tą T. D. Apsigynimo distrikto ! 
atstovas, po ko seks diskusi
jos, kuriose dalyvaus visi na-'

iL

■
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Bus Įvairių Pamarginimų: Solistų, Kvartetų, Komcdijėlių, šokėjų, rMuzikan.tų ir Visų Kiiiį^Galybįų!
Mes užtikrinant, kad jei. ateisite į šį parengimą, netik paremkite Pittsburgho vienintelį darbininkų chorą, 
bet ir patys linksmai laiką praleisite. Tikietus gaukite nuo Choro—Dailės Ratelių narių‘ arba rėmėjų.

DAILĖS RATELIO CHORAS šiemet jau didesnis ir geriau išsimokinęs dainuoti
Dar tik antras metas,* kaip choras gyvuoja, bet jau visi pittsburghiečįai myli jo daipas.

Visus kviečia Dailės Ratelio Komitetas.
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LUTVIN'AS
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.NEW TQBK CITY
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Trumpu laiku išmokiname 
.viską kaa link AUTOllO-^ 

BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

tliardytn*.*, •ntalaynona. auatatyjmas, aupraat elektriką ir aaagnetiaaaą. Ir v»tlavt*ą. { 
Ir planą autoyą.ubilio; wokineja dlenomU jr vakarai* lietuvių :ir .anyla kalbųaą.

. Mokytojai* yra žymū* 4fc«pertai—Ii. TICHNIAVIČIŪB, B. J. VAITKŲ NA 3 ir IfltL 
l Leidimą (Ųcentt) Ir Diplomą fcv^rantuojame už mažą uimokeet}. Upadedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Ūlsiraiymaa i mokyklą kiekvieną dieną nuo 6 ryte 

,iki .Ąetai .valandai i - -

I2B E. 14th STi
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VIETINES ŽINIOS
Susirinkimas A.LD.LD. 
2-ro Apskričio Komiteto

A.L.D.L.D. Pirmas Apsk
ritys, tai yra Chicagos, iš
šaukė A.L.D.L.D. 2-rą Ap
skritį į lenktynes del naujų 
narių gavimo. Vajus yra 
pratęstas iki 15 d. gruo
džio. Tai dar yra laiko pa
sidarbuoti. Gi A.L.D.L.D. 
2-ro Apskričio kai kurie ko-- 
miteto • nariai • visai vajum 
nesirūpina. O jau ir suva
žiavimo šaukimo laikąs čia 
pat. Todėl A.L.D.L.D. Cen
tro Komitetas nutarė šaukti 
Visus A.L.D’.L.D. Antro Ap- 
kkričio -Komiteto narius į su
sirinkimą. Susirinkimas bus 
šį sekmadienį, 29 d. lapkri
čio, “Laisvės” svetainėje, 
10 vai. iš ryto. Visi komite
to nariai, būtinai dalyvauki
te. !

D. M. Šolomskas.
A.L.D.L.D. Centro Kom.

Sekretorius.

Didysis Great Necko 
Koncertas ir Balius

Kaip jau visiems yra žino
ma, šią subatą, lapkričio 28 
d., įvyks Pirmyn Choro meti
nis koncertas ir ‘balius. Kon
certas, galima sakyti, bus vie
nas iš puikiausių, kokio Great 
Necko ir apielinkės darb. vi
suomenė dar nėra mačiusi. 
Kad patvirtinti šį mano pasa
kymą, mes“ neginčijamai pa
reiškiame, kad taip bus. Ko
dėl? Todėl, kad mes, great- 
neckiečiai, iki šiol neturėjome 
nei tinkamos svetainės,, nei 
spėkų, kad surengti tokį ■ mil
žinišką. koncertą su tokia di
delė ir puikia dailės progra
ma. Dar pirma sykį mums ta 
proga pasitaikė nusamdyti vie
ną iš puikiausię svetainių 
Great Necke. O antra, pro
gramos išpildymui mums pasi-

letarinio meno spėkas ne tik
tai iš New Yorko, bet ir iš 
N. J. valstijos, kaip tai: Ban
gos Choras ir Bangos grupė 
Ufa, vadovaujama V. Žuko iš 

.Elizabeth, N. J.; Aido-Lyros 
I Choras ir Aido-Lyros Merginų 
: Sekstetas, vadovaujamas H.

i t.- . , . t tl" Retikevičiutes iš Brooklyno, ir
£1OJ29 d., ludgewoodo A^L. D. vįetinis choras Pirmyn, vado- 

t __ ,________ vybėje F. Pakalniškio. Ap
art šių didžiulių chorų, bus

Ridgewoodieciai Užtikrina 
Smagiausią Vakarienę
* Šios nedėlios vakare, lapk

lą, kur mokinama ne tik dar- T AT DI D Kiinnnc
bifitnkiškč susi pratimo,' bet iP į £ BIOS AUOpOS ,
lietuviškai rašyti ir skaityti. I Susirinkimą Pirmadienį 
Pamokos įvyksta kas pirmadie
nio vakarą 7-tą valandą, “Lai
svės” svetainėje.

Komisija.

LIETUVIS FOTOGRAFAS |
T

Linksma Naujiena South 
Brooklynui ir Kaimynam

Kaip jau vakar pranešta, 
susirinkimas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos pirmos kuopos tapo 
atidėtas iš pereito ketvirtadie
nio į ateinantį pirmadienį, tai 
yra į lapkričio 30 d. vakarą, i 
Šis priminimas turi būt kuo- i 
piečiams ir paraginimas, kad i

gramos ispimymui mums pasi- Brooklyn NY-
seke gauti visas geriausias pro-Į~5t ^t., o • , y,’

Tai ištikro linksma naujie- .
na South Brooklyno lietuviams | visi sueitų į susirinkimą, kuris 
darbininkams. Mūsų Lietuvių 

' Darbininkų ' Susivienijimo 50- 
ta kuopa šią nedėlią, lapkričio 
29 d., rengia balių su koncer
tu ir šokiais, ko pas mus jau 
senai nebuvo; o čia yra my
linčių koncertus ir genų įšoki-“ 
kų. "■ . . •* < ((dalyvauti

į Į šią pramogą yra kviečiami i 
•ne tik vietiniai, bet ir iš kitų 
kolonijų. Kai šioje Brooklypo 
d-alyjo, jtįai ■ bus $ąrį viena šma-k’1 
gi naujienybė. Koncertas-ba- . - 
liūs įvyks naujai atidaromoj Bedarbių Maršavimui 
svetainėj, kurią turime pasi- 
s.tėngt užpildyt; tai Ėųsų Na
tional Club svetainėje, 136—

bus vienas iš svarbiausių. Yra 
įvairių greitų reikalų, naujų 
veikimui planų, ir sumanymų. 
Savo kuopos susirinkimus lan
kantieji draugai, būtinai para
ginkite ir tuos, kurie tik ret
karčiais užįejnaj ? Visi turime 
t.1 . šiame' susirinkimei

Komiteto Narys.

Tag Days Alkanųjų

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

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

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT j
LIETUVIŲ VALGYKLA i

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

z k ♦ * '•
SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name į

BROOKLYN, N. Y. » . i *

i

L. D. 55-ta kuopa ir L.D.S.A. 
X32-ra kuopa rengia koncerti
nę vakarienę Laisvės sveLįcjar §įe garsūs dainininkai: L. 
Svetainė šokiams atsidaiys ;Kavaliauskaitė, mezzo-sopra-i 
6 vai. vakare, o paskiaus bus nas. a. Velička, lyriškas te-i 
skani vakarienė su koncerte-; -
hu. Tos dvi Ridgewood© drau- • 
gų ir draugių kuopos jau pir- fįaetus’ir t" t L 
mesniais metais iškeldavo pui- pasakyti, tai apie muzikantus, 
kias vakarienes, nors ir ankš-j^^^^ 
toj nepatogioj svetainėj; da-' 
bar gi jų vakarienė įvyks daug I 
geresnėj “Laisvės” svetainėj, o 
ir savo programa rengėjai ža
da “subytyt” visas pirmiaus 
buvusias ridgewoodiečių vaka
rienes, kurios, kaip visiems ži
noma, taipgi buvo vienos iš ge
riausių. , t ,

Programoj dainuos Aido-Ly: 
roą Chorę Merginų Sekstetas, 
Veličką,, Pakalniškis ir kt. Pi
anu a*kojTppanuos H. Retikėvi- 
čiūtė, Aido-Lyros. Choro mo
kytoja., , 1 
• Vienas dalykas, ko rengė
jai ypatingai prašo, tai kad 
žadanti vakarienėj dalyvauti 
įsigytų tikietus išanksto, taip 
kad gaspadinės žinotų, kiek 
prirengti valgių ir gėrirpų. O 
tikieto kaina, kai už tokią gar-

ir F. Pakalniškis, ba
ritonas, kurie dainuos solus, 

. Dar kas reikia

mes turėsime puikia or
kestrą, vadovaujamą 
i Norriso.

Taigi, apie programos 
mą ir jos puikumą visi 
kys, kad tai pirmos \rūšies pro
grama. Reikia pasakyti, kad 
Choras Pirmyn dėjo didžiau-

prof.

didu- 
pasa-

Šis šeštadienis ir sekmadie
nis, lapkričio 28 ir 29, yra pa- i 
švęsta rinkimui aukų delei al
kanųjų bedarbių maršavimo į 
Washingtona. Draugai ir pri
tarėjai, dirbantieji ir bedar
biai, gaukite dėžutes iš žemiau 
nurodomų vietų ir su jomis ei
kite tomis dienomis į gatves ir 
vaikščiokite nuo durų prie du
rų, rinkdami finansinę para
mą, kad finansuot masinį be
darbių maršavimą į Washing
tona. Dėžutės ir nurodymai, 
kaip darbuotis, bus gaunami 

(sekamose vietose:
Brooklyne: “Laisvės” rašti- 

!nėj, 46 Ten Eyck St., 61 Gra- 
!ham Avė.,'795 Flushing Ave., 
j 962 Sutter Ave., 105 Thatford 

„-'Ave., 1844 Pitkin Ave. 1373 
143rd St., 140 Neptune Ave., 48

tarpe 3 ir 4 Avę.; pradžia 4 
vai. po pietų ir trauksis iki 
vėlai nakties. Įžanga 50 cen- 
tvb

Lietuviškiems ir amerikoniš
kiems šokiams grieš garsi Rc- 
tikevičių orkestrą.

Programa
Šiame parengime bus labai 

gera programa, kurią išpildys 
L.D.S. Jaunuolių kuopos na
riai iš Williamsburgo.

1. Veikalėlis (Pantomime). i
Vaidina L.D.S. Jaunuolių j 
Kuopa.

2. L. Kavaliauskaitė, solis-;
te. i

3. Prakalba apie L.D.S. or- •

4. Merginų sekstetas, akom-28th St._, 2021 W. 32nd
panuos E. Retikevičiūtė.

5. Duetas—-L. Kavaliauskai
tė ir A. Jeskevičiūtė.

6. F. Pakalniškis, solistas.
7. Šokiai prie geros muzi->ton Rd

kos. , (
Kaip matote,, tai labai gra

St. ...........
Bronx: 785 Westchester 

Ave.;‘ 1622 Bathgate Ave., 
2109 Arthur Ave., 1410 Bos- 

2700 Bronx Park
East. . ,

I ’ I ‘

sias pastangas, kad padaryti su geru skoniu yra šutai- ' Manhattan: 15 W. 126th
ši koncertą tokiu, kad mūsų programa ”............ ‘ °—~’"1' 4z"’
darbininkiška publika turėtų darbininką- yra kvieHami* dZ i 4 E. 116th St.;. 143^E. ;103rd 
didžiausią pasitenkinimą; ir lyvauti ^aiįe parengime. Prieš 'st-> 350 E- 81st St., Czechoslo- 
mes tikimės, kad ne tiktai - Q Drocram:af ■ būš' 'šokiai vak Workers'' Home; 347 E. 
Great Necko darbininkiška vi- . o.prn„ mn7ikoą Tai visi 72nd St.; 301 W. 29th St.-, T31 „______nio^i-Ao PIie geros; muziKVb. xai, vn>i

ši koncertą tokiu, kad mūsų

mes

suomenč, bet ir visos plačios 
apielinkės, kaip tai, iš Hun- 
tingtono, N. Y., Port Washing
ton©, Richmond Hill. Brookly- 
no ir Maspetho, N. Y., ir kitų 
kolonijų skaitlingai dalyvaus 
mūsų koncerte. Todėl mes 
kviečiame visus atsilankyti pa-

džią vakarienę ,koncertą ir šo-įkirtu laiku, tai yra 7:30 vai. 
kius, tai visai prieinama—tik-;vakare, kad būtų galima laiku 
tai doleris. (pradėti programa ir kad liktų

Visais atžvilgiais vakarie-: užtektinai laiko šokiams..
• nės gerumas užtikrintas; tiki Vienas iš Rengėjų,

draugai darbininkai turėtų pa- KELRODIS: Atvažiavę trau- 
sistengti skaitlingai į ją sueiti, kiniu is Brooklyno arba New 
patys sveikai pasisotint ir pa- Yorko, pereikite per gelžkelio 
silinksmint ir sykiu paremt ■ trekes i kita pusę ir beveik 
darbininkišką veikimą tų dvie-,ties pačia stotim rasite 3rd St., 
jų kuopų.

Pilietis

Tuojaus Reikia
Alkanųjų bedarbių maršavi- 

mui į Washingtoną tuojaus 
yra reikalingi keturi automobi
liai su šoferiais, taipgi ir ^ro
kai. 'Draugai ir pritarėjai, ku
rie turite automobilius, atsi
liepkite į Workers Internatio
na) Relief, 16 West 21st St., 
New York. Telefonas Wat
kins 9-4936. ' • < • * • :

‘ ATYDAI! ) .................

syta prograipa. Visi lietuviai. ^Panish Workers Center,

ir visos būsite patenkinti, kurie 
atsilankysite į šį parengimą.

PASARGA: Iš Williamsfyur- 
gho geriausia nuvažiuoti seka
ntai : Važiuokite, į New Yorka 
iki Canal arba.. i,4-tps gatvės. 
Ten imkite Bayridge Local 
traukinį. Išlipkite privažiavę 
Prospect Ave. stotį. Ten bus 
arti ir parengimo vieta.

Komitetas.

Sovietiniai Judamieji 
Paveikslai Brooklyne

Ateinantį sekmadienį, 
kričio 29 d., 6-tą vai. vakare,
bus rodomi krutamieji paveik-

lap-
ir eikite iki Stoner Ave.: te
nai koncerto vieta, vadinasi 
Communitv Church House.'šiai iš Sovietų Sąjungos, “Im- 
Vietiniai, kurie eisite arba va-Įperijos Skeveldra” ir kiti, jau- 
žiuosite. j 
vartus, pasukite 
vėl no dešine1’ 
bus koncerto vieta.

Vienai iš Rengėju.

W< i28th' St., 16 W. 21st .St., 
142, E. Third St., 196 Broad
way. , .

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

ATSIpAR® Coffee Pot ir Lunch 
Room po No. 223 Cook St;, Brook

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

PRAMOGOS
S. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopa rengia gražų koncertą, teatrą 
ir šokius sekmadienį, 29 lapkričio, 
Russian National Club svetainėj, 136 
—15th St., tarpe 3iy 4th Avė. ' Pra
džia 4-ta vai. po pietų. L.D.S. Jau
nuolių Kuopa , suloš veikalėlį. Kon- 

I certinę programa išpildys L. Kava- 
' liauskaitė ir F. Pakalniškis, solistai;

Vėliau

perėie Kensino+ono ,nųjų darbininkų kliubo svetai
ne dešinei i^inėje, 795 Flushing Ave., Į
ir po kairei Brooklyne. Juos rodys Darbi- i Maginu'".Sekstetas1'ir “tf* t’ 

įninku Tarptautinė Pagelba bus šokiai prie geros muzikos. Įžan- 
nnndni nlkamn’ii maršavimn i 50c Kviečiame visus atsilan-a_KanUJl^ maršavimo | jr pasilinksminti. Iš Williams- 

... burgpo geriausia nuvažiuoti sekamai: 
važiuokit j New Yorką iki Canal ar- 

t • i . ■. i - • '/ / ba 14th St. Ten imkite 'Bayridgėkiekvienam darbininkui tuos local traukini, išlipkite privažiavę 
__________ J , 1_ r‘ ’____Prospect Aye. stotį.

teiklĮ ' paraippsL alkąn(ųjų be- Parenkimo vieta. Komitetag.' 
darbių eisenai į Wasjiingtoną. I

ATEITIES ŽIEDO DRAUGI
JĖLĖS MOKYKLA JAU 
PRASIDĖJO

Visu darbininku tėvų parei,- 
'ga leisti savo vaikus į mokyk-

Washingtoną. Po judžių bus 
šokiai. Naudingas dalykas

judžiųs pamatyti ir. kartu su
. • 4 S U » t l ■ -t t ’ « . / •

ba' ‘14th Št. Ten imkite ’Bayridgė 
... ‘ ' JProspect Aye. stotį. Ten jau b,us

Komitetas.
t- r?’?' .11 I (279-281)i 'i 

k i
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BROOKLYN, N. Y. AT YDAI!

KONCERTAS ir BALIUS
RENGIA BENDRAI RUSŲ-UKRAINŲ DARBININKŲ CHORAI

NEDALIOJ o LAPKRIČIO 1931 
SUNDAY NOVEMBER

SVETAINE - POLISH NATIONAL HOME
261-7 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 3:00 vai. po pietų Trkieto Kaina 50 Centų
PROGRAMA BUS TURTINGA

1.1 RUSŲ-UKRAINŲ CHORAS, kolektyviai po vadovyste d. M. 
darko. 2. V. Dylov—beisas solo. 3. M. Ihnitrišina, ukrainiete 
Uaudies Uainininkė-r-solo. 4.1. Kuzminienko—tenoras solo. 5. Luiza 
Zaicova—liaudies dainininkė. 6. Lietuvių Darbininkų Choras— 
“Aidas”, po vadovyste H. Retikevičiutes. 7. Sofija Konenko—so
prano.- 8. Pianu akompanuos V. S. Petrov. • ?

• . • --u < c- ~ . v: <

Milžiniškas Išpardavimas
, • y l . < I . į f ) . f-. 1 -

TiesiogJš dirbtuvės į naudojimą. Dide
lis pasirinkimas' įvairiausių vyriškų i dra
bužių. Geriausios rūšies' ir pigiausiomis 
kainomis, pigiau kaip bent kur kitur. ,

Būtinai pasinaudokite • šia nepaprasta 
proga ir įsigykite jums reikalingus drabu
žius. Ateikite su savo draugais ir persi
tikrinkite. ‘ ' ■

90—5th Avė., kampas 14th St. New York

3

S
3

3

ŠOKIAMS GRIEŠ PUČIAMOJI ORKESTRĄ,
J_________ ............................................................................................. ■ ' ' ' 1 IH.II.II.I.I-II. .miliiH.. i ,

Ant septinto augšto
i

i
t

3
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KRAUJO SPECIALISTAS 1
Gydai! ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos.
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo. >

DR. MEER 
156 W. 44th St.; ' Room 

New York, N., Y.
Valandos Priėmimo:

. Ryte nuo 10 iki 1, Po piotų nuo 8 
■į iki 9 vai. vakare

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

302

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Aye. i .

Tarpe 12 ir 18 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ JLIGAS
Valandos, paprastamos dienomis nuo 11 
ryto iki 1 po pietų. ■ Vakarais njiv 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, huo 11 ryti iki 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV a
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 

Te!.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gterų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kitupsę miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra Užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigarų
• i. • ' ! i

Petras Naujokas 
Savininkas ,

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
s10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTES
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
11—T-T' 'T Irr»n~»i,iu,i.i.ju-ri!ii i ■nu.....J

SATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 

. (UNDERTAKER)
I » . 5 J i \ 'l

r*’•<

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma- 

i ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stągę 2-5043 <

Telefonas: Stagg ’2-9*105

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.

. JONAS STOKES
' Fotografas ;

>■ š’iaomi pf’anegų savč Uostumd 
riąms, kąd ne^kėliau <savo studii 

naiijon vieton; 
po numeriu

. 512 Marion St.,
< k a m p: Broad-

1 ; ..way, Chauncey 
Street stotis

> Brooklyn^ N. Y.,’ 7 «
; ’■ . Naujoj vietoj* < 

studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai. 4

JONAS STOKES ;!
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Telephone, Greenpoint »-28l0

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIBKKTORIUa

llkalzamuoja ir laidoja numLruidui 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vuselijoms, 
krikštynoms Ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telejhone, Itagg 2-4409

A RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) ■ - ■ - " 
BROOKLYN, N. T.

tantMXi u i,MumihiiBitnamam n ai »'■*"
4 ? ’
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ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
; i i » k S Ą "«k -* «

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Street
♦ Dabar mano antrašas:

DR H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J Brooklyn, N.

'%

TEL., MIDWOOD 8-6261

o

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

<
y

r MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford A ve., Brooklyn

(ieruittstii Studija limoklųrje Ateikit Persitikrinti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
4 • f a ’ f

I • « >

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir. pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimų; į Nereikia virint, a tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. 1 Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams,; kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu-

• siems. Kaina ..................-. ; . . 60e.,'per paštą 65c.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

Y

'4
taip pat turime žolių ir gerą sandčlj gyduolių. Kiekvieną 

kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ. Savininkas j p

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

* i 4 i ’ f ’ ■ f i J J » 1

Iftkirpkit iį skelbimą ir prisiųskit kartu užsakymu.
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